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Избoри (сe)!

Избoрнa гoдинa... A у избoрнoj 
гoдини свe je дoзвoљeнo. Бaр 

кaд je o прeдизбoрнoj кaмпaњи и 
пoлитичaримa риjeч. Пoнoвo ћeмo 
глeдaти кaкo сe трoтoaри прoстиру 
и дo зaбoрaвљeних бoгaзa, уличнa 
рaсвjeтa oбaсjaвaћe и шумaркe 
у кojимa су сe млaди дo скoрa 
скривaли oд знaтижeљних пoглeдa, 
aсфaлтирaћe сe и путeви кojимa 
људскa нoгa joш ниje крoчилa... 
Aкo, ниje лaкo дoћи дo глaсaчa... 
Пoгoтoвo oних кojи ћe пoдржaти 
прaву oпциjу.

Глeдaћeмo кaкo нaм сe сa 
плaкaтa и билбoрдa (нaшминкaни 
и дoтjeрaни кao зa нaступ нa TeВe-у) 
смиjeшe дoбрo пoзнaтa лицa. 
Нeки oд њих ћe сe сликaти сaмo 
у крупнoм плaну, jeр jeдинo тaкo 
мoгу дa изглeдajу вeлики. И oвoгa 
путa ћeмo им oпрoстити штo и нa 
нaс и нa свиjeт глeдajу с висинe. 
Пa oни су нaши, jeдинo сe joш oни 
зaлaжу зa нaшe дoстojaнствo, oни 
штитe нaшe интeрeсe, пoнajприje 
oнe нaциoнaлнe. Aли, oвoгa путa 
мeђу њимa су и oни кojи нису кao 
oви, дoсaдaшњи. Oни су у нoвим 
дрeсoвимa. A дрeс ниje пaпир дa 
трпи бaш свe... Дoбрo сe знa кo 
ћe и кo мoжe кojи дрeс дa oбучe и 
кojи дрeс кoмe нajбoљe пристaje. У 
нoвим дрeсoвимa jeдни су нeoбичнo 
oбични, други су нeнoрмaлнo 
нoрмaлни, a oстaли су нoрмaлнo, 
нeнoрмaлни...

Пoнoвo ћe нaм пoштaнскa 
с a н д у ч a д  б и т и  п р e п у н a 
прoпaгaндних лeтaкa и пaмфлeтa, 
a нa врaтa ћe нaм куцaти пaртиjски 
aктивисти сa жeљoм дa прoвjeрe 
нaшe рaспoлoжeњe, истичући дa oни 
дoбрo знajу дa смo и ми зa њихoву 
oпциjу. И дoк ћe jeдни кaмпaњу 
искoристити дa сe пoтeнциjaлним 
глaсaчимa oбрaћajу идући oд врaтa 
дo врaтa, други ћe oдaбрaти мнoгo 
лaкши пут: oд кaфaнe дo кaфaнe. И 
jeдни и други ћe нaс пoзивaти нa 

дружeњa, a нeки чaк и нa вeчeрe 
нa кojимa ћe пoнeштo и дa сe 
прeгризe. Бeз oбзирa нa тo штo ћe 
кaсниje мнoги и jeзик дa прeгризу... 
Jeр, нa избoримa увиjeк глaсaмo зa 
нajбoљe, a тeк кaсниje видимo кoгa 
смo тo ствaрнo изaбрaли. Moждa и 
збoг тoгa штo су дo сaдa увиjeк дру-
ги бирaли умjeстo нaс!?

Пaдaћe дoбрo пoзнaтa oбeћaњa, 
aли oвoгa путa у нajoзбиљниjeм 
тoну, кao дa их први пут слушaмo. 
Слушaћeмo и критикe нa рaчун 
oних других и свих oстaлих, a 
хвaлoспjeвe и нa нaш и нa њихoв 
рaчун. Jeр, зa рaзлику oд дjeцe, 
пoлитичaри никaд нe дoбиjajу 
бaтинe кaд лaжу. И oни мoгу дa 
гoвoрe штa гoд хoћe, jeр, зaпрaвo, 
никo их и нe слушa штa гoвoрe... 
Бeз oбзирa нa тo штo нaм нeћe бити 
први пут, пoнoвo ћeмo сe oсjeћaти 
нeкaкo узвишeнo, дoстojaнствeнo. 
Пустићeмo другe дa трaгajу зa 
истинoм, a ми ћeмo бaр нa крaткo 
уживaти у лaжи. A, штo сe вишe 
лaжeмo, свимa je нeкaкo лaкшe. 
Jeр, лaж ниje кao истинa, пa дa нaс 
зaбoли... Зaмислитe сaмo кaкaв би 
нaм живoт биo кaдa би свaкo oд нaс 
гoвoриo истину и слушao сaмo ис-
тину! 

Кao oдгoвoрни грaђaни, нeћeмo 
вишe ићи сaмo нa прoтeстнe 
митингe прoтив oвих, ићи ћeмo и нa 
митингe пoдшкe oнимa. Mи дoбрo 
знaмo дa je глaс свaкoгa oд нaс вeoмa 
вaжaн. И дa сe и нaш глaс нa дaлeкo 
чуje. Зaтo, ни ми нeћeмo дoзвoлити 
дa гa тaкo лaкo прoкoцкaмo. Aкo 
гa дoбрo нe унoвчимo, ми ћeмo гa 
пoклoнити oнимa кojи ћe пaмтити 
пa врaтити. Jeр, дoбрo сe дoбрим 
врaћa. Знaмo ми дa и oни кoњa зa 
трку имajу, aли, кaд избoри прoђу 
нeкo ћe мoрaти и дa вучe. A, кo ћe, 
aкo нeћeмo ми?! Jeр, пoслиje избoрa, 
и oви кoje глeдaмo у прeдизбoрнoj 
кaмпaњи пoстaћe нeвидљиви. 
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Двије деценије КЗ „Васо Пелагић“ Бања Лука

Богата издавачка дјелатност
Од 22 објављена наслова у години славља, седам је првијенаца – збирки пјесама и једна 

књига публицистике, а прва збирка пјесама Алексе Јанковића награђена је наградом 
„Чучкова књига“

Улазећи у трећу деценију рада, Књижевна 
заједница „Васо Пелагић“ из Бање Луке управо 

је сумирала активност у години обиљежавања двије 
деценије постојања, оцијенивши да је управо 2017. 
година била изузетно богата на плану издавачке 
дјелатности. У години славља објављена су чак 22 
нова наслова, најчешће поезије, затим прозе, али и 
публицистике и књижевне теорије. Занимљиво је 
истакнути да је, чак, седам новообјављених збирки 
пјесама првијенац аутора, као и једна књига пу-
блицистике. Прве књиге су објавили „Црна ријеч“ 
Алексе Јанковића, која је добила и престижну на-
граду за прву појављивањем „Бранко Чучак на 
„Чучковим данима“ у Хан Пијеску, затим Мирко 
Шурлан „Дан послије“, Драгана Деспић „Кораком 
до стиха“, прота Бранко Б.Ђурић „Вријеме у време-
ну“, Радован Јовановић „Црне жене“, Милка Јокић 
„Од страдања до васкрсења“ и књига публицистике 
„Траварица“ Алена Џинића, док је истакнути са-
тиричар и књижевни посленик, проф. др Стеван 

Р.Стевић, послије дванаестак књига из области 
књижевности, објавио своју прву збирку пјесама 
с насловом „На кружном току живота“.

-Наравно да је велика радост добити награду за 
свој књижевни првијенац, па се ја и овом згодом 
захваљујем жирију „Чучкове књиге“ и свима који 
се у Хан-Пијеску брину о очувању имена и дјела 
великог писца, Бранка Чучка. Уздам се да је награда 
скренула пажњу на моју прву збирку пјесама коју су 
јавности препоручили књижевници Дара Секулић 
и Ранко Прерадовим. Биће, ваљда још нових књига, 
а и награда ако Бог да – вели млађани пјесник Алек-
са Јанковић, бањалучки студент.

Занимљива је и друга збирка пјесама младе по-
етесе Евите Бојковац „Ружичасто сунце и плави 
мјесец“, а истичемо и збирку приповједака Драгице 
Драге Грбић „Приче из лијевог џепа“ и врло зрелу 
књигу пјесама већ добро знане поетесе Драгане 
Крагуљ „Радости дубок хлад“. Двадесетак је књига 
научно-популарне књига публицистике код овог 
издавача објавио познати биоенергетичар и сјајни 
човјек и стваралац Ненад Јањетовић Јање, који тим 
издањима придружује и два нова наслова – „Како 
до чистог разума“ и „Како до здравља“. Нагласимо 
и то да је у тој години Стевка Козић Прерадовић 
код „Пелагића“ објавила своју нову књигу хаику 
поезије „Мјесечев зрачак“, док биљежимо и трећу 
збирку поезије Петра Личине „Трећа дуга и по“ по-
што је све три своје до сада објављене књиге овај 
аутор објавио код овог издавача. Познати задругар 
и стваралац у обласи аграра, новинар, публициста 
и организатор Милован Антонић објавио је овјде 
своју обимну књигу новинарских остварења за бли-
зу пола вијека рада с насловом  „Записи о људима 
и времену“. 

Дакле, сви су од 22 објављена наслова на свој на-
чин занимљиви, објављени у години обиљежавања 
два вијека постојања и рада Књижевне заједнице 
„Васо Пелагић“ Бања Лука гдје је на издавачком пла-
ну за двије деценије објављено 662 наслова, а прва 
књига овог издавача, објављена у фебруару мјесецу 
1997. године била је збирка афоризама књижевника 
Војина Тривуновића „Рам за Главу“. У прошлој и 
овој години је, такође, ево објављено пет бројева 
наше ревије „Сутра“.

Сл.С.



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

4 9. maj 2018.

Година 3  •  Број 5

БЕЗ КАТАНЦА НА УСТИМА
Остајем грађанин српства и човечанства. 

(Васo Пелагић)

Претеча Петра Кочића, Васо 
Пелагић, парадигма је на-

родног трибуна здравог раз-
ума и непоткупљиве визије. 
Књижевник и научник, публици-
ста и интелектуалац,просветни 
радник и народни лекар, идеолог 
и устаник, утописта и практи-
чар, Пелагићје нека врста раци-
оналне јуродивостикоја је имала 
судбинске задатке и резултате. 
Храбар иагилан, учен и даровит 
„на четири воде“‘, па ипак – јавно 
рашчињаван, проглашаван лу-
дим, прогањан, бацан у затворску 
мемлу и негве.

Као млад учитељ у завичају, у 
Брчком, онима, који су му дали 
посао, одмах је рекао: „Уредићемо 
плату пошто видите мој рад и по-
што вас ја упознам. “Био је човек 
пчелињега лета и труда, желео све 
на чистац, отворено и логички 
просто, па да се мења оно што не 
ваља, из корена, и лоше људске на-
вике и заблуде, а онда и режими и 
друштевни системи са вековним 
платформама потчињавања. Васо 
Пелагић је осећао јединство чове-
ка и природе, знао да утому прин-
ципу треба тражити законитост 
за организацију друштвеног по-
ретка. Истицао је: „Појединчева 
срећа је у срећи свију.“

Иако скоро две деценије дуже 
од Кочића, живео је Пелагић шез-
десет шест година, краће него 
што је могао по капацитетима 
урођене виталности и чуванога 
здравља. Да је Кочић доживео 
Пелагићеве године, да ли бисмо 
данас читали дупло опсежнији 
књижевни опус овог генијалног 
Змијањца? Пелагић је умро међу 
букагијама пожаревачог затво-
ра, у тамници Забела, укопан 
на затвореничком гробљу ноћу, 
тајно, без могућности да му кости 
буду достојно сахрањенена дру-
гоме месту. Кочић је завршио у 

душевној болници у Београду. 
Здробили су их накарадни режи-
ми, неправда и злочин. Али, гле, 
данас улице и школе, установе 
иудружења масовно носе њихова 
имена.

Она чувена латинска изрека: 
vox populi vox dei (глас народа, 
глас је богова, то јест, оно што 
народ хоће, то је светиња), била 
је водиља и Васе Пелагића и Пе-
тра Кочића, и остала формулом 
за трибунско деловање у сваком 
времену. Оба су били велики и 
непоновљиви борци за правицу 
и слободу српскога народа. Код 
Пелагића, наглашен је и универ-
зални, односно, општељудски по-
глед на ова питања. Као велики 
српски родољуб, Пелагић је и тај 
план, општечовечански, нарочи-
то у зрелијим годинама, конкрет-
но дефинисао: „Мој Бог је оличен 
у светој истини и правди, моја 
Црква је мој народ и човечанско 
братсво, мој је Морал економска 
и политичка једнакост свију људи 
и народа.“

За Кочића, народ је, такође, 
божанство. А човек без свести о 
корену, без вертикалног спојаса 
својим народом, особа је без Бога 
– нико. За свога кратког живота, 
видевши бол и чемер српскога 
народа у Босни, Петар Кочић у 
националном нивоу борбе види 
основни смисаои упоришну тач-
ку: „Наш је народ тако убијен и 
сатрвен јадом и невољом па је 
неко морао устати и подвикнути 
против силних зулума и неправ-
ди које се над њим чине.“

Дабоме, подвикивао је и Васо 
Пелагић пре Кочића, и те како. 
И гурао као Сизиф, делао и пи-
сао даноноћно, преваљујући че-
сто камен с ону страну брда, не 
штедећи себе и не хајући за лич-
ни, материјални добитак. Имао је 

шта да каже и уради за свој народ, 
и шаком и капом. 

Судбински путеви и животна 
раскршћа сустизали су Пелагића 
у већем делу Хабсбуршке, то јест, 
Аустроугарске монархије – у 
Српској Војводовини, код Срба 
пречана, на пример, а географски 
гледано, и на терену данашње Бос-
не, Хрватске, Мађарске, Румуније, 
Чешке и Швајцарске, те ондашње 
Србије, Црне Горе, Русије, Бугар-
ске и Турске. Изабран је 1871. го-
дине за председника Уједињене 
омладине српске у Новом Саду, 
која је била основана коју годину 
раније, а са њим на челу убрзо и 
забрањена.

Свугде је стизао и боравио, 
понекад и без своје воље, вла-
стодржачком руком хапшен, за-
тваран и премештан, и– вишим 
промислом, опет пуштан, поне-
кад и – бежао. Требало је знати 
стићи и утећи, а све без авионског 
саобраћаја и брзих аутомобила, 
несаломиво и мисионарски, сло-
бодарскии надахнуто, са визијом 
на челу и борама у зноју. 

За живота је објавио и народу 
разделио невероватних 250 000 
примерака својих књига. Који 
би се српски писац и делатник 
данас могао тиме подичити? 
Његова култна књига „Народни 
учитељ“, објављена 1879. године, 
до данашњих дана непревазиђена 
је творевина на Балкану и шире.

И данас треба, дакле, подвик-
нути, али – ко ће? Данас нема 
срчаних трибуна попут Пелагића 
и Кочића, нема њихове чисте, 
свестране и безрезервне жртве. 
Част потенциjалним изузецима, 
али њихови напори остају у зони 
дневнополитичких дриблинга за 
тренирање строгоће уз аплау-
зе у своме атару, увек уз лични 
интерес. Данашњим тзв. лиде-
рима недостаје таленат за духов-
ни подвиг који порађа визију за 
материјалну основу живота и оп-
станка. Без духовног капацитета 
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на путу слободе и обнове, нема 
идентитета и континуитета наро-
да. После потрошеног мандата у 
равни дневне политике, данашњи 
лидери (читај: дилери политике) 
изгледају као порозне и празне 
вреће на улици, сива лица без 
утицаја и значаја, намах у забо-
раву, медијски опушци, безсуш-
тог трага о своме постојању. Кроз 
време, немају ни мрвуод портрета 
Пелагића и Кочића.

У српски народ, али и међу 
друге на Балкану, уместо тен-
кова данас пристигле су европ-
ске и светске банке. Тиме су без 
оружја наново освојене старе 
мапе. Отимачина ових географ-
ских простора обављена је у со-
фистицираном облику окупације, 
са препознатљивим заперцима 
језиутског лукавства и бездуш-
ности. Увртање, па цеђење народ-
не кичме и малих држава изводи 
секроз култ банковне картице, 
то јест кредита и камате, а кроз 
механизме такозваног ММФ-а. 
Данас је све сведено на клањање 
фетишу новца и његове смрто-
носне улоге. Новац као врховни 
демон, као летални вирус чове-
чанства налази се у свим држав-
ним извештајима. По новчаним 
билансима, духовна димензија 
човека не вреди ни пет пара. 

Дробљење животних начела и 
трансформација људи у зомби-
утваре наставља се луциферов-
ским технологијама са безброј 
платформи и антена. У прено-
сима смрти уживо за милионе 
и милијарде људи, у непојамним 
форматима агресивних медија, 
достигнут је врхунац спекта-
куларне трговине са патњама и 
катастрофама, ратовима и про-
гонима, ништавилом и злом, као 
манифестној „естетици“ дуго 
очекиваног 21. века. У манифе-
сту таквих реторти нема самило-
сти и доброте, нема пелагићевске 
части и кочићевског образа. 
Има интереса и новца, наопа-
ких облика васпитавања деце и 
раскорењивања људи, има кича 
и шунда, аморала и лицемерја, 
дроге и оружја, криминала и ра-

това. О томе би данас и те како 
имао шта да подвикне наш Васа 
Пелагић.

По обрасцима Содоме и Го-
море, створена је индустрија 
перверзије и смртиу филмовима 
и телевизијским серијама, чак и 
у дечјим цртаћима. Ништа без 
упуцаног метка, без локве крви, 
настраности и хорора. Па се чу-
димо откуд толико насиље међу 
људима. А онда равнотежа томе, 
у знаку златног телета – такозва-
ни ријалити програми и садржаји 
са ‘’јунацима’’ тетовираних 
беоњача и исплажених брњица, 
у незаустављивом накотунових 
медија и „друштвених мрежа“, 
а све у смртоносној доколици, 
отуђености и депресији човека.
На вашарима медијског оргијања  
људска душа продаје се будзашто, 
као најлон-кеса. 

Има ли живих људи међу нама? 
Или је виртуелни свет постао јачи 
од стварности? Оно мало пре-
осталог људикања у патрљцима 
реалног живота гаси се у кипећим 
лонцима зависти и мржње међу 
комшијама и ближњима, где сва-
ко свакоме подмеће ногу и радује 
се туђој несрећи. Васа Пелагић би 
о томе грмео сваки дан на своме 
фејсбук-профилу или твитер-на-
логу.

Угледни српски интелектуа-
лац 19. века Јаша Продановић о 
Пелагићу записао је сећање: „Био 
је то живахан човек, румених об-
раза, веселе нарави, као од брега 
одваљен. Волео је добра јела, али 

није пио алкохолна пића и није 
пушио дуван. Уместо обичне 
кафе, пио је кафу од жира коју је 
препоручивао свакоме као кори-
стан напитак.“ Питамо се данас, 
зар је могуће да су се таквога, нор-
малнога и здравога Пелагића пла-
шиле владе пет држава, хапсиле 
га и тамничиле као лопужу и би-
тангу.Кријући трагове, Пелагић 
своје текстове потписује разним 
псеудонимима: П. Босанац, Ми, 
Човек, Радојко Побратимовић и 
други.

Без катанца на устима, ви-
тешки звучи несвакидашња 
Пелагићева реченица из ране 
богословске младости: ‹›Ја сам 
дошао у Србију ради знања и 
слободе, а не ради воловске по-
корности и бапског слишавања.›› 
Убрзо ће направити доситејевски 
отклон од црквене бирократије и 
посветити се конкретној мисији 
у свакодневном животу. Као по-
братима бедних и напаћених, 
Јован Скерлић га сматра човеком 
„несаломиве воље и апостолске 
енергије“. 

Постоји збирка од 150 писама 
упућених Васи Пелагићу, чак из 
Америке и Азије, коју је сачувала 
супруга Јована Скерлића, Клара. 
Одмах је уочљиво да су Пелагићу 
одушевљено писали обични 
људи: пекари, опанчари, брава-
ри, рабаџије, дуванџије, ћурчије, 
фурунџије и други. А кога људи 
у тако широком распону воле и 
љубе свим срцем, тај остаје зана-
век у своме језику и народу. 

Народни трибун попут чудо-
витог рунолиста што расте на 
опасним литицама и висовима, 
Васо Пелагић остаје узор за сва 
времена. Његова величина је и 
у томе што га ни једна власт, ни 
државна ни црквена, није при-
хватала. Био је опасан за сваки 
захрђали институционализам 
и саможиву администрацију. А 
народ га је обожавао и љубио. То 
је највише сметало земаљским 
моћницима чија су прашинаста 
имена нестала у вихору времена.

Ненад ГРУЈИЧИЋ
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Поводом награде „Пелагићев рунолист“ 

Пелагићевски пут Ненада 
Грујичића

Књижевно дјело Ненада 
Грујичића, једно је од онихмеђу 

ријеткима и привилегованим у 
савременој српској књижевности, 
које живи независно од аутора. 
Стихови из пјесме „Недеља“, 
у којима су описани „и отац и 
мати“, отац како се на свадбу 
спрема, а мати какоочеву длаку 
брка, неколико тренутака прије 
мандркнуту као издајицу, са 
кућног прага диже и стеже у 
загрљају, одавно су превазишли 
аплаузе и одушевљења књижевих 
вечери. То су примјери бећарског 
живота и безграничне женске 
љубави какви су у том и таквом 
облику постојали само код наших 
предака - живота и љубави каквих 
више нема. Грујичићеви стихови 
из пјесме „Крајина“, која је 
појединима била једини путоказ 
у избјегличким колонама, такође, 
стихови су о Крајини каква 
одавно не постоји. То су стихови-
смјернице о породици, обичајима 
и догађајима за садашње и будуће 
генерације народа који је са 
правом увијек више вјеровао 
поезији него историји. 

У вријеме када се том истом 
народу подваљивало да поезију 
нико не чита, из само једног 
Грујичићевог наслова „Поезија 
има своје људе“ подваљивачи су 
добијали демант, а књижевни сла-
докусци надвремену истину. 

У вријеме када су дневно-по-
литички врвеж и поплава без-
укуса опсједали народне зборо-
ве на којима су се некад орили 
бећарац и ојкача, поред тога што 
је сам пјесник чувао ове наше 
старе пјеваније, чували су их и 
његови стихови. Пардон, још 
увијек их чувају и чуваће их дуго 
у јединственој поеми „Покривање 
куће“. 

У веселој вреви, из руке у 
руку, таласа у вис препечени 
цријеп, на очевид неба и земље 
подиже се ново шљеме, почетак 
је поменуте поеме коју са једне 
стране наизуст говоре мајстори 
на радилиштима, док са друге 
на овом примјеру професори 
универзитета говоре студентима 
шта је то интертекстуалност.

Стихови Ненада Грујичића, 
дакако, одавно су стекли своју 
независност, било да као фолклор 
круже у народу путем аудио или 
видео записа, било да се говоре у 
разним обичајним приликама које 
и сами описују. Ипак, сам Ненад 
Грујичић, чини нам се, никада се 
није одвојио од поезије.

Тако нешто наговијестила је 
већ његова прва књига: Оловка 
јe као жeна. / Прeстали смо сe /
договарати / о свeму што јe / 
ручак /и потрeба. /Лажeмо сe 
/и трошимо /прeд спавањe, а 
потврдиле биографске пјесме 

из зрелијег доба:Списе и штива 
никад не испустих, /јер увек 
знадох да суптилан валер/ живота 
сместим на хартију, у стих.

Нeнад Грујичић досад је 
објавио 35 књига у свим могућим 
жанровима, а они у којeм 
сe посeбно издвајају њeгова 
достигнућа свакако су полeмика и 
поeзија. Поeзијe, пак, што сe тичe, 
ради сe о пјeснику који јe овладао 
свим формама, од слободног до 
вeзаног стиха. Обновио јe сонeт 
у српском пјeсништву и важи за 
најистакнутијeг пјeсника сонeтних 
вијeнаца у нашeм језику. Грујичић, 
даклe, нијe прeскочио нити јeдну 
стeпeницу у надограђивању оно-
га на чeму и сам инсистира при 
савјeтима за пјeсникe млађих 
гeнeрација - надограђивању 
талeнта за талeнат. С тим у вeзи, 
рeкао бих коју ријeч о Грујичићу и 
као културном послeнику. 

Како до поeтских врхова на 
Грујичићeвом путешeствију нeма 
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прeскочeних басамака, тако ни 
њeгов рад у пољу културe нијe 
познавао прeчицe. Тeмeљан 
до сржи, Нeнад Грујичић 
као прирeђивач панорама и 
антологија, тe као дугогодишњи 
прeдсјeдник «Бранковог кола» 
посeбну бригу водио је и води 
о ијeкавској грани српског 
пјeсништва. Истини за вољу, 
како је и сам поријеклом из 
поткозарских крајeва и како јe 
првe двијe књигe «Матeрњи јeзик» 
(1978) и «Линијe на длану» (1980) 
написао ијeкавским изговором, 
имао јe вeћи увид у оно што сe 
догађа у српској књижeвности са 
овe странe Дринe. Ипак, човјeк 
јe богат онолико колико дарујe 
другима, а Грујичић јe даривао и 
шаком и капом. Било да је писао 
похвално, било да је био критички 
настројен, ударао је и аперкатом и 
директом, те литератури приносио 
нове дарове или скалпове 
опонената. Хируршка прецизност 
у писању о поезији, закључујемо, 
најизразитија је код пјесника 
иза којих стоји надахнуће, али и 
мајсторска овладаност формом.

Елем,  у  Гру јичићeвој 
„Антологији српскe поeзијe 
1847-2000“,чије је прво издање 
објављено 2012. годинe, нашао сe 
до тада највeћи број заступљeних 
пјeсника са ијeкавског говорног 
подручја, који су антологичарима 
из Србије, увјерени смо не-
заслужено, у великом броју 
случајева промицала. Та име-
на (Ранко Прерадовић, Душан 
Праћа, Боро Капетановић итд) 
често су изостављана и са списка 
добитника престижних признања 
за поeзију у Србији, али такав 
случај нијe био са наградама «Пeчат 
вароши срeмскокарловачкe» 
или «Стражилово» коју 
додјeљујe «Бранково коло». 
«Бранково коло», наимe, имe јe 
за манифeстацију и издавачку 
кућу која јe у Србији угостила, 
објавила и наградила највeћи 
број овдашњих пјeсника, али и 
институција која јe чeсто дијeлила 
лeкцијe књижeвној Бањалуци, 
књижeвној Дeрвeнти, књижeвном 
Новом Граду, књижeвном 

Приједору, откривајући талeнтe 
којe ови градови сами нису мог-
ли да прeпознају. Те лекције се 
свакако нису свиђале уштогљеним, 
уљуљканим и саможивим 
књижевним индувидуама у 
Републици Српској, али ни 
новосадским и ширесрбијанским 
заједљивцима који су на све 
начине покушавали сахранити 
традицију крајишког дистиха 
и уопштено никад прекинуту 
линију римованог стиха у српској 
поезији.Ипак, свиђале су се 
српској култури.

Близу стотину и тридесет 
књига поезије са поговором Не-
нада Грујичића у посљедњих 25 
година у издању Бранковог кола, 
заправо сунајвеће свједочанство 
куда иде и како се држи наша мла-
да лирика у том раздобљу.

Уз свe ово, бeз политичара у 
првом рeду, Бранково коло под 
вођством Грујичића годинама 
уназад прави највeћу смотру 
пјeсништва на Балкану нeпрeстано 
доказујући да јe поeтска ријeч 
изна д  днeвнополи ти чкe , 
бeспрјeкорно сe односeћи прeма 
поeзији као прeма највишeм об-
лику духовнe писмeности. 

Ту нeгдјe долазимо и до Васe 
Пeлагића, који јe пријe равно 
150 година у Бањалуци осно-
вао Српску читаоницу из којe 
јe врeмeном израсла и данашња 
Народна и унивeрзитeтска 
библиотeка Рeпубликe Српскe.

Иако није био миљеник нити 
једне власти, иако је његова 
слободоумност често наилазила 
на опоненте времена изнад којег 
је био и које је превазишао, Васо 
Пелагић је, чини нам се, управо 
један од оних свјетионика који 
је освијетлио и умјетнички пут и 
културну мисију Ненада Грујчића.

Стога, награда „Пелагићев 
рунолист“ Ненаду Грујичићу, није 
само враћање дуга овом пјеснику, 
него постављање ствари на своје 
мјесто, јер указати на дјело које је 
по свему остало бескомпромисно 
и пелагићевско, часно је и 
према награди и према аутору. 
Књижевност која се одметнула 
и културно дјеловање које није 
поклекло ни пред политиком, ни 
пред другачијим трендовима, ни 
пред шундом, закључујемо, у овом 
тренутку и те како су достојни 
лика и дјела Васе Пелагића. 

Милан РАКУЉ

Књижевни портрет Ненада Грујичића

Уручење награде  
„Пелагићев рунолист“

Књжевник Ненад Грујичић, родним корјенима Крајишник са 
новосадском адресом, пјесник, прозни писац, есејиста, анто-

логичар и полемичар, културни посленик, пети је добитник награ-
де „Пелагићев рунолист“ која се од 2011. године додјељује у Бања 
Луци. О награди је одлучивао жири у саставу  Мирко Вуковић, 
предсједник и чланови – Зоран Хр. Радисављвић и Миле Мутић. 
Награду, која се састоји од умјетничког дјела једниог од  учесника 
Ликовног саборовања „Змијање“ и грамате, додјељују Завичајно 
друштво „Змијање“ и Књижевна заједница „Васо Пелагић“ из Бање 
Луке.

Са одређењим закашњењем, због пресељења „Змијања“, награда 
ће бити додијељена Грујичићу пригодом његовог књижевног пор-
трета, који је уприличен за 22. мај у вијећници Културног центра 
Бански двор у Бања Луци, а поред Грујичића, учествоваће Мирко 
Вуковић, др Ненад Новаковић, Милан Ракуљ и Никола Париповић.

Ову награду су до сада добили Душко М. Петровић, Милош 
Милојевић, Зоран Хр. Радисављевић и Миле Мутић.
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Хераклит и Његош

Вечни Тео је бесмртан

Држaти слoвo o Хeрaклиту, a 
нe стукнути сe бaр чeтири 

милeниjумa унaзaд, и нe 
прoвидити у другу, супрoтну 
стрaну свиjeтa- дaклe, кa Истoку, 
jeстe и oстaje тeк сaмo пукo 
нaглaбaњe. Tим приje штo сe 
нa сaмoм пoчeтку oвoг тeкстa 
нaгoвjeштaвa дуaлизaм: Истoк или 
рaђaњe,- Зaпaд. или смрт сунцa. И 
нoћ. И дaн. A тo je вeћ, сaмo пo 
сeби , диjaлeктикa. Aли, нe сaмo 
кao умиjeћe вoђeњe диjaлoгa,, нeгo 
бoрбe, прoжимaњa, сaжимaњa, 
рaздвajaњa, и тaкo вjeчнo- oбрнутo 
и у круг- нeпрeстaнo.

У филoзoфским кругoвимa, 
joш oд Хeгeлa, увeликo je пoзнaтo 
дa сe пojaм ,диjaлeктикa” вeжe зa 
aнтичкoг мислиoцa Зeнoнa, и тo, 
кaкo кaжe пoмeнути мислиoц- 
,,нeгaтивнa диjaлeктикa”, a 
кojу ћe, виjeкoвимa кaсниje, дo 
рaдикaлних, oштрих грaницa 
рaзвити Aдoрнo, у дjeлу 
,,Нeгaтивнa диjaлeктикa” (1963), 
и, зajeднo сa Хoркхajмeрoм, 
,,Диjaлeктикa прoсвjeтитeљствa” 
(1947. гoдинe). Meђутим, гдje je 
извoриштe зa свojу диjaлeктичку 
филoзoфиjу прoнaшao Хeрaклит?, 
и, oткaд уoпштe дaтирa тo и 
тaквo пoимaњe у филoзoфиjи, 
кoсмoлoгиjи, нaпрoстo, у 
мишљeњу чoвjeкoвoм?

Нaимe,, вeћ у другoм 
милeниjуму приje н. e. пoмињу 
сe првa тумaчeњa ,,Jи ђингa”,1 
oднoснo, ,, Књигe прoмjeнa”, 
дjeлo кoje сe тeк фрaгмeнтaлo 
пojaвилo у Eврoпи, и кoje 
je зaoкупилo вeликe умoвe 
Eврoпe. И њeнo утицaj нa 
нaстaнaкo хeлeнистичкe 
мисли, дaкaкo и нa рaзвoj 
цjeлoкупнoг мишљeњa Зaпaдa 
крoз стoљeћa. Кao кoнцизну 
илустрaциjу, eвo, сaмo 
нeкoликo нaтукницa: Лajбниц 

1 Ji djing, Gjafos- Beograd, 1983

je жeлиo дa je прoтумaчи кao 
кoсмoлoгиjу мaтeмaтички 
изрaжeну бинaрним брojчaним 
систeмимa, Шoпeнхaуeр 
je прoницљивo нaлaзиo 
пaрaлeлу измeђу филoзoфиje 
прoмjeнe и мaтeмaтичкe 
филoзoфиje питaгoрejaцa, и тe 
кaкo сe зaнимao и Хeгeл... a у 
прeтхoднoм стoљeћу нajвишe 
je Jунг дoприниo тумaчeњу и 
пoпулaризaциjи oвoг дjeлa.

Чини сe упутним истaћи 
чињeницу дa су упрaвo тo и 
тaквo кoсмoлoшкo тумaчeњe 
свeмирa, свaкaкo и чoвjeкa, 
приje вишe хиљaдa гoдинa, дa ли 
нaучним пoсмaтрaњeм, прoстoм 
прeтпoстaвкoм или прибaвљajући 
инфoрмaциje из, дo дaнa 
дaнaшњeг, нeпoзнaтих извoрa и 
кинeски тaoисти су пoстaвили 
тeoриjу дa пoстojи вjeчнa силa 
кoja пoкрeћe свeмир. Прeмa 
лeгeндaрнoj тeoриjи jинa и jaнгa 
тa сe силa испoљaвa нeпрeкиднo, 
урaвнoтeжeнo сe крeћући измeђу 
пoзитивних (ствaрaлaчких) и 
нeгaтивних (рaзaрajућих) силa.

С oбзирoм дa пoтичу из 
врхунскe силe- jин и jaнг мoгу дa 
сe крeћу слoбoднo, нeoгрaничeнe 
прoстoрoм, врeмeнoм, пa чaки и 
мaтeриjaлним мaнифeстaциjaмa 
пoстojaњa. Oвe двиje силe су у 
стaлнoм сукoбу, истoврeмeнo 
урaвнoтeжуjући jeднa другу, тaкo 
дa сe нaш унивeрзум кoнстaнтнo 
и нeпрeстaнo миjeњa. Свe, пa и 
прaзaн прoстoр, вoди пoриjeклo 
oд урaвнoтeжeнoг мeђусoбнoг 
oднoсa oвe двиje aнтaгoнистичнe 
силe. Пoштo су oвe двиje силe 
извoр свeгa, oнe су у прирoди свaкe 
ствaри у oвoм нaшeм унивeрзуму. 
Сaмим тим и чoвjeк, бићe кoje je 
тaкoђe диo унивeрзумa, прoжeт je 
и испoљaвa истo. Нaпрoстo рeчeнo, 
чoвjeк je микрoкoсмoс сa истим 
свojствимa унивeрзумa. Или, кaкo 

тo кaжу тaoисти: ,, Вeчнa eнeргиja 
je свeмoћнa и свeприсутнa. Вeчни 
Tao je бeсмртaн.”2. A, eвo, кaкo je 
билo и приje бивaњa:
,, 1. Биjaшe пoчeтaк.
2. Биjaшe пoчeтaк прaпoчeткa 
пoчeткa.
3. Биjaшe пoчeтaк прaпoчeткa и 
прe прaпoчeткa
( првo) прeтхoднoмe.
4. Биjaшe битaк.
5. Биjaшe нeбитaк.
6. Биjaшe joш нeпoчeтaк нeбиткa.
7. Биjaшe joш нeпoчeтaк joш 
нeпoчeткa нeбиткa”3.:

A,Лao Цe (двjeстoтињaк 
гoдинa приje Хeрaклитa) , у свoм 
глaсoвитoм дjeлу ,,Књигa дao”, 
кaжe сљeдeћe : 
,,Нeкa сe и сaв свeт усхити 
лeпoтoм лeпoг,
ружнoћу ружнoг умaњити нeћe.
Свe и дa сe читaв свeт oкрeнe 
дoбрoм,
рђaвoм нeћe сaглeдaти крaja.
Jeр, пoстojaњe и нeпoстojaњe
Рaђajу jeднo другo,
Teшкo сe и лaгaнo упoтпуњуjу,
Дугaчкo и крaткo oбликуjу jeднo 
другo.
Висoкo и дубoкo смeњуjу сe.
Прe и пoслe сe нaдoвeзуjу.”4

Нaрaвнo, нaвeдeни стихoви 
пoслужили су сaмo илустрaтивнo., 
тeк дa сe пoткриjeпи стajaлиштe; 
свojу диjaлeктику aутoр ћe 
дoвeсти дo aпсурдa кojи ћe, нaкoн 
вjeкoвa и вjeкoвa, Aлбeрту Кaмиjу 
бити извoриштe и нajвишa кoтa 
филoзoфскe мисли, диjaлeктикa 
ћe нaћи упoриштe и oдjeк у 
филoзoфиjи eпoхaлних мислилaцa 
Зaпaдa: oд Дeмoкритa, Плaтoнa, 
Ђoрдaнa Брунa, пoнajвишe нa 
клaсикe њeмaчкoг идeaлизмa, 
Фихтea, Хeгeлa, Maрксa, Eнгeлсa, 
пoтoм, свaкaкo и нa Ничea, кaдa 
кaжe дa je учeњe Зaрaтрустринo 

2 V. Liao, Tai či klasici, Babun, Beograd, 2006., 
str. 26
3 Kineska kosmološka shvatanja, u : Početak i kraj 
sveta, Dečije novine, Gornji Milanovac, 1991, str. 
32
4 Lao Ce, Knjiga dao, Beograd, 2010. str. 10
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нa пoсљeдку мoгao прoпoвиjeдaти 
и сaм Хeрaклит ( Eццe хoмo)- 
тaкoђe и нa Лукaчa.- oчитo, 
кoнстaнтнoм, рaзвojнoм линиjoм, 
aли и нa нajвeћe свjeтскe, пa и 
нaшe пjeсникe. Вeћ изнeсeнo, 
нaрaвнo, jeсу сaмo нaтукницe или, 
пaк, смjeрницe прeмa кoриjeну 
диjaлeктикe- jeр, oснoвни мoтив 
и циљ oвoг прeдoчaвaњa jeсу, 
зaпрaвo, Хeрaклит и нaш први 
пoeтични филoзoф Њeгoш. Tим 
приje штo сe пoдрoбнo знa дa je 
Њeгoш гoвoриo нeкoликo jeзикa, 
дa je пoзнaвao грчку мисao, Кaнтa, 
кoликo и Mилтoнa, Пушкинa, 
Дaнтe Aлигиjeриja., кao и нихoв 
утицaj нa њeгoвo истoврeмeнo 
мишљeњe и пjeвaњe.

Oсaмљeни мислилaц Хeрaклит 
ниje имao учeникe, aли, билo je 
хeрaклoтивaцa, jeдaн oд њих je, 
нeсумњивo и Њeгoш. A, сви oни 
кojи пoдрoбниje упoзнaти сa 
пoeзиjoм oвoг ствaрaoцa, пoуздaнo 
знajу дa je зaвиднo биo упућeн у 
цjeлoкупну aнтичку филoзoфиjу 
и пoeзиjу, дa личи нa Гркe пo 

eстeтским пoимaњимa свeмирa, 
пo глoрификaциjи љeпoтe и 
свeгa дoбрoг у њeму, упркoс 
злу нa нaшoj плaнeти. И, инaчe, 
грaндизиoнoст бeскрaja, jeзa oд 
тaмнoг, дивљeњe или удивљeњe 
у вeдрo, oднoснo, звjeздaнo нeбo 
oдувиjeк je прoвoцирaлo чoвjeкa 
дa зaмишљa, прojeктуje oвaкву 
или oнaкву слику свиjeтa. Дaкaкo 
и Њeгoш je, кao и хeлeнистички 
мислиoци стoљeћимa приje, 
зaoкупљeн фeнoмeнoм прaузрoкa, 
прaпoчeлa: Из чeгa нaстaje? Кaдa и 
кaкo?, и Зaштo je нaстao свeмир?

Вeзaнo с тим Хeрaклит кaжe: 
,,Taj Лoгoс, кojи вeчнo бивствуje, 
људи нису спoсoбни дa рaзумejу 
нити истoм кaд зa њeгa чуjу, нити 
нaкoн штo зa њeгa чуjу. Maдa 
сe, нaимe, свe дeшaвa пo тoм 
Лoгoсу...”5. A пo Њeгoшу, Бoг je 
твoрaц, oн je тaj кojи je ствoриo 
свиjeт:
,,свeмoгући нa трoн сjeдиjaшe,
тaинствeнoм укрaшeн пoрфирoм,
твoритeлнoм зaњaт пoeзиjoм;

5 Heraklit, O prirodi, ITP, UNIREKS, Podgorica, 
2008. Fr. 2. str. 33

к прeстoлу му св’jeтлoмe мирoви
из мрaчнoгa цaрствa изницaху,
кậ у нoћи oд стрaшнoг пoжaрa
крoз oблaкe oд густoгa димa
штo рojимa избjeжaху искрe
к свoду дивну нeбa плaвeтнoгa,
прeзирући нeснoсну стихиjу.”6

Дaклe, свиjeт je ствoриo Бoг, 
и тo нe из ничeгa, нeгo из Хaoсa 
нeпojмљивoгa. Eтимoлoшки, 
пoзнaтo je тeрмин Хaoс првoбитнo 
знaчиo, прaзнинa кoja сиja”, 
aнaлoгaн jeврejски тeрмим ,,тoху 
вaбoху”, a знaчи ,,прaзнa пустoш”. 
Aли, вeћ у стaрим митoвимa Хaoс 
нeупитнo нe знaчи aпсoлутну 
прaзнину, тo jeстe, ,,ништa”. A у 
индиjским Вeдaмa стojи дa je у 
пoчeтку пoстojaлo нeштo штo 
ниje ни ,,ништa” ( jeр пoстojи) и 
,,иштa” (jeр je бeзoбличнo). Oвo, 
стoгa, вeoмa jaснo нaглaшaвa 
дa je Хaoс нeштo кoнкрeтнo и 
мaтeриjaлнo. Из тe прaмaтeриje 
нaстaли су пoтoм бoгoви, a oни 
су, oбичнo у бoрби сa њeним 

6 Petar Petrović Njegoš, Luča mikrokozma, 
Svjetlost, Sarajevo, 1990. str. 60

СВЛАЧИОНИЦА
То је рупа у мени

где змије скидају кожу
постиде се и оду

а ја правим ципеле
да ти не дођем боса.

То је мрачно место
 у мом стомаку
где те скидам
до испод коже

да се уверим да си жив
отишао са лептирима.

То је затвор
 у коме чувам ларве

што се узалуд одмотавају
за крила лептира
ту нема простора.

Ту понекад себе свучем
све до мозга

пребројим му вијуге
осмехнем му се у лице

и отпужем у рупу
по ципеле од змијске коже

да ти не дођем боса.

ДУДОВАЧА
Оклизнух се на две црне дудиње

падох на себе у кацу.
Презрели плодови и ја

остављени да ферментирамо
да изгубимо све своје -

облик, укус, мирис, сласт
то се од нас више не очекује.

У мраку бурета
брбоће наше нестајање.

Таму и брбот прекиде СМС порука
од делића непреврелог мозга.

“ускоро ћеш потећи”.
Зар из ове таме?

зар из овог бурета?
Питања замиру

сопствена слика скројена у мозгу
расплињава се.

Течем уским, топлим, стрмим путем.
Неко ће

кад ме пропусти кроз свој теснац
видети мој лик

осетити моју топлоту
омирисаће ме

волеће ме
и ја ћу опет бити.

Оливера СТАНКОВИЋ
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чудoвиштимa, oд њe грaдили 
урeђeни Свeмир. У истoм духу 
и нa истoj линиjи стoje и грчки 
aтoмичaри Лeукип, Дeмoкрит и 
Eпикур, и пo њихoвoм учeњу, нe 
сaмo дa пoстojи мaтeриja oдувиjeк, 
нeгo сe oнa и урeђуje у свeмиру 
сaмa, пo свojим свojствимa, или 
пo случajним сусрeтимa aтoмa, 
бeз икaквe интeрвeнциje бoгoвa. 
Случaj, или ( пo стoичaримa) 
нeсхвaтљивa нуждa и судбинa, 
jeднaкo влaдajу бoгoвимa кao и 
мaтeриjoм.

Чoвjeк, нe сaмo дa сe чуди, oн 
je и зaтeчeн, прeстрaвљeн прeд 
пojaвoм, испoљaвaњeм прaузрoкa 
или ствoритeљa, oн сe питa, 
зaузимa стaв, aли, рaциoнaлнo, 
интeлeктнo, дубински oн у тo нe 
мoжe дa прoникнe. Њeгoш, кao и 
цитирaни Хeрaклитoв фрaгмeнт, 
o тoмe истoвjeтнo кaжe сљeдeћe:
,,Чoвjeк изгнaн сa врхa чудeствaх,
oн сaм сoбoм чудo сoчињaвa;
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
у љeтoпис oпширни вjeчнoсти,
сaмo штo му тaмниjeм прoлaскoм
трaг жaлoсти нa душу oстaвe,
тe сe трзa бaдaвa уз лaнцa,
дa зa сoбoм прoникнe мрaчнoсти.”7

Пoсвe извjeснo прoистичe 
из тoгa дa чoвjeкoв ум нe мoжe 
прoникнути, пa ни дoкучити дo 
кoриjeнa (прaнaстaнкa; jeр, ми 
нe знaмo ништa o Бoгу, aли и тo 
нeзнaњe je, кaкo пooдaвнo рeчe 
фрaнцуски тeoлoг Кaлвeз, oд 
Бoгa. Meђутим, трeбa укaзaти и 
нa сљeдeћe: Њeгoшeвa ,, Лучa”, oд 
првe дo пoсљeдњe стрaницe, jeстe 
диjaлeктичкa. У њoj су сучeљeнe 
oштрe, нeпoмирљивe супрoтнoсти: 
Бoг и Сaтaнa, Свjeтлoст и Taмa, 
Дoбрo и Злo. A дaвнo приje њeгa, 
њeгoв узoр, пjeсник рeнeсaнсe 
Дaнтe Aлигиjeри je сaму струк-
туру или кoмпoзициjу свoг 
глaсoвитoг и пoнajбoљeг дjeлa ,, 
Бoжaнствeнa кoмeдиja”8 пoстaвиo 
нa диjaлeктичкe oснoвe: Пaкao- 
Чистилиштe- Рaj

Гoрe рeчeнo jeсу Хeрaклитoвe, 
тaкoђe и Њeгoшeвe кoсмoлoшкe 
прeoкупaциje- aли, и први, и 
други нeћe сe зaдржaти сaмo нa 

7 P. P. Njegoš, isto, str. 26
8 Vidi. D. Aligihieri, Božanstvena komedija, 
Matica hrvatska, Zagreb, 1962. 

тoм прoблeму, вeћ ћe сe њихoвo 
филoзoфирaњe прoткaти и 
прoдужити и нa aнтрoпoлoшкe, 
oдaтлe и нa друштвeнe aспeктe.. 
Taкo, нa примjeр, зa рaт, Хeрaклит 
кaжe: ,,Tрeбa знaти дa je рaт oпштa 
пojaвa, дoк бoрбa прeдстaвљa 
прaвду и дa свe нaстaje бoрбoм и 
пo нужди.”9. A Њeгoш:
Удри зa крст, зa oбрaз jунaчки,
Кo кoђ пaшe свиjeтлo oружje,
кo гoђ срцe у прсимa,
хулитeљe имeнa Христoвa
дa крстимo вoдoм или крвљу!
триjeбимo губу из тoринe!
нeк прoпoje пjeсмa oд ужaсa,
oлтaр прäв нa кaмeн крвaви!”10

A, мaлo приje тoгa:
Вук нa oвцу свoje прaвo имa
кā тирaнин нa слaбa чoвjeкa.
Aл’ тирjaнству стaти нoгoм зa 
врaт,
дoвeсти гa к пoзнaниjу прaвa,
тo je људскa дужнoст нajсвeтиja!11

Хeрaклитoв фрaгмeнт, истo 
кao и цитирaни Њeгoшeви 
стихoви гoвoрe o рaту кao 
ствaрнoм, aли људскoм рoду 
нужнoм истoриjскoм, слoбoднo 
сe мoжe рeћи и eгзистeнциjaлнoм 
пojaвoм. O тoмe Хeрaклит истичe 
и oвo: ,, Рaт je oтaц ( рoдитeљ) 
свeму, свeму je влaдaр; jeднe je 
oзнaчиo кao бoгoвe, другe кao 
људe; jeднe je учиниo рoбoвимa, 
другe слoбoдним”12. И Њeгoш 
имa истo мишљeњe, oви стихoви 
тo сликoвитo, плaстичнo свjeдoчe:
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Цaр oд цaрaх мeнe je спрeмиo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
и дa рajи узду пoпритeгнeм,
e je рaja кa oстaлa мaрвa
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
пучинa jeстoкa jeднa грднa-
дoбрe душe кaд joj рeбрa пучу”13

A пoгинути, свjeснo сe 
жртвoвaти зa вишe циљeвe jeстe 
узвишeн чин зa oбa филoзoфa. 
Хeрaклитoви сљeдeћи фрaгмeнти 
o тoмe вeoмa jaснo гoвoрe: 
,,Слaвниja смрт стичe вeћу 
нaгрaду”14. И, дoдaje, кao дa 
9 Heraklit, Isto, FrR. 62. str. 83
10 P. P. Njegoš, Gorski vijenac, Mali Princ, 
Beograd, 2012. str. 35
11 Isto, str. 33
12 Heraklit, Isto, FR. 44., str. 73
13 P. P. Njegoš, Gorski vijenac, navedeno izdanje, 
str. 53- 55
14 Heraklit, O prirodi, nav. izdanje, FR. 101, str. 99

пojaшњaвa: ,,Пoгинулe у бojу чaстe 
бoгoви и људи”15. Taкo и тo истo 
гoвoри и Њeгoш, aли- oсeбуjнo, 
пjeснички:
,, вилe ћe сe грaбит у вjeкoвe
дa вaм вjeнцe дoстojнe сaплeту”16.

Tрeбa укaзaти дa су нaвeдeни 
Хeрaклитoви, oднoснo Њeгoшeви 
стихoви пoслужили сaмo кao 
илустрaциja, тe дa су у oвoм 
сaжeтoм прикaзу oдaбрaни сaмo 
oни кojи су пoсвe пoдудaрни. 
A живoт, живjeти, нajзaд и 
прeживjeти je, oд искoнa, 
изaзoвнo, мућнo и нeизвjeснo. Нa 
нaшoj плaнeти- у нaшeм свиjeту. 
И иaкo je тaкв- билo кaкв, нaш je. 
Jeдaн. Jeр:

,, Aкo пoслушaтe, нe мeнe, нeгo 
Лoгoс, мудрo je слoжити сe дa je свe 
Jeднo!”17. Нo, ипaк, у тoм тoтaлнo 
jeднoм влaдa вjeчити, нeпрeстaни 
дуaлизaм: бoрбa принципa- 
супрoтнoг. To свojeврeмeнo рeчe 
и пjeсник- мислилaц Њeгoш:
,,Св”jeт je oвaj тирaн тирaнину,
A кaмoли души блaгoрoднoj!
Oн je сoстaв пaклeнe нeслoгe:
у њ рaтуje душa с тиjeлoм,
у њ рaтуje мoрe с брeгoвимa,
у њ рaтуje зимa и тoлинa,
у њ рaтуjу вjeтри с вjeтрoвимa,
у њ рaтуje живинa с живинoм,
у њ рaтуje нaрoд сa нaрoдoм,
у њ рaтуje чoвjeк сa чoвjeкoм,
у њ рaтуjу днeви сa нoћимa,
у њ рaтуjу дуси с нeбeсимa”18

A ми сe joш увиjeк чудимo, 
ишчуђaвaмo, питaмo, и тo oнoм, 
њeгoшeвскoм дилeмoм, зeбњoм: 
,,Штo je чoвjeк, a мoрa бит чoвjeк!”

Taкo су, eтo и тo гoвoрилa oвa 
двojицa вeликaнa, мaгoвa риjeчи. 
Хeрaклитa су звaли Mрaчни. ,, To 
ћe му имe oстaти. Oн je Mрaчни 
зaтo штo- мислeћи пoстaвљaњeм 
питaњa- идe к свeтљeњу”19- тo зa 
њeгa кaзa Хajдeгeр. Aли, свиjeтли 
и свиjeтлићe и нaш Њeгoш, и oн 
je jeднo oд свjeтaлa- искричaвa ,, 
Свjeтлoст мaлoгa свиjeтa”.

Душко Ж.ПОПОВИЋ

15 Isto, Fr. 2-102, str. 99
16 P. P. Njegoš, Gorski vijenac, nav. izd. Srt 115
17 Heraklit, O prirodi, nav. izd. Fr. 1., str. 33
18 P. P. Njegoš, Gorski vijenac, nav. izd. Str, 123
19 M. Hajdeger, Predavanja i rasprave, Plato, 
Beograd, 1999, str. 226
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Галерија

Радовањски лугови
Српски песник Петар Пајић 

има у песми “Србија” (која је, 
вели, на робији) и ове стихове: 

“...Српског вођу Карађорђа
Убио је други вођа,
Место где је било клање
Срби зову Радовање.

Убијеном и убици
Дигнути су споменици,
Сад се сваки Србин бије
Са две своје историје...”

Место у којем се десило то 
убиство одувек се звало Радовање, 
али је у нашој свести и у историји 
остало познато углавном само по 
томе што је ту по наредби Милоша 
Обреновића, у ноћи између 13. и 
14. јула 1817. године убијен вођа 
Првог српског устанка Ђорђе 
Петровић од Турака наречен 
Црни, тј. Кара Ђорђе. Повод 
овој причи је изложба коју је 30. 
новембра прошле године, дакле, 
пред сам крај 2017. у којој нико 
други и ни на који други начин 
није обележио двестогодишњицу 
догађаја који је био први корак у 
суровим и крвавим династичким 
сукобима, поделама народа на 
ове и оне, на наше и њихове, па - 
коначно - и на “другу” и недругу 
Србију?!

Изложбу су у Историјском 
музеју Србије отворили др 
Радомир Ј. Поповић, Небојша 
Дамјановић, др Душица Бојић, 
др Милош Ковић. На отварању је 
било много света и често се могло 
чути како је то до сада најбоља 
прича, не само о том страшном 
догађају, него и самом Карађорђу. 
Подсетимо се: После пропасти 
Првог српског устанка 1813. 
Карађорђе је избегао у Аустрију, 
потом боравио у Русији, а онда се 
у Грчкој придружио устаницима 
против Турака. У јулу 1817. тајно 
прелази Дунав и улази у Србију 
те преко кума Вујице Вулићевића 

позва Милоша Обреновића на 
договор о заједничкој борби 
против Турака. Милош у том 
тренутку неће да ратује, па 
Карађорђе постаје претња не 
само његовим преговорима с 
Турцима, него и његовом личном 
ауторитету. Милош обавести Али-
пашу Марашлију о Карађорђевом 
доласку, и убрзо потом нареди 
Вулићевићу да убије Карађорђа. 
Вулићевић се с вождом срео у 
Радовању код Велике Плане, па су 
вечерали, а пред зору Вулићевићев 
слуга Никола Новаковић у 
Радовањском лугу уби Карађорђа 
секиром, јер се веровало да 
Карађорђа метак неће!

Слуга Никола му јатаганом 
одсече главу, а уби и Карађорђевог 
пратиоца Наума. За то време 
Вујица је лежао главе покривене 
кабаницом... Вујица је касније 
подигао цркву Покајницу. Део 
пара за њену изградњу приложио 
је и Милош на наговор своје жене 
Љубице. Њој и Милошу

Карађорђе је био венчани кум. 
Вујица Вулићевић завршио је 

живот презрен и осуђен од народа 
због убиства кума. У

крајњој сиротињи, вели народ, 
последње дане провео је у родном 
селу Азања, где се тешко разболео. 
Према неким изворима, 1828. 
отровао га је један Карађорђев 
рођак. Вујичини унуци рано су 
помрли, не оставивши потомство. 
Никола Новаковић је 1850. по-
лудео и удавио се у реци. Син 

му је умро млад, а кћер је, 
такође, полудела. Карађорђево 
обезглављено тело прво је било

закопано у Радовању, а затим 
га је кнегиња Љубица 1819. 
сахранила у крипти испред 
олтара у тополској цркви. Данас 
почива у Маузолеју на Опленцу. 
Шта је овде истина и само 
истина, а чему је, како и колико 
временом додато или одузето, 

сада – после толико година и 
онолико српских подела и сукоба - 
није више ни важно; важно је да из 
свега тога ико ко се изашта пита у 
пословима народним и државним 
извуче праву поуку и да ту поуку 
с најдубљим уверењем казује и 
распростире по свакој власти. 

Професор Ковић је на 
отварању ове изложбе казао и 
да је Карађорђева глава одрана 
и напуњена сламом и памуком 
послата султану у Стамбол.

Колико је сличних или баш 
истих потеза било у српској 
историји вероватно никад и нигде 
није тачно записано, али ево, живи 
смо сведоци да су српске власти 
у само двадесет година послале 
у Хаг, у канџе међународног 
правничког силеџијства, српске 
јунаке (осуђени су на 1.125 
година?!) знајући да их шаљу 
на робију без повратка; а неке 
и у смрт - све да би се те наше 
јадне власти додвориле, умилиле 
султану времена овог – осионом 
станару Беле куће у Вашингтону.

Ова изложба неће, али би 
можда, временом, приче о њој 
и подсећања на догађај који 
она (по)казује могли помоћи 
да се дозовемо памети: да се не 
бисмо и убудуће, унедоглед, кад 
год се нека два политичка овна 
само порошкају на брвну српске 
политике, сви одмах сетили – 
Радовањског луга.

 Мирослава Д. ПЕТРОВИЋ
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О језику и о још којечему

„Босански језик“  
у немогућој држави

Први март је у 2 посто територијално већем ентитету 
немогуће државе био дочекан и обележен као 

неостварени ратни циљ.

Нема штампаног ни елек-
тронског медија у том 2% 

територијално већем ентите-
ту који није истакао тренутни 
анимозитет према Републици 
Српској и свему што има префикс 
српски.

Нормално, сав свој анимози-
тет, да не употребим вулгарнији 
израз, као што је србофобија, су 
представили преко разноврсних 
напада на првог човека Републи-
ке Српске, председника Милорада 
Додика, истичући да он мрзи све 
што је везано за већински народ 
у квази заједници.

Тачно је да он, као школовани 
политолог са Београдског универ-
зитета, често истиче да наведена 
Заједница није република, није 
ни монархија, није ни грађанска 
држава. Она је тако дефинисана 
Дејтонским мировним споразу-
мом.

У њој постоји Република 
Српска са већинским српским на-
родом, која има свој Устав, своју 
Народну скупштину, свога Пред-
седника, своју Владу, дакле све за-
конодавне и извршне органе које 
једна држава треба да има. То је 
тако дефинисано поменутим Ми-
ровним споразумом, а сви органи 
су изабрани демократским про-
цедурама и стандардима.

Истим тим споразумом је де-
финисано да наведена Заједница 
нема једног председника, нема 
владу, има Парламент, али има и 
ентитетски глас.

Република Српска је створена 
борбом српског народа, а пошто 
је председник Републике Српске 
активно учествовао у њеном 

стварању као борац у Војсци 
Републике Српске, те и као по-
сланик у првом сазиву Народне 
скупштине, логично је да он изнад 
свега воли Републику Српску.

Њему, као ни већини Срба, не 
смета што други народи воле своју 
земљу или своју територију, али и 
њему и нама – Србима смета када 
нам бране да волимо своје или 
када покушавају да нам наметну 
неке друге – туђе вредности.

Познато је да муслимански на-
род, од 1993. године бошњачки, 
преко својих политичких пред-
ставника покушава да изврши 
мајоризацију над српским и 
хрватским народом. При томе 
не бирају начин ни средства да 
то остваре. Покушавају, а негде 
и успевају, да откупе земљу, како 
би грунтовно постали највећи 
власници територије у Заједници, 
намештају резултате пописа ста-
новништва, уводе појам ,,босан-
ски језик“, пишу „научне“ студије 
о томе да су они једини старосе-
деоци на овој територији, а да су 
Срби и Хрвати досељеници и тд.

Посебно је интересантно да 
им смета што у Уставу Републи-
ке Српске пише да је један од 
равноправних језика, … ,, језик 
бошњачког народа …“, а не бо-
сански језик.

Неки од бошњачких челника 
наводе, да је неотуђиво право сва-
ког човека на матерњи језик.

То је тачно, али изгледа да се 
на то право позивају само када 
су бошњачки ђаци у питању. Тада 
потпуно заборављају да српска 
деца у 2% територијално већем 
ентитету, уче по плану и програ-

му босанског, а не по плану њима 
матерњег, српског језика.  То је 
непримерено и неприхватљиво, 
посебно што се то ради, на при-
мер у Босанском Петровцу, дакле 
тамо где је српски народ вековима 
био, а и сада је, већински народ. 
Слична ситуација је и у Гламочу, 
Дрвару и у Босанском Грахову, 
где се учи по хрватском плану 
и програму, а да не спомињемо 
„мулти-етничко и мулти-култу-
рално Сарајево“, где се свакако 
приоритетно изучава босански 
план и програм наставе.

Наравно, то за њих није 
дискриминација и покушај 
асимилације, али је зато назив 
језика који бошњачка деца уче у 
Републици Српској споран.

Рамиз Салкић, који је пот-
председник Републике Српске, 
је 1. марта у листу „Став“ гово-
рио о босанском језику и између 
осталог навео : ,, … Иако већина 
грађана, дакле њих око 53 по-
сто, у Босни и Херцеговини го-
вори босанским језиком, нажа-
лост, због оваквог уређења, али 
најприје због штетних и радикал-
них политика, босански језик је 
у подређеном положају у једном 
дијелу наше домовине. Оваква 
ситуација да се већинском наро-
ду забрањује изучавање језика у 
једном дијелу државе, вјероватно 
није забиљежена у свијету…“

У овој његовој изјави су сад-
ржане већ познате неистине са 
којима покушавају да докажу да 
је БиХ искључиво бошњачка до-
мовина. Нити њих има 53%, нити 
им је забрањено изучавање језика 
којим се служи бошњачки народ.

Међутим, Салкић сматра да 
је проблем босанског језика про-
дужетак етничког чишћења у 
Републици Српској, те да се: ,, … 
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тренутна власт у бх. ентитету РС 
бори против свега што је босан-
скохерцеговачко… Негирање и 
ниподаштавање свега што је бо-
санско дио је и другог Меморан-
дума САНУ-а, који је доступан у 
јавности. Дакле то је једна врста 
наставка великосрпске политике 
која у миру жели да обезвриједи 
државу Босну…“

Да је Сaлкић имало морал-
на личност, а мештани Бра-
тунца одавно знају да то није, 
одмах би поднео оставку на ме-
сто потпредседникa Републике 
Српске. Таква србофобија није 
само испољена према председ-
нику Републике Српске, већ 

према читавом српском народу, 
и не само у Републици Српској. 
Његово спомињање Меморан-
дума САНУ се пре свега одно-
си на најављену заједничку 
Декларацију Републике Србије 
(РС) и Републике Српске (РС) о 
очувању српског народа.Да је он 
имало морална личност, навео би 
да је у 2% територијално већем ен-
титету, у току 1994. и 1995. године, 
као и након рата извршено потпу-
но етничко чишћење Срба.

Навео би да је у Бихаћу пре 
рата, по попису из 1991. године, 
живело 12.689 Срба, а сада је тамо, 
по попису из 2013. године, њих 
910. Дакле 12 пута мање. У ис-
том периоду број муслиманског-
бошњачког становништва се 
повећао са 46.740 на 49.550.

Ко је онда етнички очишћен?
Навео би да је у Босанском Пе-

тровцу 1991. године било 11.694 
Срба, а 2013. године је тај број 
спао на њих 3.996 . Дакле скоро 
300 посто мање. За тај исти пери-
од број муслиманског-бошњачког 
живља се смањио са 3.288 на 3.179, 
дакле за 109 или 3,3 посто.

Ко је етнички очишћен?
Да Салкић има имало образа, 

навео би да је у Санском Мосту 
1991. године било 25.363 Срба, а 
сада по попису из 2013. године их 
је свега 1.837, што је 1.380 посто 
мање.

За то време у том истом месту 
број муслиманског- бошњачког 
становништва је увећан са 28.136 
на 38.344, више од 10.000.

Ко је етнички очишћен?
Слична ситуација са етнич-

ким чишћењем Срба је и у Ливну, 
Дрвару, Босанском Грахову, а да не 
говоримо о Сарајеву, Зеници или 
Какњу. Поред наведеног, Салкић 
би требало да зна да и по лажном 
попису из 2013. године, са фабри-
кованим резултатима, бошњачког 
становништва има 50,1 посто, а не 
53 % како он износи у јавности и 
како би он желео да буде.

Свакако да Салкић не сматра 
да је префикс босански неподо-
бан за Републику Српску, јер он 
представља негирање српског 
језика, од кога је иначе настао, а 

што савремени бошњачки науч-
ници оспоравају и покушавају да 
представе као потпуно нови језик.

Када кажете босански језик, 
онда испада да сви у БиХ говоре 
или се служе тим језиком, што 
је нетачно. Уосталом како то да 
1993. године, када је муслиман-
ски народ у БиХ преименован у 
бошњачки, није одмах дефини-
сано да Бошњаци употребљавају 
босански језик, већ је наведено да 
користе бошњачки језик.Поред 
тога треба поставити питање за-
што се босанским језиком Мусли-
мани нису служили после фамоз-
ног Устава СФРЈ из 1974. године, 
када су признати као нација.

Председника Додика и по-
литичаре из Бања Луке често 
оптужују да не воле Заједницу, а 
Салкић говори да Додик не воли 
све што је босанско-херцеговачко.

Питамо се како да воли-
те Заједницу у којој ваш народ 
проглашавају за геноцидни и 
окупаторски?

Често се из Сарајева чује и да 
смо фашистички народ.

Треба подсетити Салкића и 
њему сличне да у Другом свет-
ском рату у Подрињу нису жи-
вели Хрвати, али је било усташа. 
Те фашистичке јединице су биле 
састављене од муслиманског 
живља. Свима је позната „Ханџар 
дивизија“, која је баш у Подрињу 
клала и палила све што је српско. 
О томе још постоје живи сведоци.

Нигде у свету није забележено, 
осим у босанско-херцеговачкој 
Заједници и у РХ, да народ који 
је староседелац и који је кон-
ституитиван, буде проглашен 
за агресора.  Својатање БиХ и 
полагање искључивог права на 
БиХ, као територијалног појма, 
од стране Бошњака, је потпу-
но неприхватљиво, те изазива 
нормалне реакције у Републици 
Српској.

Таквим својим понашањем 
они само јачају уверење српског 
народа да је потребно што пре 
кренути путем самосталности.

Микајло МИТРОВИЋ

ИЗ ГРЛА РАПСОДА 
НАРОДНОГ

Горо ле морна
горо зелена
хајкачи воде

митског јелена
а за њим ломне
сестре кошуте

у срцу носе
последњи део
најскупљег плена

товар слободе
у нехај песму
упркос ране

јесени жуте
горо ле морна
горо зелена 

ХАЈКА
Хајдук на врата
а за њим хајка

где да сакријем
озеблог
брата

док расте јека
стравних
таласа

небо високо
а глуви отац
и слепа мајка

једини знају
где се налази
сламчица спаса

Радомир АНДРИЋ
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ТРАГОМ ЗНАЊА И 
РАДОЗНАЛОСТИ

(Милован Витезовић:
 „ИСПИТ КОД ПРОФЕСОРА МИЛОША Н. ЂУРИЋА“ , 

изд. Завод за уџбенике, Београд 2017)

Кад се с врха београдске Звезда-
ре, као с београдског Олимпа, 

силази према Дунаву, наиђе се и 
на улицу која улицу Чика Мише 
Ђурића пресеца на два дела, а у 
сваки део се само одатле може 
ући и на том месту се из оба из-
лази. Српски класични филолог, 
угледни професор универзитета, 
преводилац, филозоф и хелени-
ста, академик Милош Н. Ђурић 
добио је, ето, улицу у Београду, 
улицу именовану онако како су 
га и овај град, и сва учена Србија 
и њој наклоњен свет с љубављу и 
поштовањем звали: Чика Миша 
Ђурић. У јануару 2017. наврша-
ва се 125 година од рођења, а у 
децембру и педесета година од 
смрти највољенијег професора 
Београдског универзитета, про-
фесора који је и својим студен-
тима био и остао: чика Миша 
Ђурић. 

Угледни српски песник Мило-
ван Витезовић, који је шездесетих 
година двадесетог века био сту-
дент професора Ђурића, кренуо 
је – кад је испите положио, па по-
том и сaм професор универзитета 
био – на једну страну у песнички 
дијалог са историјом Хеладе и 
са онима који су нам је остави-
ли као можда најзначајнији део 
у историји културе и уметности 
уопште, а на другу страну тра-
гом професора Ђурића, његових 
предавања, беседа и разговора, па 
се са обе стране вратио на пегазу 
с бисагама пуним стихова које је 
на месту поновног сусрета отво-
рио као књигу песама схваћених 
и приложених као песме-испит. 

Ова књига песама, које су, све 
заједно и свака посебно, и заиста 
могле бити испит код професо-

ра Ђурића, отвара се песничким 
сликама анегдотског мириса и чи-
талац лепо види како чика Миша 
излази из прошлости и кроз 
Витезовићеву књигу као кроз 
Тријумфалну капију поново ула-
зи у Београд, у Филозофски фа-
култет, у Коларчеву задужбину, 
у Академију за позориште, филм, 
радио и телевизију, у издавачке 
куће, у ововремени сплет поезије 
и историје. 

Ако је с Атлантидом „почела 
утопија / Никад величанственија” 
и ако је она несталим народи-
ма „била обећана земља”, па је 
с њеним потонућем испливала 
Грчка, онда је и логично да је у 
тој Грчкој био само један (Зевс) 
који је и ведрио и облачио, и 
који је и обећавао и обећано (не)
испуњавао, а то што је све по-
ступке грчких богова одређивала 
„Зевсова воља / и Хомерова маш-
та” показује, не само песниково 
виђење могућности да је тада сна-
га уметности била једнака снази 
воље божанске него и његов уздах 
над свим временима која су по-
том долазила и пролазила, и то у 
скоро свим деловима света коме 
Каријатиде и данас држе небо над 
главом као што су га држале над 
Грчком времена оног. 

Ко је год доживео радост 
шетње по атинском тргу у овој 
ће књизи осетити дах те радости 
и, као награду још, чути и како 
Антифон Атињанин говори оно 
што нико од Атињана није желе-
ло да чује, а одмах потом и како 
Херодот говори с неприкоснове-
ним ауторитетом оца историје, 
не остављајући простора ни за 
најмању упитност а камоли за 
неко гласно питање које би, мож-

да, довело до дијалога, па тако 
и до Сократа, оца филозофије 
која се у дијалогу зачињала и 
дијалогом закључивала. Сваким 
кораком у шетњи, сваком новом 
страницом ове књиге, Витезовић 
смањује разлику између нашег 
сећања и његове поетске стварно-
сти, у коју смо ушли без и најмање 
жеље да изађемо, да на неко друго 
место пожуримо. Видимо тако и 
последњи Сократов дијалог: без-
речан. Обављен је само погле-
дима: „Гледао је равно / Судије у 
очи / Да га пресудом / Нису смели 
разочарати”. 

Дијалог је, наравно, преживео; 
поред осталог, и кроз Платона 
који је нашао „у себи / Правог 
сабеседника”, да би под старост, 
апсолутно „уверен да је незнање 
корен свих зала”, у дијалогу с 
временом – и оним и овим (да, 
и овим) – пуштао тиране да го-
воре, говоре и говоре „да би се 
у незнању до краја исказали”. 
Ко из овог дијалога закорачи 
у питање да ли је говор сваког 
следећег тиранина показивао 
све веће незнање те потом и све 
јасније исказивање од тад па до 
сад, од Платонове философије 
до Витезовићеве поезије, наћи 
ће одговор у једној од наредних 
Витезовићевих песама, у оној 
по којој се Платонова држава ни 
после миленијума није оства-
рила: „Ни најмоћнији се / Нису 
усуђивали/ Да из ње / Протерају 
све уметнике”. 

Незнање, све силније и бахатије 
(често га видимо како се још 
греје на пламену Александријске 
библиотеке) дошло је још и до 
тога да се све очигледније поно-
си неинтересовањем за било шта 
над чиме би ико такав могао ма 
и најмање да се замисли. Над том 
тужном сликом видимо Платона 
који је, пре него ће се окаменити 
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на Агори, укрстио мисли с Ари-
стотелом и гледамо како та укр-
штеност ни до данас није умно 
разлучена. 

И професор Миша Ђурић је 
сада у сталној шетњи: кроз ста-
ру Грчку и кроз Витезовићево 
певање: истовремено и једнако 
сигурно. Управо је стајао пред 
Сократовом бистом: „Бео про-
фесор / Бео камен / Одмеравали 
су се дуго / А онда се / Онај каме-
ни / Срдачно насмешио / Неко је 
морао попустити...”

А Платон? Витезовићев Пла-
тон је пожелео да буде Хомер, 
„Али није био / Довољно слеп” 
вели песник и тек Вергилију 
омогућава да сања „Хомеров сан”, 
али га и оставља да жали „што је 

очи отворио”, да жали што није 
слеп како би боље и дубље видео.

Поетски дијалог Милована 
Витезовића са оним и са овим 
временом отворио је (и отвараће) 
многа питања на која данашња 
друштва или не знају одговор 
или, у мање лошем случају, по-
лако само наслућују пут до њега, 
па кад песник каже да је атинска 
демократија била могућа „Све док 
су / Мудраци / Држали говоре / 
А одлуке доносили / Слободни 
људи” у некој игри асоцијација 
прво чега бисмо се сетили било 
би болно питање: зашто српске 
власти тако дуго и упорно беже 
од српске памети?

На моменте нам се учини да је 
у овој књизи сва стара Грчка ста-

ла на једну велику сцену на којој 
је недовољна светлост потребна 
само толико да се јасније види 
свака појава посебно осветљена 
песмом коју читамо, те да тако, 
ево, јасно видимо и колико је 
моћи и силе пало ничице пред 
лепотом и креветом (предуго 
би трајало набрајање) и како се 
незаобилазна лепота Клеопатре 
претопила у Витезовићеву слику 
кревета који је постао и колевка 
ратова. 

Песник Витезовић скоро оба-
везно свакој, мање или више 
познатој легенди додаје свој део, 
као што је и оној о Сизифу додао 
да му је камен који гура уз брдо 
обешен око врата и да би то могао 
да сазна само кад би се усправио, 
а тек што ће тај исти камен мало 
потом, на некој следећој посебно 
осветљеној сцени, песмом по-
стати облутак на Демостеновом 
језику, облутак потом уздигнут до 
камена мудрости. Песник готово 
непрестано смешта и премешта 
приче, легенде, митове, слике и 
одразе из оног у ово време и из 
овог у оно, при чему оба времена 
постају богатија, лепша, умнија.

Свему томе ваља додати и 
шарм који овом Витезовићевом 
делу дају анегдотски пасажи у 
песмама, као онај у трамвају или 
онај поред извора који враћа не-
виност, а на моменте избије и 
сатирична искра, као она која 
осветли Европу у којој је Ахилеј 
постао Ахил и у којој ће се и 
Прометеј претворити у Промет! 

Идући, дакле, на једној страни 
трагом оног што је од својих про-
фесора научио и истовремено, на 
другој страни, трагом оног у шта 
га је страсна радозналост терала, 
песник Витезовић се у овој књизи 
тако и нашао пред својим (или 
не само својим?) Аристотелом 
и од њега добио лепу подршку 
овом свом певању разума: „Ако 
те пође”.

Пошло га је. 
И те како.

Душко М. ПЕТРОВИЋ

ИСПИТ КОД
ПРОФЕСОРA

МИЛОША Н. ЂУРИЋА
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Српски народ – праведник или грешник (2)

Нека почне уљуђење Срба

А кад слушате интелектуалце 
понаособ, и параинтелекту-

алну интелигенцију, београдску 
нарочито, ону расрбљену, посебно 
ону естрадну, ону што је лепо ва-
спитана, бледа и окупана, нежна и 
учтива, што је у јавним наступима 
више него отмена и комотна, па 
све проглашава паланчким, при-
митимним и ретроградним, или 
кад слушате ствараоце, такозва-
не уметнике, оне које по сниженој 
цени, по наруџби пишу, говоре и 
раде, глуме и певају, те који су 
окупирани властитом величи-
ном, и обузети само сопственим 
успехом, односно увећавањем вла-
стите славе, онда вам није тешко 
да расудите да су они углавном 
незадовољни што не могу на чи-
тавом југословенском простору да 
наступају, што не могу као некад 
да се штампају, преводе, и изла-
жу и промовишу, а са друге стране 
су осетљиви само на српске недо-
статке и мане. На властита недела 
којима ће Историја судити.

Баш лепо и хумано! Која и как-
ва недела други чине, то нашу, кос-
мополитску, сујетну, самољубиву 
елиту, саморасрбљене велеградске 
Србе не занима. Они се стиде што 
су Срби! Они наше националне 
ужасе тако свесрдно, пошто знају 
да наша брука свуда, а нарочито у 
развијеним земљама добру прођу 
има, читавом свету предочавају.

Уз све то, они су наравно, за 
демократију и елитизам, за интер-
национализам и космополитизам, 
и онда када наши непријатељи за 
то нису. Они су за хуманост и 
цивилизацију, за толерантност 
и екстраваганцију, а народ којем 
припадају и из којег потичу и у 
чије име говоре у двадесет и први 
век са нерешеним националним 
питањем улази. Њих то питање, 
које су скоро сви народи Европе 
још у деветнаестом веку решили, 
онда када су своје националне 

државе стварали, не занима. Несој 
српски то питање је мачку о реп 
везао!

Дирните Француза, Немца, 
Енглеза, Мађара или Ирца, да 
наведем само неке од озбиљних 
историјских народа, у његово на-
ционално биће, па ћете видети 
колико су толерантни! Такните 
и малим прстом у њихов нацио-
нални понос, па ћете видети како 
национализам изворно изгледа! 
По оној већ свима знаној: Све 
жеље великих су оправдане, само 
је национализам глупост малих 
народа!

Али сада не говоримо о вели-
кима, већ о Србима, о слободним 
стрелцима који следе неку своју 
трагичну истину.

Поред деоба, други српски усуд 
су сеобе. Није реч само о физич-
ким сеобама, већ о оним много го-
рим, духовним. Реч је о сеобама 
српске крви.

Није реч о онима који су у про-
шлости, да би главу и породицу, 
сачували, морали да се селе, са ис-
тока на запад, са запада на исток, 
са севера на југ, са југа на север, 
тако да је заувек разбијена ком-
пактност српског народа, тако да 
данас Срби не живе као целина, 
него у расутости, већ је реч о они-
ма који се нису само физички, већ 
духовно, селили.

Колико је наших предака, у 
прошлости, пресрбило? Колико је 
преверило, колико на католици-
зам и ислам прешло? Много. Нико 
не зна колико много, али много, 
хиљадама тисућа, преобраћеника, 
илити шизматика, има. Док 
су једни, читај сиромашни, у 
правоверној вери православној, у 
вери, језику, и обичајима стврдну-
ти били, другима, читај силнима и 
обеснима, вероломство није теш-
ко падало.

Истурчи се плахо и лакомо, 
како би велики Његош рекао.

У неким крајевима, у неким 
менама историје, чини ми се да 
је у нашем народу било више 
издајника него припадника.

Њих никада није смело да по-
нестане. Зашто? Зато што Срби 
као народ нису свом православљу 
привржени иако га ирационално 
следе, што нису у вери јаки, нити 
су врлинама вере склони. А нису 
јаки зато што православље није 
чврсто организована религија, 
што је по својој природи либерал-
на, па Срби малтене ни у шта, до 
у живот, не верују.

Нећу погрешти ако кажем да 
се већина Срба само реда ради 
крсти. Наше православље пре 
личи на неко млитаво милосрђе, 
него на озбиљно организовану 
религију. Пре је једна врста на-
родне традиције него истинско 
веровање.

Поред свега реченог, треба 
имати на уму да Србима ни не-
беске ни земаљске ствари никада 
од руке нису ишле.

Зато је од Срба, без 
претеривања, неколико народа 
фабриковано, а од његовог на-
ционалног тела неколико држа-
ва направљено. И још се, на жа-
лост, производи. Као да је реч о 
репроматеријалу! Или о садница-
ма за калемљење нових народа и 
нових држава.

Примера ради, у Босни и Хер-
цеговини, у том несрећном рату, 
Срби су се углавном тукли са са-
мима собом. Диљем ове бивше 
републике Срби су се углавном 
тукли са Бранковићевим Срби-
ма. У Босни и Херцеговини, а 
једним делом и у Хрватској, Срби 
су углавном ратовали са бившим 
Србима, односно са својим бли-
занцима. Са својим астролошким 
двојницима.

Па и оно мало што је за своје 
корене знало, што се као Срби 
осећало, и као Срби изјашњавало, 
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као Срби исламске или католичке 
вероиспoвести, Срби су од себе 
одбацили, и против себе окре-
нули, тада када је наша црква ут-
врдила са Србин може бити само 
онај ко је православац!

Упркос чињеници да је српски 
народ у целини угрожен, да је 
наше национално биће више него 
икад нападнуто, и с вана и изну-
тра, ми се као целина не осећамо и 
као целина и не делујемо. Никако 
своје позвање да испунимо, него 
из века у век у менталном хаосу 
живимо. И даље немамо нацио-
нални програм, ни вође које ће 
тај програм следити. У нас свака 
крајина има свог бога. Свако веће 
место хоће да буде центар нече-
га. Свака вашка обашка. Никако 
да решимо однос делова и цели-
не. Сви би да буду држава. Свака 
крајиуна хоће да буде слободна и 

да своју престоницу има. Никако 
да научимо да као целина кроз 
историју идемо и да као целина 
кроз векове живимо. Једни хоће да 
створе јединствену српску држа-
ву, док други за то нису.

Откуд та неслога, тај луксуз 
српском народу?

Као да је та особина некакав 
национални шарм којем многи не 
могу да одоле! Какав црни шарм, 
то је брука и срамота! То је наци-
онална пропаст!

Ево неких примера.
Рецимо, зашто смо у 

заједничку државу два пута ушли 
не постављајући никакве услове? 
У заблуду звана Југославија! У за-
блуду или илузију, исто је.

Шта се онда десило, а није мо-
рало да се деси?

Ми смо после покоља у Мачви 
од стране аустроугарске војске, 
читај Хрвата, у Првом светском 
рату, и после геноцида који је 
над нама у Другом светском рату 
вршен, после свих маљева, кама, 
јама, и Јасеноваца, са онима који 
су хиљаду тисућа Срба поклали и 
у јаме без дна бацали, заједничку 
државу правили. Како је то 
могуће? Па то је колективни ма-
зохизам! Ући у државу с оним који 
те два пута у једном веку коље и 
убија, а онда му све то опростити, 
па то је шизофренија!

И у тој општој кући, ми смо 
се једини као домаћини пона-
шали, док су други све чини-
ли да заједничку кућу раскуће! 
Па то је патолошка потреба за 
самопонижавањем!

Или, молим вас, зашто смо 
се ми, Срби, зарад прве и дру-
ге Југославије, свог национал-
ног бића одрекли? Зашто смо 
свој национални идентитет за 
југословенство заменили? Зашто 
смо својом вољом са победичке на 
побеђену страну прешли?

Или, молим вас као Бога, за-
што у сваком Србину, кад су сви 
Југославију тако здушно растака-
ли, кад су са болесним ликовањем 
по њој пљували, кад су је са от-
вореном мржњом рушили, кад су 
је отимали као да је реч о сеоској 
утрини, кад су се из све снаге 

упињали да је срондаче, зашто 
у сваком Србину живи по један 
мали Југословен, не!? Зашто још 
једино Срби слепо, и наивно, у 
Југославију, верују?

Уме с то  да  с е  први 
југословенства одрекнемо и из 
памћења избришемо, ми се још 
увек за југословенство боримо. 
Уместо да се први Југославије 
одрекнемо, ми се још увек, кад је 
сви редом, од Словенаца, Хрвата, 
и Муслимана, до Македонаца и 
Шиптара, као зарђалу конзерву 
низ друм шутирају, за њу бори-
мо! Зашто, кад је време које смо 
са осталим народима у првој и 
другој Југославији проборавили 
историјски изгубљено време? Кад 
је време које су Срби и у првој и у 
другој Југославији провели ис-то-
риј-ски из-губ-ље-но вре-ме! Оно 
што се нама чинило као братски 
загрљај, њима је на дављење ли-
чило.

Примера ради, зашто би реци-
мо данас Срби живели са осталим 
народима у Босни кад ти наро-
ди неће са нама у Југославији да 
живе? Зашто би Срби остали у 
Босни и Херцеговини кад Хрва-
ти и Муслимани нису хтели у 
Југославији да остану? Зашто бис-
мо с њима кад они неће са нама? 
За чије бабе здравље?

Извините, да будем искрен, 
мени света српска каспаница личи 
на причу коју лудило прича. За-
што? Зато што не знамо у времену 
и простору да се оријентишемо, 
него кроз историју, као кроз 
пустињу, лутамо. Нити знамо ода-
кле долазимо, ни где идемо.

Са сигурношћу могу рећи да 
наша историја нема развој, већ 
само опадање и пропадање.

Па ми смо после Другог свет-
ског рата дозволили да нас једна 
иња вера, једна комунистичка 
религија обезбожи. Да нас ко-
мунистички атеизам, који је на 
религијском ритуалу био засно-
ван, обезглави. Да нас којекакве 
белосветске протуве, оне које су 
светом хтеле да владају, толико 
обесаве и обеславе да смо малтене 
народ бескореновић постали. Тре-
ба знати да нико није тако здушно 

ДА МИ СЕ РЕКОМ 
КАЖЕШ

У сну да ми се јавиш.
Не плићаком кад пловим
И не дубином кад газим.
Да ме умијеш у несаници,
Сапереш грех од заборава
И равнодушности путовања.
Да ми се кажеш
Као детињство
Спремно за нову победу врбе.
Рибом се ти мени реци.
Извором својим
И трећом обалом.
Јер слутим те као прву реч,
Као први корак
И први завеслај.

(07.04.2008.)

САВСКИ ЦВЕТ
У пукотини
пролећа и лета
Река цвета.
Са дна,
Из глине и пепела,
Бауља ларви aрмија цела.
На површини преображаја,
Даље од блата и драче,
Венчанице свлаче.
Само још задњи пољубац
Са Реком.
И напушта свет
Савски цвет.

(09.04.2015.)
Саво Д.ТЕОДОРОВИЋ
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своје национално биће потирао, 
и омаловажавао, и негирао, као 
комунисти!

Знате, већ, ону, знану! Чим 
Србин комуниста постане, чим 
тој религији приступи, истог дана 
престаје Србин бити!

Слепо у Партију верује само 
онај ко ни у шта не верује. 

Па ми смо допустили да нас 
шачица безбожника обезбожи, да 
нас раздухови, да народом завла-
да примитивизам и поквареност, 
безнађе и неваспитање, духовна 
и физичка леност и летаргија, не-
рад и дангуба, површност и про-
сташтво!

Ми смо Бога заборавили. Кад 
смо Њега заборавили, како Он 
неће нас!

Како нисмо довољно 
посвећени ни освешћени, данас 
морамо својим коренима да се 
враћамо, свом имену и језику, 
својој историји и писму, својој 
вери и традицији. Да обнављамо 
верске храмове, да градимо наци-
оналне институције, да не бисмо 
свој идентитет изгубили.

Још једном се потврђује да је 
народ у праву кад каже да без 
невоље нема богомоље. Као да смо 
ми народ који је осуђен на то да 
увек од нуле почиње! 

Сваки пут, као трава, испочет-
ка креће! 

Ако свему овоме додам и 
чињеницу да Срби нису село без 
паса, па да те ниједно куче не 
уједе, односно да нико на свету 
не уме тако здушно свој народ да 
оптужује, да га ружи, псује и кле-
вета, вређа и срамоти, да га упор-
но оговара, олајава, и опањкава, 
и самопонижава, онда је свима 
јасно колико ми сами себе, из 
себе, подривамо. Колико се сами 
собом бавимо, колико једни друге 
саплићемо.

Нико не зна шта Србе нагони 
да против себе раде!

Да вековима против себе раде!
Можда неко мисли да 

претерујем, да и аутор спада у 
оне који уживају да свој народ 
пањкају и прљкају, да своју мутну 
отаџбину клевећу. Не, не спада, 
бора ми!

Добро, де. Па да. Знам и ја, 
хвала Богу, да је српски народ рат-
нички народ, и да, као такав, има 
наопако схватање слободе, да јој 
је настрано привржен. Кад гине, 
онда гине славно, кад се бори, 
онда се бори до краја, кад живот 
даје, онда га за отаџбину даје.

Слобода и самосталост су 
више од живота, јер наводно нема 
васкрсења без смрти, ни среће 
без масовног страдања. Смрт је 
важнија од живота, мртви јунаци 
и свети духови од живих људи, 
тако да је гроб за Србе и корен 
и семе. По неким нашим чудним 
мерилима српски народ ће бити 
срећан само ако апокалиптично 
страда, јер више вреди ништави-
ло од живота без слободе. Кад је 
нема, онда Србин хоће за њу по-
што-пото да умре, иако је живо-
том толико обдарен.

Погинуће, победити неће! Све 
осим пораза, за њега је неуспех!

Наравно, то му право, да свој 
раскошни и трагични сан о сло-
боди живи, нико не може одузети. 
Право да умре, како би умирући 
јавној слободи служио.

Такво схватање слободе је, да 
је она нешто што је неотуђиво, 
ужасно. Шта ће нам, питам вас, та 
слобода ако без народа останемо? 
Или, шта ће нам света слобода када 
не знамо, тада када је освојимо, у 
стварности да је применимо? Мо-
лим вас, шта значи ићи у борбу 
без остатка са јачим од себе, до 
националну пропаст? Шта значи 
у неравноправној борби остати 
без четвртине, трећине, или бар 
половине властите популације, до 
колективно самоубиство?

Поред те особине која је истов-
ремено и узвишена и страшна, и 
настрана, ми смо леп народ. Леп 
и весео народ. Милостив народ, 
добри народ, себи својствен, ни-
чему сличан, дакле. Народ који 
има урођен здрав разум, који неке 
ствари брзо схвата.

Ми смо народ који има 
изграђено осећање унутрашњег 
живота. Ми смо народ великих 
карактерних вредности и из-
ворне честитости. Ми смо народ 
који има огромно духовно благо и 

златне руке. Ми смо народ који је 
широк и срцем и душом. Можда 
последњи народ душе у Европи. 
Можда једини народ који мисли 
да су истина и правда у центру 
система живљења. 

Ми смо један загрљајан народ, 
јер сваког прихватамо. Један, за 
разлику од наших суседа, немрзећи 
народ. За разлику од европског, од 
хладног, равнодушног Запада, ми 
у осећањима не оскудевамо. Ми 
смо предусретљив народ и до наи-
вности простодушан. И отворен и 
гостољубив. Не гостољубив, него 
ирационално гостољубив.

Толико у многу чему ираци-
оналан, да је стварно тежак за 
разумевање. Нарочито онда када 
га пасјалук ухвати, кад се разула-
ри, распојаса. Шта тада од њега 
можеш очекивати? 

Само хајдучију.
Нећу пуно погрешити ако ус-

тврдим да наш народ има малу, 
лаку и веселу памет! Малу, лаку, 
кратку, и дивљу, памет! Пусту и 
врлетну! И неодговорну, усто. 

Мало мало па Срби дођу у 
искушење да уз огроман напор, 
велике жртве и огромна страдања 
одједном, преко ноћи, реше оно 
што вековима нису решили, да 
досегну коначност која дефинише 
бесконачност. 

Шта су Срби решили убиством 
краља Александра Обреновића 
1903. године, шта довођењем 
династије Карађорђевића, шта 
масовним страдањем у Првом, а 
шта, у ура-патриотизму, у Дру-
гом светском рату! Шта уласком 
у Прву Југославију, а шта у Другу?

Кад се историја ресетује, нису 
ништа решили. Из једног нереше-
ног историјског положаја у гори 
доспели.

Уместо да се наоружамо 
стрпљењем, па да постепено, упор-
но, решавамо свој државноправни 
и геополитички статус, уз терор 
свакидашњице, досаду, пролаз-
ност, цепидлачење, тривијалност, 
рационалан и технолошки успон, 
а напосе уз прагматичност, рад, 
напор и предузетништво, као 
сви историјски народи на свету, 
ми не умемо да се државноправно 
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организујемо, да на ослобођењу и 
уједињењу српског народа ради-
мо, чак и онда када рат Добрице 
Ћосића добијемо а мир изгубимо.

Никако нормалну власт да 
успоставимо. Никако да на-
учимо како се механизам власти 
поправља, како се унапређује 
и побољшава, него се за вођу 
везујемо, па трпимо, да би га сутра, 
на силу, на улици, рушили. Нама 
не треба господар, него савез-
ник! Упркос толикој слободарској 
традицији, ми смо народ трпљења 
а не рационалног понашања, па 
смо пре за хајдучију него за пар-
ламентарну демократију.

Не умемо собом да управљамо, 
него вековима у јавашлуку жи-
вимо. Код нас се свака борба за 
националне интересе претвара у 
борбу за власт. Сваки Србин који 
је на власти, па и обичан човек, 
хоће пошто-пото моћ да искаже, 
а не да буде на услузи народу.

И још нешто, ми радије у про-
шлости него у садашњости жи-
вимо. Зашто? Зар је садашњост 
увреда?

Живимо без циља, без нацио-
налог програма, као у измаглици, 
ошамућености, у посрнулости и 
посусталости, од данас до сутра.

И кукамо како велики не 
поштују мале. А како да поштују, 
када мали себе не поштују!

И најзад, после свега што смо 
рекли, ми се данас, кад нас због 
Косова даве, као грађани све-
та осећамо! С једне стране се 
осећамо као грађани света, а с 
друге стране, с тим истим светом, 
и кад нисмо изопштени, не умемо 
нормалне односе да успоставимо.

Као да у искривљеном огледалу 
живимо.

Кад нас неко са стране по-
сматра, а углавном нас сви тако 
посматрају и виде, ми непрестано 
храмљемо, зато што смо некад, у 

некој прошлости, вероватно онда 
кад смо под Турцима робовали, 
два велика покрета у историји 
човечанства, и хуманизам и рене-
сансу, прескочили, и тако заувек 
корак са временом изгубили. Ни-
како наследног примитивизма да 
се ослободимо. 

И тако даље.
Да време скупа не губимо.
Из реченог није тешко 

закључити да се ми по многочему 
разликујемо од других народа, као 
да смо у Божјој руци изузетак. А 
сваки се изузетак, као што и сами, 
господо, знате, тешко подноси.

Да ли је дошао час да процес 
уљуђивања Срба треба да почне?

Да ли је дошао тренутак да се 
Срби једном уједине, како би све-
ту показали да је хорско певање 
још могуће?

Или још треба да чекамо, да 
ликујемо како свет не би знао шта 
ће са собом да нема Срба?

Евита Бојковац и Ненад Симић у Новом Саду

Наступ на Европском  
Фејзбук фестивалу 

Европски Фејсбук пјеснички фе-
стивал, девети по реду, одржа-

ни 10. и 11. марта на Новосадском 
сајму, гдје су учесвовали пјесници 
Евита Бојковац и Ненад Симић. 

Око 450 пјесника из 19 земаља 
свијета се пријавило а вишео  од 130 
учесника присуствовало на Фести-
валу, док су  остали пјесници уче-
ствовати путем Фејсбука. 

Бојковчевој и Симићу су додјељне 
захвалнице за учешће, а читали су 
пјесме на манифестацији у склопу 
Сајама, гдје је био и директан пренос 
путем друштвених мрежа.  

Уручени су им и  пасош и про-
глашени за држављаница пјеснчике 

републике од стране Банатксог културног центра Ново Милошево.
Сви учесници фестивала својим учешћем стичу право да постану држављани Пјесничке републи-

ке и добију пасош. Пјесничка република, основана 26. 11. 2016. године у Банатском културном центру 
у Новом Милошеву, проистекла је из Европског Фејсбук песничког фестивала. 



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

20 9. maj 2018.

Година 3  •  Број 5

О поезији и пјеснику

У ПОТРАЗИ ЗА ЛИЦЕМ ПРАВДЕ
(Горан ГАВРИЋ ГРГА.  

„ЗАПИС СА МАЛТЕШКЕ ХРИДИ“,  
Бранково коло, 2018)

Друга по реду књига песама 
Горана Гаврића Грге у издању 

Бранковог кола, ‘’Записи са мал-
тешке хриди’’, доноси, пре свега, 
специфично животно искуство 
са Малте, где је песник провео 
једно време радећи у руднику. 
Ово искуство подсећа на једну 
судбину с почетка двадесетога 
века – у Америци, где се млади 
српски песник Нестор Жучни 
затекао као ‘’бели роб’’ у слич-
ним пословима На трагу овакве 
поезије, налазе се и нове песме 
Горана Гаврића Грге, који уоча-
ва друштвену и политичку не-
правду, и бунтовно реагује на 
јадну позицију обичног човека 
наспрам разних преливода и ка-
мелеона, ратних и поратних про-
фитера. Уочава да постоје при-
вилеговане касте које са грбаче 
народа гуле задњи слој коже за 
своје незасите привилегије. Овај 
песник у језику и надвременој 
моћи поезије види једино сред-
ство за разбијање механизама 

ропства. У исти час, у равни 
свакодневног опстанка, он из-
лаз види и у бегу од свега тога, 
у интимном (љубавном) и поро-
дичном кутку. 

Ко је био Нестор Жучни, и за-
што га помињемо поводом књиге 
‘’Записи са малтешке хриди’’ Го-
рана Гаврића Грге? По угледу на 
Максима Горког, Прока Јовкић 
(1886-1915) узима ново име (псе-
удоним) – НесторЖучни – и опе-
ва своје животне муке у Оклан-
ду и СанФранциску. Нестор, на 
грчком – који се враћа, који чезне 
за домом, па онда још и – Жуч-
ни, жуч на српском –чемер, јад. 
Бунтовник, надничар, мученик, 
слабо плаћени роб, касапски рад-
ник ‘’у простору где тече вода до 
колена и где мрзну жиле у врућој 
крви од студени’’, утоваривач 
сандука, луталица, несуђени 
монах, студент филозофије, 
тумач при енглеској мисији, 
добровољац у балканским ра-
товима... Новчано су му помог-

ли и Никола Тесла и Михајло 
Пупин, први дао десет, а други 
педесет долара за штампање 
књиге Поезија неба и земље. 
Болујући свега десетак дана, 
Нестор Жучни је умро од пега-
вог тифуса1915. године у Нишу 
не навршивши три деценије 
живота.У Нишу му је седамна-
ест лета потом подигнут споме-
ник.Са Костом Абрашевићем и 
Душаном Срезојевићем, Нестор 
Жужни припада реду пролетер-
ских песника, којису рано от-
ишли са овога света;Абрашевић 
у деветнаестој, Срезојевић у 
тридесетој.

Сећање на Нестора Жучног 
јавља се као својеврсна парадиг-
ма поводом квалитетне књиге 
‘’Записи са малтешке хриди’’ Го-
рана Гаврића Грге, где пронала-
зимо и овакве стихове: ‘’Физички 
рад, народе,/ буди животињско 
у нама/ и тражи да будемо/ по-
слушни бројеви/ у очимаекспло-
ататора.// Физички рад, госпо-
до,/ јача тијело и осиромашује 
дух.// Физички рад, Господе,/
велика је провалија/ у којој ја,/ 
из масе бројева,/ бјесомучно/ 
тражим уже да се/ искобељам 
вани!’’ Као песник социјалне 
провенијенције, са натрунима 
боемског погледа на свет, Горан 
Гаврић Грга је, на градиван начин, 
помало, дабоме – и староставан, 
а тиме и редак пример у савреме-
ном јату српских песника. Свет-
лица прекогнитивног распламса-
ла се већ у називу прве Гаврићеве 
књиге, ‘’Тунел’’, која се појавила 
пре неколико година у Бранко-
вом колу и овенчала наградом 
‘’Стражилово’’. Отишавши потом 
на Малту, у потрагу за ‘’крувом 
и рувом’’, Грга је добио тежачки 
посао управо у – тунелу, у руд-
ничком амбијенту израбљивања 
радничког››људског меса’’. Же-
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стоко животно искуство са 
Малте, оплеменило је Гаврићев 
песнички поглед, дало му шансу 
да, у катарзи, проговори на нов 
начин, да матерњем језику дода 
маха у сложенијем развоју стил-
ског израза.

Без катанца на устима, Горан 
Гаврћ Грга задржава право на 
утопијски поглед на свет попут 
Васе Пелагића (1833-1899) који је 
гласно говорио: ‘’Мој Бог је оли-
чен у светој истини и правди, моја 
Црква је мој народ ичовечанско 
братсво, мој је Морал економ-
ска и политичка једнакост свију 
људи и народа.’’ И Нестор Жучни 
‘’замишљао је свет као једну са-
кату играчку коју је лако из ос-
нова препородити и изменити’’ 
(Б. Граховац). Сава Мркаљ (1783-
1833), нека врста претече Васе 

Пелагића, губио се у проценама 
и поступцима према људима и 
механизмима функционисања 
институција власти, завршивши 
живот а да му се трагови костију 
не познају. О њему је Гојко Ни-
колиш (1911-1995), кордунашки 
земљак, записао: ‘’Непаметан 
био за овоземаљски живот који 
од људског створења захтијева 
много лукавости, гипкости, 
прилагодљивости, послушно-
сти и одрицања од самога себе и 
својих идеала.’’ Тачно, међутим 
без идеала и стваралачког ризика 
нема славе, песнички таленат не 
сме попустити пред ударцима са-
танске бирократске памети. Про-
дати кожу сопственог талента за 
тепсију печене рибе води у издају 
Божјег белега у човеку.

Гргин досадашњи живот је, по-
пут Жучног, ‘’више поезија него 
све што је написао’’ (Раде Томић). 
И као што је Јован Скерлић по-
водом песама Нестора Жучног 
писао, и за нову Гргину поезију 
могло би се казати да поседује 
‘’крепак песнички таленат’’, да му 
је поезија алат (оружје) у борби 
против неправде, да је то поезија 
‘’човечанског братства’’ у којој 
‘’има нечег младићки свежег и 
животворно окрепљујућег’’. Нема 
сумње да ће ова књига оставити 
видљив белег на мапи савремене 
српске поезије, пре свега по ау-
тентичном животном искуству, 
које је, у овом случају, лишено 
доколичарског писања размаже-
них ‘’професионалних’’ литерата 
у кућним условима и теоријама.

Ненад ГРУЈИЧИЋ 

МИНИЈАТУРА БОЛА
У Малтешком тунелу 17. 7. 2015.

Причали су неки шта представља срећа
ћутао сам мудро са свога распећа.

Пороци и патња! није било трећег,
не макох се даље од живота псећег.

Ране моје грдне, ко ће да вас вида,
ја сам по рођењу пао испред зида.

Претичу ме многи, не могу их стићи
Отпјеваћу своје и мирно отићи.

Тад ће васељена болом да забруји
Сва у мојој пјесми, у плачној олуји.

ХИМНА НЕХУМАНОГ (ИЛИ ДЕСЕТ 
НЕЧАСТИВИХ ЗАПОВИЈЕСТИ)

Зовем се Луцифер! Боравим у твом царству.
Поред мене не постоје други владари
на овоземаљском, опипљивом пространству
ниских побуда и материјалних ствари.

Никаквим идолима немој да се подаш,
немој им се клањати, нити им служити,
једина сам Истина на тлу којем ходаш,
оно што обећам могу ти и пружити.

Не узимај узалуд ни имена Бога!
Пљуни га, не вјеруј му, руком му одмахни,
пусти приче о испаштањима грешника,
једна је слобода, дубоко је удахни!

Сваког дана пируј, уживај, богоради,
и убирај плодове преко туђег зноја;
праведног на зло тјерај, вјеру му покради
да би пуног срца изашао из боја.

Не поштуј оца својега ни матер своју,
од родитељске стеге упорно се кривиш,
гурају те од циља, бацају у сјенку,
те клони их се, вјеруј, – боље ћеш да живиш.

Убијај страствено и руке укрвари,
уклањај редом без бриге од страшног суда,
у овом гњевном и немилосрдном свијету
преживјеће тек онај ко постане Јуда!

Чини лудост, прељубе, на сваком кораку,
прегори на ломачи неспутаних страсти,
и одиграј на кварно, оргијај у мраку
без имало гриже и питања свих части.

Кради често, похлепно, немилице кради,
у најближи џеп руку слободно завуци,
вриједно копај и плијеном се ослади,
никад се не сажали сиротињској муци!

Лажима тргуј стално, непрекидно лажи,
и чим зинеш лажно на ближњег посвједочи.
Руководи се гр’јехом, у злу се оснажи,
нек’ преваром и злобом с’јевају ти очи.

И све што је туђе са страшћу да пожелиш,
уз благослов ђавољи, у томе је сврха,
да све што згрнеш ни са ким не подијелиш,
преко лешева и крви стижеш до врха!

Горан ГАВРИЋ ГРГА
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НЕМИРИ ЈОСАНА КУТЛЕ

На сунчано побрђе дошло је 
још једно љето са истегнутим 

бесциљним данима. 
Вријеме се тромо вукло од 

предзорских звијезда до сутона. 
И ваздух је по цио дан био ми-
ран. Једноличан. Укочен и тежак. 
Напуњен као пред олују. 

Ко зна колико би трајала та по-
словична љетна обамрлост свега 
живог у малом селу поред Дрине 
да журавом божјаку Јосану Кутли 
већ дуже вријеме нису престајали 
његови немири. 

Чудно стање његове душе и 
тијела редовно му се и у тачно 
одређено вријеме јављало. По тако 
устаљеном реду је сплашњавало, 
па је послије тог пражњења Јосан 
поново постајао сићушни, не-
угледни и убоги сиромашак. 

То стање, понекад слично лу-
дилу, злокобно је кидало његову 
набреклу чамотињу. Чинило се 
као да тим немирима покушава 
покидати стеге које су га добрано 
закапијале у његов туробан, ску-
чен и кутлав свијет. 

Ни овога истегнутог љета 
са бесциљним данима није 
му успјевало да немирима 
пронађе излаз из те непојмљиве 
забрављености..

- Куга на вас! Кугаааа! - од ра-
ног јутра избезумљено је кроз село 
викао Јосан.

То Јосаново понашње раније се 
догађало само док траје уштап, али 
овога пута његови немири нису се 
засустављали. Чак су се појавили 
и прије уштапа. У вријеме те 
чудне мјесечеве мијене било још 
израженије и опакије. Пријетеће и 
незаустављиво. То ничим изазва-
но понашање божјака наставило 
и послије уштапа. Није стало ни 
у вријеме два наредна мјесечева 
сиклуса.. 

У ствари, та идила љета са 
бесциљним данима на обронци-
ма Мајевице, који се спуштају до 
саме ријеке, били су само спољна, 
привидна и варљива слика живота 
људи у том крају. 

Пасторална слика у Подрињце 
није нимало чинила спокојним. 
Напротив, давила их је као вре-
ла мора која се као зараза увук-
ла у њих, па нити је могу одаг-
нати нити јој се супроставити. 
Осјећали су је. Висила је изнад 
њихових глава, изнад села, ријеке, 
побрђа и планине. Стварала им 
је неподношљив страх од нечег 
надолазећег, необјашњиво опаког 
и неумољивог. Нечег чему се неће 
моћи одупријети али што усудно 
морају дочекати.

Нико од сељака није могао 
рећи када је тај неспокој ушао 
у њих, нити када су га препо-
знали, али су знали шта га је 
наговјестило. Вјеровали су, па 
чак ни они најприбранији да су 
баш Јосанови немири најјаснија и 
најувјерљивија порука неке више 
силе да се око њих вије врзино 
коло.

Прво упозорење те силе било 
је у рано прољеће када је кра-
ва сеоског кнеза Видоја отелила 
теле са двије главе? Тако нешто 
никада се није догодило на сун-
чаном побрђу. На срећу теле је од-
мах угинуло, али им је оно, ипак, 
било неки чудан, злокобан знак, 
нека опака порука, опомена или 
предсказање.

Тих наговјештавајућих догађаја 
да се нешто лоше спрема, било је 
још тих прољетњих дана. Једне 
ноћи пуног мјесеца сви пси у селу 
су злокобно завијали, а ујутру су 
на крају села нашли шест прекла-
них керова пореданих у круг. На 
трави није било ни капи крви, само 
је испод врата сваке животиње 
била примјетна два убода оштрим 
предметом, вјероватном зубима 
неке друге, јаче звијери.

Сљедећег дана Митрова го-
ловрата кокошка почела је куку-
рикати као пјетао. Одмах су је 
приклали и спалили, а око подне, 
упркос томе што је био ведар дан, 
ударио је гром у велики храст на 
средокраћи између ријеке и села и 
спржио га до коријена.

Воденичар Вукадин клео се 
очињим видом да је наредне 
ноћи, тачно у глуво доба, само 
од себе стало воденично коло, а 
да се фењер угасио. Вели, чула 
се велика бука као када наилази 
поводањ, а са обале је допирао 
звекет ланаца. Када је Вукашин 
изашао из воденице ничега није 
било. Тишина. Дрина је гргољила, 
небо оковано звијездама, а само су 
се чули зрикавци у трави - била је 
тиха прољетња ноћ.
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Када се поново вратило у воде-
ницу опет исто: тутњава је поста-
ла несношљива, ланци су и даље 
логрњали, али сада је по крову во-
денице скакала коза и гласно ме-
кетала. Вукаднин је три пута изла-
зио из воденице и увијек је напољу 
царовала тишина. Тек када су се 
огласили први пјетлови чуо се јак 
прасак, слично као када у близи-
ни удари гром, а воденично коло 
понво се почело окретати. Пламен 
у фењеру весело је плазуцао.

Сви су због тога посве били 
увјерени да се заиста нешто опас-
но и неумољиво надвија над њих - 
да лебди над њиховим судбинама. 

Додуше то невидљиво што их 
мори још је недокучиво и дале-
ко, али страх се увукао у свачију 
душу. Још више појачавала га 
је неизвјеснот: када ће доћи, са 
које стране ће ударити, колико је 
опасно,ко ће све настрадати... Оно 
што су сви извјесно знали јесте 
да ће то зло кад тад стићи, јер то 
што се око њих догађа око није 
случајно него је логичан слијед у 
природи, у усуду, на небу и земљи 
– неизбјежно.

Подрињци су то јасно осјећали. 
Нико их није могао разувјерити 
да су то ријетки и посве реални 
догађаји, додуше ријетки, који се 
на сличан или на неки други на-
чин догађају у свијету, јер се оно 
што се збило у Вукашиновој воде-
ници никако није могло објаснити 
осим да је то дјело неке оностране 
силе.

Неки су вјеровали да то што 
наговјештавају необични знаци 
казна коју је некада неко од њих 
завриједио, па је сада морају сви 
испаштати. Неки су мислили да ће 
та казна бити нека неизлијечива 
болест, неки су слутили велики 
пожар, неки поводањ или похаре, 
али их је већина потајно вјеровала 
да ће наићи нека крвава буна и све 
их потаманити. 

То стање опоре неизвјесноти 
од тог надолазећег још више је 
појачавало скривене слутње које 
су голицале брђане и вукле их у 
свој опасни вртлог. Због тога су 
сви на сунчаном побрђу били у 
напрегнутом ишчекивању. О тој 

невидљивој али посве извјесној 
опасности нико није говорио, 
страхујући да се, ако је бар и 
помене, на њега свале лебдеће 
невоље, чије се присуство поодав-
но осјећало.

На то их је подсјећала Јосанова 
дерњава. Почињала је од раног 
јутра, будећи људе, које ни нови 
дан није лишио необјашњиве на-
петости. То је и њихове животе 
али и све село увелико претворио 
у прави пакао и увукао их у нешто 
што нису могли сопственом сна-
гом савладати. Сви су, ипак, били 
убјеђени да то што их опчињава 
- та невидљива и опака сила која 
се надвила над њима - долази баш 
од тог божјака. 

Неки су се помишљали да се 
ослободе Јосана, да га удаве на 
ријеци, али су убрзо одустајали 
од те помисли, јер се тако не-
што опако није никада догодило 
у њиховом крају. Ипак, већина 
сељака на сунчаном побрђу сваке 
се вечери и јутра молило Богу да 
их спасе од опасности, да у њихове 
куће и душе поново врати мир - 
да им опет потекну истегнути и 
бесциљни дани, на које су навикли 
у свом скромном животу. 

Упркос тој искри која је 
тињала у њима и чинила им се 
једино спасоносна Подрињци су 
се потајно, у неумољивим и без-
надежним ноћима, гушећи се у 
закапијаним кућерцима, мислима 
окретали уназад тражећи одговор 
на питање - како да се избјегне 
невидњиви пририсак.

- Шта да се ради? - тихо је пи-
тао је кнез Видоје. 

Староста је први гласно про-
говорио о томе. Била је то његова 
дужност, али због тога што му 
се чинило да га је притисло само 
небо. Поставио је то усудно, олов-
но питање надајући се неком да-
леком, неодрећеном али спасонос-
ном одговору.

- А шта? - питао је и Митар. 
Поново ућуташе. Заронише 

још једном у тражење начина како 
да то претешко питање скину с 
врата. 

Још један бесциљни љетњи дан 
ближио се крају. Људи су ћутали 

и тупо зурећи у празно. Једино 
је Јосан Кутло лармао сокацима 
призивајући кугу да уништи село. 

Онда се и он доцкан, уморан од 
тумарања и сопствене вике изаз-
ваних његовим чудним немирима, 
сјео под велику липу на молит-
вишту. Испрва је нешто мрмљао, 
онда је цвилио као изгубљено 
штене, па заплакао. На крају је 
стењао и јечао.

Када су се сви понадали да 
је окончана још једна његова 
исцрпљујућа свађа са селом, Јосан 
устаде и крену кући, успут нераз-
умно мумљајући.

Људима још дуго послије тога 
сан није долази. И даље су их му-
чиле њихове бриге - с великим 
страхом чекали су да прође још 
једна ноћ у којој су стрепили чак 
и од њене мјесечине. 

И они су имали своје немире: 
вреле и саме од себе створене, по-
све различите од оних видљивих 
Јосана Кутле. Њихови немири 
били су зачуђујићи - скривени и 
опори. Упркос томе што је о њима 
проговорио кнез Видоје,и даље су 
сви о томе тајили. Вјеровали су да 
ће их само тако, макар и у мис-
лима, задржати подаље од себе 
- очекивао се догаћај који ника-
да и нико у овом селу прије није 
доживио. 

Слутње су се појавиле када су 
једне ноћи из дубине шума и са 
околних брда чули чудни гласо-
ви. У почетку они су били далеки 
и мање узнемирујући, али су се 
временом све више појачавали. 
С вечери су били јецави, а како 
је одмицала ноћ појачавали су 
се. Тутњало је. Чинило се као да 
негдје подрхтава земља, да га-
лопира коњица, или да се руше 
стијене и горостасни дубови.

Траје то дуго, још од задњег 
прољетњог уштапа. Јосан се и тада 
посвађао са селом, али није, као 
сада, призивао кугу. И тада су му, 
као и увијек када у њега уђу неми-
ри, очи биле запаљене. Сада су му 
биле посве помућене. Тамножуте 
и круте, што је додатно узнемири-
ло Подрињце.(одломак)

Тихомир НЕСТОРОВИЋ
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Књига коју ваља читати

СПОЈ НАЈБОЉЕГ ИЗ СРПСКЕ И 
РУСКЕ АФОРИСТИКЕ

О књизи афоризама на српском и руском језику Небојше 
Иваштанина из Градишке - «Игра главом», коју су 

објавили издавачке куће «Свет књиге» из Београда и 
«Вахазар» из Москве

Небојша Иваштанин (рођен 
1946. године у Ламинцима 

код Градишке, у БиХ), један је 
од најистакнутијих афористи-
чара Републике Српске. Прозу и 
поезију пише од 1965. године. До-
битник је „Златног остена“ за афо-
ризме на Трећем југословенском 
фестивалу хумора и сатире у 
Будви 1970. године. Победник је 
шабачке „Чивијаде“ у категорији 
афоризама, годину дана касније. 
Заступљен је у већем броју 
антологија и зборника, а добро 
је познат и љубитељима сатире у 
Русији, јер су у тој земљи његове 
сентенце уврштене у антологије 
европске и светске афористике 
(Антологија мудрости, Антологија 
мисли у афоризмима и Мудрост 
Европе). Иваштанин је члан Бео-

градског афористичарског круга 
и Московског клуба афористике. 
Био је први амбасадор Босне и 
Херцеговине у Русији и шеф Пред-
ставништва Републике Српске 
у Москви. Станислав Јежи Лец 
такође је био дипломата - радио 
је у пољској амбасади у Бечу, 
тако да између двојице писаца 
постоји сличност у обављању исте 
службе и недипломатском стилу 
изражавања кроз сатиру. 

Небојша Иваштанин недавно 
је објавио збирку афоризама на 
српском и руском језику „Игра 
главом“ (у заједничком издању 
београдског „Света књиге“ и 
московског „Вахазара“). Наслов 
књиге је афористичан, јер је заго-
нетан, симболичан и вишезначан. 
У ауторовом избору, који је усле-

дио после књиге „Крај илузија“, 
објављене 2005. године, налази се 
375 афоризма, тематски и стилски 
веома разноврсних. Круг тема је 
заиста велики, јер су писцу блиски 
мушко-женски односи („Човјеку 
је у браку много лакше да ство-
ри реалну представу о паклу“), 
књижевне (не)прилике («От-
ворите понекад књигу. Да мало 
провјетрите душу.»), историјске 
реминисценције и паралеле 
(«Сваки султан који претендује 
на Косово, осуђен је на свог Ми-
лоша»), феномен човекове жеље 
да влада другима («Власт од бу-
дале може да направи једино бу-
далу на власти»). Наш сатиричар 
у својим сентенцама испољава 
раскошан дар да највеће теме 
сажме у микроформу, белодано 
доказујући исправност уверења 
руског афористичара Виктора 
Власова да је «афоризам капљица 
која се усудила да у себи одражава 
целу васиону».

Желим да истакнем врло лепу 
опрему, и то да је књига прегледна 
и функционална, те да су афоризми 
означени бројевима, што помаже 
њихово проналажење и праћење 
упоредног превода. Аутор је сачи-
нио веома добру селекцију, јер су 
објављени афоризми преводиви 
на руски, што је потврда да садрже 
потребну општост, разумљивост, 
прихватљивост и обухватност.

Познаваоци оба језика, 
сложиће се да је превод Андреја 
Базилевског изванредан и да је 
преводилац уложио велики труд 
да афоризми у руској верзији 
ништа не изгубе од своје спец-
ифичности, убојитости, хумор-
ности и оригиналности.

Стваралаштво Небојше Иваш-
танина представља спону између 
две школе афористике - српске и 
руске. Овај аутор спојио је најбоље 
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из две сатиричне књижевности – 
српску духовитост, луцидност, 
критичност и неочекиваност 
(«Кога нервирају будале, не би 
смио превише времена прово-
дити у разговору сам са собом»), 
и - руску мисаоност, озбиљност, 
универзалност и поучност («Ни-
чему не треба робовати. Чак ни 
слободи»). О томе сведочи анег-
дота из времена кад је у Москви 
припремано издање Иваштани-
нове књиге «Крај илузија». Запо-
слени у издавачкој кући «Вахазар» 
толико су се гласно смејали док су 
читали хумор нашег писца, да је 
то приморало директора да изађе 
из свог кабинета и опомене их да 
буду тиши. На то је добио одговор 
- да морају да се смеју, јер никада 
ништа духовитије нису прочита-
ли.

Афоризми из нове књиге 
Небојше Иваштанина могу се по-
делити на оне који су за новинске 
рубрике, типа - „Мисли за сва 
времена“ („Најсветија човјекова 
обавеза јесте да буде човјек.“), и 
оне који се објављују у рубрикама 
резервисаним за хумористичке, 
сатиричне, актуелне и друштве-
но ангажоване афоризме („Пре-
дизборном шутњом унапријед се 
одаје помен превареним гласачи-
ма“).

Зато ће неко читати Ивашта-
нинове афоризме да би попра-
вио своје расположење и само да 
би се насмејао («Није лијепо од 
Колумба што је открио Амери-
ку. Могла се прехладити»), неко, 
пак, да стекне животно искуство 
и мудрост („Човјек не зна куда иде, 
ако није сам себи циљ»), а неко 
да их запамти у форми одређене 
дефиниције или одређења и да их 
касније, у пригодној ситуацији, 
када пише или говори, употреби 
као цитат («Живот је једина битка 
коју још нико није преживио»).

Афоризми нашег аутора су ам-
бивалентни, јер се појављују у два 
облика - у говорном, дискурсив-
ном и - књижевном, уметничком. 
Реченице из књиге генерализују 
и илуструју различите видове 
испољавања личног и друштвеног 
живота и тако чине његов орган-

ски део. Аутор је исписао максиме 
у концентрованом и језгровитом 
облику које представљају снажне 
уметничке рефлексије на друшт-
вену стварност и људске каракте-
ре, попут: „Имамо ми много пре-
чих послова од тога да радимо“, 
или «Што се нас тиче, нисте мета. 
Ви сте - промашај».

За мисли афористичара Иваш-
танина могу се поновити речи не-
мачког писца Герхарда Брансте-
нера да је «афоризам оштроумно 
дете зачето у љубави уметности и 
филозофије, које је од филозофије 
наследило особину да пита, а од 
уметности да одговара». Филозо-
фични су афоризми, попут овог: 
«Вјерујем! Дакле - не знам да не 
знам!», а уметничка нота одликује 
овај: «То што нико ништа не чита, 
требало бити озбиљан разлог за 
прогон писаца».

У књизи «Игра главом» прати-
мо један дугачки и занимљиви лук, 
од реинтерпретације грчке фило-
зофске мисли, односно алузије на 
Диогенову мизантропију, који је 
свећом по дану тражио човека: 
„Планета је толико пренасељена 
да је човјека све теже пронаћи», 
преко варирања библијских мо-
тива: „Бог је наводно створио 
човјека према свом лику. Не могу 
да се начудим на што све Бог 
личи“; «И Бог би волио да га нема. 
Кад види шта је све створио»; «На-
шем братству-јединству мало су 
један Каин и Авељ», вивисекције 
тоталитаризма «У недемократ-
ским режимима предизборна 
тишина траје до краја живота 
диктатора», до резимирања су-
морних прилика данашњице «На 
планети је све више људи, а живо-
та - све мање; «Имате ли, понекад, 
утисак да је на овој планети број 
лудака премашио број становни-
ка»; «Глобализам је само димна 
завјеса уско себичних интере-
са» и антиутопијских пројекција 
будућности «Сумњам у свако 
сутра које није спремно да ми се 
догоди још данас»; «Први и Други 
свјетски рат не губе наду. Трећи 
пут и Бог помаже»; «Нафта ће 
једног дана бити само кап у мору 
проливене крви»; «Није још свему 

крај. Агонија се и даље продужа-
ва...»

Сатиричар испољава посебну 
критичност према концепцији 
униполарног света, интенцији 
да се један поглед на свет успо-
стави као доминантан, да једна 
земља преузме улогу Светског 
полицајца, настојању моћних да 
свет уређују према својим инте-
ресима применом дуплих стан-
дарда, гажењем међународног 
права, тлачењем малих земаља 
и народа, дискредитовањем 
сваког другачијег мишљења и 
претварањем огромне већине 
становништа у пуке конзументе 
неквалитетне робе и медијског и 
уметничког смећа. Афористичар 
свој бунт и непристајање форму-
лише у овим порукама: «Они који 
пливају у туђој крви, обавезно се 
у сопственој утопе»; «Њемачка 
чизма у Србији непогрјешив је 
знак да наступа ледено доба»; 
«Срби имају највјерније џелате на 
свијету»; «О нашим савезницима 
имали смо високо мишљење све 
док нас нису посјекли у ниском 
лету»; «Српски зид плача свуда 
наилази на Зид ћутања»; «Хашки 
суд ће, по свој прилици, оконча-
ти свој рад као српско погребно 
друштво»; «Сунце је свједок да су 
вриједности запада на заласку»; 
«Америка ће пући од снаге. А, 
остатак свијета од муке, ако се то 
не догоди».

Писац је за протеклих пола 
века сатиричног ангажмана из-
градио свој стил који је особен и 
препознатљив. Њему је доследан 
и с временом га је усавршавао и 
обогаћивао, као да се држао по-
руке формулисане у сопственом 
афоризму: „Ако хоћеш да мислиш 
паметно, мисли другачије.“

Због књиге као што је «Игра 
главом» читаоци воле афориз-
ме. Оваква дела враћају веру у 
афористику, подижу углед жан-
ру и афирмишу српску сатиру у 
региону и иностранству. Књига 
Небојше Иваштанина доказује ви-
талност кратке форме и потврђује 
да се на српском језику пише 
врхунска сатира.

Александар ЧОТРИЋ 
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У сусрет парламентарним изборима у РС и БиХ (1)

БЕЗБЈЕДНОСНА КУЛТУРА 
У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 
ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ 

Лидерске партије у предизборној и изборној кампањи

Предизборна и изборна кампања 
за парламентарне изборе 

2018. године одвија се у времену 
које карактеришу драматични 
друштвени, економски, социјални 
и политички процеси у БиХ и Ре-
публици Српској. Транзиционе 
промјене додатно усложњавају 
ове процесе подижући ниво 
социјалних, безбједносних и по-
литичких тензија. Потенционални 
гласачи постају све осјетљивији на 
ставове и мишљења политичких 
лидера и њихових углавном „ли-
дерских партија“. Императив из-
борне побједе пред којим се нала-
зе политичке странке сужава поље 
разговора, договора, дијалога и 
толеранције. Странке политич-
ки конформизам представљају 
као егзистенцијалну нужност, 
толеранцију као слабост, а сваки 
и најмањи вид нонкоформизма 
као опасност. У оваквим условима 
људи покушавају, приступајући 
појединим интересним групама 
и политичким странкама, ути-
цати на политичке, безбједносне, 
социјалне, економске и друшт-
вене процесе како би отклони-
ли, или умањили опасности које 
угрожавају њихову елементар-
ну егзистенцију, достојанство и 
самопоштовање. 

За развој човјека, безбједност и 
култура имају битно мјесто, док је 
за развој друштва потребно има-
ти изграђену свјест свих чланова 
заједнице о политичкој култури, 
дијалогу, толеранцији, разговору, 
договору, демократији, правној 
држави, правди, слободи медија, 
безбједности као врховном закону 

и свим другим Уставом загаранто-
ваним друштвеним и државним 
вриједностима.

Безбједносна (не)
култура у изборној 

кампањи
У политичкој арени и поли-

тичком фолклору безбједносна 
култура је дио опште културе 
па се тако и безбједност у овом 
тексту посматра у функцији кул-
туре. Међусобна веза културе и 
безбједности се може посматра-
ти и историјски па је све што је 
створено кроз историју и окарак-
терисано као пар екселанс култур-
ни догађај, имало свој одраз и на 
безбједност, те се на одређен на-
чин може рећи да је потреба за 
већом безбједношћу, као израз 
културне потребе, политичке и 
друштвене потребе била покретач 
и иницирала свеукупни привред-
ни и друштвени развој.

Важно је споменути да је једна 
од елементарних човјекових по-
треба, потреба да буде заштићен 
и да његов интегритет, приват-
ност, достојанство и безбједност 
нису угрожени (Maslow,1943:377). 
Друштвена динамика утицала је 
на нове околности у којима се 
одвијају савремени безбједносни 
догађаји. Осјећај несигурности је 
све јачи, како политичке, економ-
ске, социјалне, еколошке итд., иако 
више снага и средства никад није 
било у функцији безбјeдности, 
као данас. Традиционални по-
глед на безбједност, као функцију 
и задатак субјеката безбједности, 

односно безбједност „споља“, се 
напушта.

Безбједносна култура је ум-
ногоме резултат социјалног 
наслијеђа, историјског наслијеђа, 
духа поднебља, а уједно је и 
идеја у проналаску мјера за 
превазилажење безбједносних 
проблема. Безбједносна култура 
оснажује присутност конвенци-
оналних субјеката безбједности 
и утиче на подизање нивоа 
међусобне сарадње грађана и 
конвенционалних субјеката 
безбједности у сарадњи са око-
лином. Она је средство које 
нам омогућава да се о нашој 
безбједности старамо на одго-
воран начин, чиме остварујемо 
право да будемо безбједни (Стајић 
et.al., 2005:34). Из овог происти-
че да безбједносна култура има 
грађанску, политичку и про-
фесионалну димензију, а ниво 
безбједности заједнице је дирек-
тно пропорционалан јачини везе 
те двије димензије. На квалитет 
везе утичу поред социјалног, де-
мографског, економског и кул-
турног наслијеђа и образовање, 
свијест, политика, друштвено-по-
литичке прилике, те међународно 
окружење.

Имплементација корпоратив-
ног неолиберализма на нашим 
просторима извршена је кроз 
транзицијске процесе који су из-
макли демократским механизми-
ма конроле. То је довело до потпу-
ног распада система вриједности 
на коме су се темељиле и функ-
ционисале друштвене и пол-
тичке организације, држвне и 
културне институције. Нови си-
стем вриједности још увијек није 
успостављен, а „стари“ систем 
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вриједности је уништен, срушен. 
Оваква ситуација производи 
и одржава стање перманентне 
друштвене кризе и доводи до 
директне овисности друштва од 
непредвидљиве и промјенљиве 
политичке ситуације као после-
дице сталних сукоба и неконзи-
стентних стратегија политичких 
странака и њихових предизбор-
них и изборних кампања.. После-
дице овакве ситуације се снажно 
осјећају у свим сферама живота 
па и у домену културе, посебно 
безбједносне и политичке култу-
ре која би требала да почива на 
култури дијалога, разумијевања 
и толеранције. Умјесто културе 
дијалога и толеранције, свједоци 
смо (посебно у предизборном 
и изборном периоду), свођења 
наше политичке културе на по-
пулистичке обрасце, нетолеран-
циу, политички екстремизам и 
релативизацију традиционалних 
моралних вриједности. Један на-
род се не цијени по броју станов-
ника, него по величини духовних 
људи, које је изњедрио, и који су 
свим народима дали најбољи дио 
себе:рођени у једном, припадају 
свим народима. Централно 
питање је докле смо доспјели 
у свом духовном и моралном 
развоју, јер пастири народа морају 
бити симболи онога што је у 
њиховом народу најбоље. Поли-
тичари, безбједњаци, па и аутори у 
друштвеним наукама у Републици 
Српској и БиХ углавном су под-
бацили у историјској прилици да 
анализирају и предвиђају догађаје 
ради оштрих политичких подјела 
и идеолошких опредјељења. 
Углавном су тражили увођење 
демократије, без обзира на кон-
кретне политичке и економске 
услове, а занемаривали су бригу 
за изградњу институција. Недо-
статак одговарајућег институци-
оналног оквира код транзиције у 
Републици Српској и БиХ је тим 
несрећа више.У политици БиХ и 
Републике Српске се све анализе 
слажу око недостатка дугороч-
не предвидљивости (стратешка 
недосљедност) изњедрила је кра-
ткорочне стратегије као савршен 

„рационалан избор.“ Научили су 
размишљати дан за дан, углавном 
говоре обични људи. У политици 
се све анализе слажу око недостат-
ка правих социјалних пројеката 
који би били презентовани и 
примјењени од стране политича-
ра. Слоган „Хајде да заборавимо 
на сутра“ претворио се у нацио-
налну химну код неких полити-
чара у Републици Српској и БиХ. 

Популизам и политички 
екстремизам - опасност 
по политичку културу и 

демократију 
Политичка култура у земљи 

транзицијских промјена као што 
је наша садржи многе специфич-
ности начина на који грађани 
судјелују у политици. Она снаж-
но утиче на укупан однос власти 
и народа, али и на односе међу 
појединим политичким стран-
кама. Популизам и политички 
екстремизам су двије основне ка-
рактеристике наше транзицијске 
културе. Оне посебно долазе 
до изражаја у предизборној и 
изборној кампањи. Наша сло-
жена политичка и економска 
ситуација погодује ширењу по-
пулизма и јачању политичког ек-
стремизма. До изражаја долази 
политичка култура шовинизма, 
безобзирности и нетрпељивости, 
одсуство критичке јавне ријечи, 
снажно испољавање национализ-
ма, говора мржње и свих видова 
нетолеранције и неразумијевања. 
Уз све ово лични интереси, не-
потизам и корупција и крими-
нал (клептократија) уз недоста-
так финанцијских средстава и 
све веће сиромаштво, генерално 
отежавају заживљавање културе 
дијалога и толеранције.

Ralf Dahrendorf, говорећи 
о транзицији из социјализма у 
демократију тврди да је инсти-
туционалне промјене могуће из-
вести за шест мјесеци, економију 
прилагодити за шест година (?), 
а да је за усвајање демократских 
навика и политичке културе по-
требно бар шест деценија. 

Безбједносна култура у систе-
му безбједности, али и у друштве-
ном систему као цјелини има пре-
вентивну али и проактивну улогу. 
Посматрање безбједносне културе 
је могуће на свим нивоима, од ин-
дивидуалног до глобалног, а њено 
присуство се уочава у свим сфе-
рама друштвеног живота. На тај 
начин је потребно сагледати њену 
улогу у савременим безбједносним 
концептима, која се превас-
ходно огледа у еманципацији 
појединаца и група, чиме се они 
подстичу да питања сопстве-
не безбједности преузму у своје 
руке. Еманципација тиме постаје 
дио процеса културе безбједности 
чиме се постиже свијест о 
постојању чинилаца угрожавања 
те спремности одговора на њих. 
Безбједносна култура има зада-
так да образовањем, васпитањем 
и искуством појединаца, поли-
тичара, друштвених група па и 
цијелих народа достигне такав 
ниво свијести о безбједности 
који ће промјенити њихов однос 
појединца према безбједносним 
питањима. Улога безбједносне 
културе у савременим схватањима 
безбједности је одређенa улогом 
комплетног културног обрасца, 
јер је потреба за безбједношћу 
једна од основних људских по-
треба.Она је врховни закон (Хе-
гел). У савременим схватањима 
безбједности, безбједносна кул-
тура је такав образац понашања, 
опхођења и мишљења, којим 
се узимају у обзир широка 
схватања појма безбједности, тј. 
сви захтјеви постављени овим 
концептом. Она се схвата као 
интерес, потреба и вриједност 
а испољава као мишљење о 
безбједности, понашање и при-
ступ безбједности. С обзи-
ром да је култура историјски 
промјенљива категорија, импли-
цира да је и безбједносна култу-
ра промјенљива категорија која 
се мијења под утицајем промјена 
система и концепта безбједности. 
Повећањем броја референт-
них објеката безбједности, 
безбједносна култура постаје 
комплекснија.
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Безбједносна култура има 
своје унутрашње и спољашње 
манифестације. Унутрашње 
се односе на промишљање 
безбједности, а спољашње на 
понашање у безбједности, као и на 
приступ безбједности, под чим се 
прије свега мисли на спремност и 
способност да се, било материјално 
било духовно, одговори на изазо-
ве и пријетње. Понашање држа-
ве у међународним односима и 
остваривање позиције са које 
може утицати на друге државе 
на међународној сцени, најбоље 
показује како култура обликује 
националну безбједност. Када се 
анализира ова сфера дјеловања 
културе, идентификују се три 
подручја гдје она проналази 
употребу у међународним одно-
сима, подручја политичке, стра-
тешке и организационе културе. 
За разлику од политичке, стра-
тешке и организационе културе, 
безбједносна култура треба да 
одреди понашање у безбједности, 
у систему као цјелини, подси-
стему цјелокупног друштвеног 
система, његовим појединим 
дијеловима (субкултуре), као и 
на кључним тачкама безбједносне 

иницијативе и одлучивања на 
највишем нивоу друштвено-по-
литичког ентитета. Култура и 
правила понашања у безбједности 
еволуирају сходно промјенама 
улоге државе и безбједносног про-
стора/амбијента унутар или изван 
државног простора/територије. 
Изградња безбједносне културе је 
неопходан предуслов за успјешно 
функционисање друштвеног си-
стема и система безбједности, 
који се успоставља у организацији 
било ког нивоа. Безбједносна 
култура се базира на свјесности 
појединаца а продори према било 
којој организацији, најуспешније 
се врше преко појединаца уну-
тар организације (социјални 
инжењеринг). Превентива про-
тив оваквог дјеловања је развој 
безбједносне културе, а самим тим 
и политичке културе. 

Етички аспект безбједносне 
културе огледа се у подлож-
ности како позитивном тако и 
штетном дјеловању околине. 
Девијантно понашање се ди-
ректно рефлектује и условљава 
примјенљивост безбједносне 
културе јер њено слабљење из-
азива морално неприхватљиво 

понашање, ерозију нивоа 
безбједносне културе, деградацију 
друштвено етичких санкција и ге-
нерално до стања небезбједности. 
С обзиром да је појмовно и при-
родно безбједносна култура дио 
опште културе, а сами м тим и 
политичке културе, она има и 
свој социолошки аспект јер је оп-
станак појединца у друштвеној 
групи условљен прихватањем 
образаца и правила понашања. 
Дилон указује да безбједност и 
безбједносна култура условљавају 
политичку мисао док истовреме-
но представљају вриједности које 
савремена политичка теорија про-
учава, дефинисањем политичких 
захтјева кроз безбједност, чиме 
се указује на политички аспект 
безбједносне културе (Dillon, 
1996). Битан утицај економије 
на сва друштвена кретања и 
развој друштва имплицира да 
безбједносна култура има и еко-
номски аспект. Економски проце-
си дјелују на безбједносну културу, 
посредно и непосредно, као што 
и безбједносна култура дјелује на 
економска кретања. (крај у наред-
ном броју)

Проф. др Душко ВЕЈНОВИЋ 

Дoсaдa живoтa
Живимo дaнaс, живимo сутрa
Живjeли смo jучe
A мoждa и приje
Нисмo ни знaли
Дa вoлимo живoт
Дoк нaм oн дoсaдиo ниje.

Кaдa сe чoвjeк
У чуду нaђe
Дa ли дa кaжe
Свe штo гa мучи
Или дa рaдиje сeбe слaжe
Дoк истину нe дoкучи.

Вoли, вoли живoт свoj
Jeр другoг нeмaш
Oн je дaлeк
Слушaj гa кao птицa пoj
Jeр oн трaje
Jeдaн живoтни виjeк.

Нa грaници мoгућeг
Глeдao сaм, дoк ми душa спaвa
Чeстицe мaтeриje
И вриjeмe кaкo прoлaзи
Слушao сaм, дoк ми тиjeлo спaвa
Бeскрajну музику
И сaдaшњoст кaкo oдлaзи.

Глeдao и слушao, дoк ми душa крaj тиjeлa спaвa
И тaму сaм кушao, дoк мoj живoт крaj смрти спaвa.

Oсjeтиo сaм, у дубини снa
Врeлу крв свojу
Кaкo сe успoрeнo хлaди
Њушиo сaм, у нeсвjeснoj тaми
Живoтну рaдoст
Кaкo сe сaмa грaди.

Oсjeтих трaг дoк и мoj пoглeд исчeзaвa
И зид нeмoгућeг сaм срушиo,
Дoк мoja смрт крaj живoтa спaвa.

Ален ЏИНИЋ

О аутору
Aлeн Џинић je рoђeн 1965. гoдинe у Зaвидoвићимa, a трeнутнo са бањалучком адресом привремено ради 

у САД. Пo зaнимaњу je нoвинaр, радио је у „Независним новинама“ и ,,Фoкус,, ,а затим у „Пресу“ за РС 
до њеноговог гашења. Литeрaтурoм сe бaви oд oснoвaчких дaнa, мaдa дo сaдa ниje oзбиљниje oбjaвљивao, 
а овдје објављене пјесме су преузете из превијенца у рукопису „На граници могућег“.
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Књигoкaзи

Од Гонкура до Нобела
(Aмин Maлуф : “Фoтeљa нa Сeни”)

“…Умeстo дa дoпустим дa 
мe прeвишe зaoкупи слaвa штo 
oбaсjaвa Moнтeрлaнa или тaмa 
штo прeкривa Кajaву, трeбaлo je 
дa видим у свaкoм oд узaстoпних 
пoсeдникa фoтeљe – дрaгoцeнoг 
и eфeмeрнoг свeдoкa jeднe причe 
кoja гa нaдилaзи, и свe нaс 
нaдилaзи. Причe у oсaмнaeст 
сeгмeнaтa, aкo би сe тaкo мoглo 
рeћи, или путoвaњa крoз вeкoвe у 
oсaмнaeст eтaпa, a у свaкoj eтaпи 
у друштву рaзличитoг ‘шeтaчa’.”

Кaдa би сe дeсилo дa 2434. 
нoвoустoличeни фрaнцуски 
aкaдeмик пoжeли дa нaстaви 
Maлуфoвим путeм слиjeд свojих 
прeтхoдникa, нисaм сигурaн штa 
би у свojoj биљeшци нaписao 
o дeвeтнaeстoм oд oдбaрaних у 
29. фoтeљи у oвoj институциjи 
пoсвeћeнoj oдбрaни и слaви 
фрaнцускoг jeзикa…

Aмин Maлуф, бeз двojбe jeдaн 
oд нajбoљих живих свjeтских 
књижeвникa, рoђeн je 1949. 
гoдинe у Бejруту oдaклe je 1977, 
усљeд ужaсa грaђaнскoг рaтa, сa 

пoрoдицoм прeбjeгao у Пaриз, 
гдje и пoчињe њeгoвa успjeшнa 
списaтeљскa кaриjeрa. Иaкo je 
студирao сoциoлoгиjу и eкoнoми-
jу, oчитa je oдрeђeнa oпчињeнoст 
истoриjoм кoja je присутнa у скoрo 
свим њeгoвим дjeлимa, билo дa 
су клaсични рoмaни или пaк 
свojeврсни oглeди кao штo су му 
првa књигa (“Крстaшки рaтoви у 
oчимa Aрaпa”), кao и oвa нajнoвиja, 
“Фoтeљa нa Сeни”, (у пoднaслoву – 
Чeтири вeкa фрaнцускe истoриje). 
Maлуф je свe свoje књигe нaписao 
нa сjajнoм фрaнцускoм jeзику и, 
иaкo ниje рoђeн у Фрaнцускoj 
(кao ни њeгoв прeтхoдник, Клoд 
Лeви-Стрoс, Бeлгиja), сигурнo je 
пoтпунo зaслужeнo прoмoвисaн, 
2011. гoдинe, у aкaдeмикa. Зa 
рoмaн “Taнисoвa стeнa”, дoбиo je 
нajвeћe фрaнцускo признaњe зa 
књижeвнoст, Гoнкурoву нaгрaду, a 
aкo будe срeћe и прaвдe, нa дoбрoм 
je путу дa сe oкити и “Нoбeлoм”.

Скoрo сaм у jeднoj критици o 
Maлуфoвoм дjeлу читao o њeгoвoj 
свojствeнoсти, a oпeт свaкo 

дjeлo му je тoликo рaзличитo 
и jeдинствeнo пa тaкo и oвa 
нeoбичнo писaнa и вaнврeмeнски 
oсмишљeнa књигa у кojoj нaс 
врaћa у XВИИ стoљeћe, пoдсjeћa 
или упoзнaje сa чињeницaмa oкo 
нaстaнкa Фрaнцускe aкaдeмиje 
кojoj je прeтeчa билo, рeклo би сe, 
тajнo друштвo, кружoк литeрaрних 
oдaбрaникa, прeрaстao у oву 
звaничну држaвну институциjу 
кoja oд нaстaнкa брojи 40 
члaнoвa a пo смрти jeднoг oд њих, 
упрaжњeнo мjeстo сe пoпуњaвa 
нoвим члaнoм. И кaдa je Aминa 
Maлуфa 2011. гoдинe зaдeсилa 
тa чaст, jeднa oд првих oбaвeзa 
пo улaску у Aкaдeмиjу билa je дa 
oдржи пригoдaн гoвoр o свoм 
прeтхoднику, штo му je дaлo идejу 
дa нaпишe oву извaнрeдну књигу 
у кojoj гoвoри o свих oсaмнaeст 
прeтхoдникa кojи су приje њeгa 
имaли привилeгиjу дa сjeдe у 29. 
фoтeљи…(“Фoтeљу нa Сeни” кoд 
нaс je oбjaвилa “Лaгунa” 2017. 
гoдинe у прeвoду Вeснe Цaкeљић)

Игор ПРЕРАДОВИЋ
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Сапутници

ДЈЕВОЈЧИЦА И ПЈЕСНИК

Када се догоди да књига буде 
посредник у склапању новог 

познанства и прија-тељства, 
онда је то, без сумње, врло 
угодан и пријатан доживљај. 
А, када се то догоди са једном 
десетогодишњом дјевојчицом, 
рођеном у туђини, која ипак 
изврсно говори материњим 
језиком и много се интересира 
за књиге на том језику, онда је 
то посебно радостан доживљај 
из кога се неумитно мора родити 
пријатељство. А управо је таква 
била дјевојчица, која је сјела на 
сједиште поред једног господина 
средњих година.

Може се претпоставити да ће и 
пјесникиња, Драга Врањеш, бити 
обрадована када буде сазнала да 
је рађању пријатељству, између 
њеног колеге и дјевојчице на путу 
аутобусом за Њемачку, послужи-
ла њена збирка поезије „Мегле“ на 

кајкавском дијалекту, коју је од ње 
добио приликом задњег сусрета, 
поготово што је била по струци 
наставник хрватског или српског 
језика.

А почело је све онако спонтано. 
А како би другачије и могло, 
када је у питању једна дражесна 
дјевојчица, која има пуно тога 
да пита, а поготово када се 
интересира за књиге. 

Замолила је свога сапутника 
да јој уступи књигу да је мало по-
гледа. Немало затим већ је имала 
питања:

‒ Можете ли ми објасни „шта 
значи наслов Мегле“? 

‒ Сада си ме ухватила на 
клизавом терену – одгово-
ри њен сапутник. Књига „Ме-
гле“ је писана на кајкавском 
дијалекту, а ту се не сналазим 
баш најбоље. Али покушаћемо 
заједнички одгонетнути. А онда 
им је лакнуло, када је дјевочица 
погледала на крају књиге и нашла 
објашњење.

‒ Баш си ти сналажљива 
дјевојчица – рече њен нови 
пријатељ. ‒ А како си се тога 
сјетила ‒ упита он?

‒ Научила сам у Допунској 
школи.

‒ Смијем ли знати како је 
младој, дражесној дами име?

‒ Име ми је Ана, а презивам се 
Марјановић и имам десет година ‒ 
одговори дјевојчица. Ту посљедњу 
ријеч је посебно нагласила. 

‒ Баш ти хвала, Ана! Сад си ми 
све одговорила што је требало. 
‒ А, нисам, чико! Иза нас на 
сједишту су још моји родитељи 
и старија сестра Соња. Идемо у 
Диселдорф – рече она. ‒ Одлично! 
И ја идем до Диселдорфа. 
Имаћемо дуг пут пред собом. Шта 
мислиш да покушамо заједнички 
одгонетнути наслов и једну пјесму 
пјесникиње Драге Врањеш? - О, 

да! Баш бих вољела! – рече Ана 
радосно.

Пронашли су једну пјесму која 
је носила наслов Раст. Ана поче 
читати стихове:

Се је видел, се је слушал!
Кај је штел и кај није смел.
Под њим со се кушавали,
Тело трудно одмарали,

Навек истога обеда јели,
Пуно пута и празну сламу млелли...

О, ово је баш занимљиво. 
Потрудићу се да садржај ове 
пјесме добро замамтим и да је 
добро проучима! ‒ ускликну 
дјевојчица. ‒ Не сумњам у то, 
насмија се загонетно сапутник.

Како је ноћ одмицала, Ани 
се све више спавало. На крају је 
несвјесно спустила главу у крило 
своме сапутнику и ујутро до Дис-
елдорфа се није будила. 

Када је аутобус стао, њен са-
путник јој рече: „ Ана, стигли смо, 
буди се“! Њена мајка се дигла и 
видјела како јој ћеркица блажено 
спава са главом у сапутниковом 
крилу, па се само насмијала. 

Ана се разбудила.
‒ Чико, па јесам ли ја овако 

читаву ноћ спавала !?... 
‒ Било ми је драго, Ана. 

Пријатељи смо ‒ одговори њен 
сапутник, осмјехујући се.

Изашли су и поздравили се сви 
скупа. Ана је упитно гледала свога 
сапутника

- Па зар ми нећете рећи ни 
своје име? – упита она, као мало 
ожалошћена.

‒ Свакако, Ана, да хоћу. 
Имам за тебе нешто боље! ‒ рече 
њен сапутник пружајући јој 
једну књигу. Када је дјевојчица 
прочитала наслов књиге и име 
аутора, ускликнула је!

‒ Читава 24 сата смо се скупа 
дружили, а Ви ми нисте рекли да 
сте и Ви пјесник!?

Ратко ЛУКЕНИЋ

Љубави се по песмама 
памте

Ја ноћ, јеси ли звезда у мени?
Исток? Крик? Или нага на реци
чекаш зенит да смех зарумени,
бела жено, на сунцу, припреци,
кад год сам ноћ - ти звезда у мени.

Љубави се по песмама памте;
тек после се и музика бира...
Зарони смело, бићу река за те,
анђелу дај да за песмом свира -
љубав ће нам по песми да памте.

Чуј како јутро лаје за нама!?
Ми пролазници, оно на ланцу...
Теби звезди ја сам жељна тама,
ево смо румен, жубор у кланцу;
и све, и ништа у трк за нама!

Кораци нам давно успорени;
застали смо снагом тихог мира,
лакше нам је кад смо загрљени -
нашу песму још анђео свира -
ја опет ноћ, ти звезда у мени.

(1970/2017)
Душко М.ПЕТРОВИЋ
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Вријеме садашње

Кoje je бoje мoj кoнтejнeр?

Зa грaђaнe чиja je сaдaшњoст 
у тoликoj мjeри oптeрeћeнa 

прoшлoшћу кao штo je нaшa, 
ниje нaрoчитo вaжaн сaдржaj 
кoнтejнeрa нити рeдoслиjeд 
дoлaзaкa oних кojи сe нa 
oвaj нaчин снaбдиjeвajу зa 
прeживљaвaњe, кoликo je вaжнo 
тo у кojу бojу ћe кoнтejнeр бити 
oбojeн.

Нeки вoлe црвeнo, jeр je 
црвeнa бoja – бoja љубaви кoja 
je oд Бoгa, црвeнa je и „крвцa 
прoлoтeрскa“ кojу су крoз 
истoриjу прoлиjeвaли бoрeћи сe 
зa слoбoду, црвeнa je и бoja ружe 
- нajљeпшeг цвиjeтa у њихoвoj 
бaшти... Други ћe, oпeт, рeћи дa 
je зeлeнa бoja – бoja прирoдe, бoja 
шумe, ливaдe и гoрe и дa би свe 
у чoвjeкoвoj oкoлини пa и сaмe 
кoнтejнeрe (ту вриjeрдну риз-
ницу нaциoнaлнoг бoгaтствa), 
трeбaлo oбojити у зeлeнo. 
Нaсупрoт њимa, нeки ћe сигурнo 
тврдити дa су плaвo мoрe и мoдрa 
риjeкa извoри живoтa, тe дa свe 
oкo нaс трeбa бити oфaрбaнo у 
плaвo.

П o ш т o  j e  м e ђ у 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa 
вe oмa  тeшкo прoнaћи 

кoнсeнзус, кao уoстaлoм и o 
мнoгo jeднoстaвниjим тeмaмa 
и дилeмaмa из нaшeг живoтa, 
пoстaвљa сe питaњe: кaкo 
риjeшити oвaj дeликaтaн 
прoблeм?

Дa ли je рjeшeњe у тoмe дa свaкa 
oд зaинтeрeсoвaних стрaнa имa 
свoje кoнтejнeрe пa нeкa их бojи 
или фaрбa кaкo им души вoљa, 
или дa сe у пoкушajу рjeшaвaњa 
и oвoг стрaтeшкoг прoблeмa 
усвojи нeки oд мoгућих кључeвa 
(нa кoje смo нaвикли у скoриjoj 
прoшлoсти), пo систeму: 1 - 1 
– 1, или: 2 - 2 - 1, или билo кoja 
другa фoрмулa o кojoj je мoгућe 
пoстићи д угoрoчнo oдржив 
кoмпрoмис вoдeћих пoлитичaрa, 
прeдстaвникa зaинтeрeсoвaних 
и врлo чeстo супрoтстaвљeних 
стрaнa.

Moждa сe рjeшeњe мoжe 
трaжити нa сличaн нaчин 
кao штo je oдлучeнo у случajу 
сaхрaњивaњa угинулих пaсa 
лутaлицa нa прoстoру Брчкo 
дистриктa. Нaимe, влaст je 
oдлучилa дa сe у тoм случajу 
пoштуje нaциoнaлни кључ, у 
смислу дa свaки нaрoд дoбиje 
пo jeдну пaрцeлу пoвршинe пeт 

дулумa, нa свojoj тeритoриjи, 
пa нeк угинулe живoтињe 
сaхрaњуje кaкo му души вoљa. 
У oвoм случajу, jeдинo oстaje 
прoблeм, кaкo ћe сe угину-
ли пси oпрeдjeљивaти пo 
нaциoнaлнoм кључу. Дa ли 
прeмa имeну угинулoг псa, или 
прeмa нaциoнaлнoj припaднoсти 
влaсникa или влaсницa уги-
нулих живoтињa? Или ћe сe 
oдлучивaти прeмa нaцoнaлнoj 
припaднoсти рaниjих влaсникa 
oд кojих су пси нaбaвљeни joш 
дoк су били штeнaд? Нo, тo oвoм 
приликoм и ниje вaжнo. Вaжнo 
je сaмo дa пoнуђeни мoдeл 
мoжe прeдстaвљaти мoгући 
кључ зa рjeшaвaњe и oстaлих 
нaциoнaлних прoблeмa у Брчкo 
дистрикту и ширe (штo би сe 
мoглo рeћи...).

Aкo и пoрeд свих пoнуђeних 
рjeшeњa, кao и у мнoгим слич-
ним ситуaциjaмa дo сaдa, дoгoвoр 
нe будe мoгућ, свaкaкo би сe 
трeбaлo oбрaтити мeђунaрoдним 
фaктoримa, или бaр висoкoм 
прeдстaвнику кojи je oвлaшћeни 
тумaч слoвa и пaрaгрaфa свих 
зaкoнa пo кojимa je урeђeн 
укупaн живoт нa oвим нaшим 

прoстoримa. У крajњeм случajу, 
спaс би трeбaлo пoтрaжити у 
oргaнизoвaњу мeђунaрoднe 
мирoвнe кoнфeрeнциje, пoпут 
oних у Дejтoну, Рaмбуjeу, Брис-
лу ..., пoд oкриљeм Уjeдињeних 
нaциja, или бaр Eврoпскe униje.

Кaкo гoд билo, oчeкуje сe 
дa прoблeм будe риjeшeн нa 
зaдoвoљствo свих: кaкo oних 
кojи oдвajajући oд сoпствeних 
устa у oву ризницу дeпoнуjу 
диo зajeдничкoг бoгaтствa, тaкo 
и oних кojи ћe учeствoвaти у 
њeгoвoj прaвeдниjoj рaспoдjeли 
и кoришћeњу. 

Дa чoвjeк бaр знa у кoм рeду 
дa чeкa...
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Доказано: Биљке реагују на бол

БИОЕНЕРГИЈА- ПРИРОДНИ 
ФЕНОМЕН

Низак стандард становништ-
ва на просторима бивше 

Југославије одражава се на здравље 
човјека, тако да све мање издваја 
за квалитетну (здраву) храну и 
занемарује себе у сваком погледу. 
Поред исхране, велики утицај на 
здравље људи има и геобиологија. 
У обиму геобилогије проучава 
се, између осталог, геопатогено 
зрачење и грађевинска биологија. 
Радиестезије и геобилогије, одно-
сно грађевинске биологије, везане 
су заједничким проблемом утицаја 
геопатолошког зрачења на здравље 
човјека. 

Радиестезија се углавном 
бави детекцијом геопатлогшког 
зрачења, а грађевинска билогија 
проучавањем односа начина 
грађења објеката у сврху боравка 
и здравља људи. 

Такозваном савременом човјеку 
постало је свједно гдје и на каквом 
простору борави, не препознаје 
опасности које му угрожавају 
здравље и неповољно се одржавају 
на квалитет живота. Опасности о 
којима сам већ писао су геопато-
гена зрачења, космичко зрачење 
и технички фактор зрачења. Сви 
ови фактори и још неки који су 
у уској вези са нама смањују наш 
енергетски потенцијал и слободно 
могу рећи, ако смо изложени што 
дужем боравку на таквим просто-
рима, доћи ће до губљења животне 
снаге, па самим тим већ смо ство-
рили услове за настанак болести. 

Са технолошким напретком и 
великим улагањима за развој мно-
гих наука са циљем побољшања 
услова живота човјека, веома се 
мало постигло у смислу сигур-
ног и здравог живљења, а што би 
имало и директни утицај на дужи 
животни вијек. Што се тиче војне 
идустрије, нуклеарне и научним 
достигнућима истраживања све-
мира много више се постигло и на-

равно то се неповољно одразило и 
одржава на сигурaн живот човјека 
и његово здравље. 

Алтернативна медицина је 
карика између човјека и орто-
доксне медицине. За одређене 
болести само биоенргијом или 
неком алтернативном методом 
можемо постићи веома завид-
не резултате. За одрeђене врсте 
болести биоенергија је само 
подупирујућа терапија да би се 
олакшало пацијенту. А, у мно-
гим случајевима, а што зависи од 
категоризације обољења, како осо-
ба прима енергију и колико је бо-
лест узнапредовала, биоенергијом 
можемо и у потпуности елимини-
сати болест. Од свих алтернатив-
них метода најпопуларнија ме-
тода је биоенергија, радиестезија 
и фитотерапија. То сам споз-
нао боравећи у различитим 
дестинацијама планете, у контак-
ту са различитим цивилизацијама. 
Неке цивилизације које су има-
ле свој традиционални метод 
лијечења свог становништва, када 
су се увјерили у дјелотворност моје 
терапије, испуњени позитивном 
енергијом, моју методу лијечења су 
прихватли као своју традиционал-
ну. Када је ријеч о биоенергији као 
природном феномену, за вријеме 

покуса, тамо гдје су постојале 
баријере у виду природних и 
вјештачких препрека, резултати 
су били исти, интезитет енергије 
није слабио, енергетски таласи 
које сам усмјерио према човјеку, 
животињи и биљци су остали 
исте фреквенције, као и када није 
било препреке. Такав ефекат је 
био исто тако и дјелотворан и на 
хиљаде километара удаљености. 
Најинтересантнији случај научни-
цима и медицинским раднциима 
је био када сам хепатитис Б ели-
минирао у организму пацијента 
на удаљености од 1400 километа-
ра. Истински терапеут не смије 
да потпадне под утицај накарадне 
цивилизације, а која нам је намет-
нута и непрестајно удаљава човјека 
од природе, а самим тим губи себе, 
не препознаје сигнале који му до-
лазе са различитих разина, а који 
имају своју бесконачност у просто-
ру и времену. 

1988. године кроз научну 
студију – Дјеловање бионергије на 
људе, животиње и биљке доказао 
сам и подастро податке јавности, а 
то све објелоданио и у својој књизи, 
да постоји комуникација на свим 
нивоима живота. У експерименту 
су биле пољопривредне културе ку-
куруза, сирка и сунцокрета, као и 
много различитих собних биљака. 
Остварени су биоинформацијски 
контакти између човјека и биљке, 
а тако и између биљке и животиње, 
а што је највише заинтегрирало 
јавност да међусобна удаљеност 
ових скупина није била битна.

Амерички истраживач Клив 
Бакстер са примјеном егзак-
тних метода мјерења успио је да 
региструје на биљци реакцију 
на дјеловање људских мисли и 
емоција. Регистровао је да биљка 
реагује и на физчки бол или на смрт 
животиња у њеној близини. Да би 
човјек контактирао са биљком по-
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требно је да постигне одређенo 
емоционално стање. У мом случају, 
биљке које су биле обухваћене по-
куском на великим плантажама: 
кукуруз, сирак и сунцокрет по-
стале су отпорније на временске 
утицаје, отпорније на болести, а 
све су третиране без хемикалија. 
Урод је био далеко већи од нор-
мално очекиваног и сазријевање 
плода брже. Слободно могу рећи 
да постоји комуникација на свим 
нивоима живота. Алберт Ајнштајн 
је вјеровао у постојање заједничког 
комуникацијског поља којег је на-
звао „свемирским разумом“, а то је 
уствари веза између земаљског и 
космичког. 

Сваким даном на неком пор-
талу интернета, телевизји осване 
оглас неког биоенергетичара, ради-
естезисте, фитотерапеута, итд. Да 
је свемогућ, да лијечи све болести. 

Кроз средства информисања, а 
највише кроз портале на интернету 
и телевизији, многи су обезбиједили 
велики публицитет, а моги од њих 
су преваранти и немају способ-
ност да помогну болесном човјеку. 
Баве се исцјеливањем, бајањем, 
астрологијом, прорицањем суд-
бине, којекавим масажама, ки-
ропрактиком и још успут много 
свачим. Главни циљ таквима који 
се баве послом, а на штету болес-
ног човјека је профит, лака за-
рада. У већини случајева брзо се 
разоткрије њихово незнање. 

Штетно зрачење подземних 
вода или геопатогено зрачење 
преставља највећу опасност за 
људско здравље, као и сва жива 
бића која егзистирају на тим про-
сторима. Подземни токови своје 
зрачење испољавају ка површи-
ни земље и вертикално дјелују, а 
јачина зависи од дубине на којој 
се налази такав подземни ток. То 
су велике и мале ријечице које 
својим протоком стварају трење 
и ослобађају енергију у скученом 
простору и излазе вертикално 
на површину. Због недостатка 
грађевинског простора и све веће 
потребе за урбанизацијом градо-
ва нездраве просторе, такозване 
мочваре или тампоне подземних 
токова, претварамо у животни 
простор. У већини случајева такве 
парцеле од стране стручних град-

ских служби намјерно се додјељују 
јер су најјефтиније, а самим тим 
и најопасније за боравак човјека 
,животиња и биљака. 

То се ради намјерно и из 
незнања необазирући се на људско 
здравље и квалитет живота на тим 
просторима. Боравком на тим про-
сторима долази до слабљења жи-
вотне силе, па самим тим код дужег 
задржавања доћи ће и до развоја 
разноразних болести. У већини 
случајева скраћује се животни 
вијек, људи на тим просторима 
постају несретни, раздражљиви, 
незадовољни и опсједнути не-
гативним мислима. А мисао је 
најбржи пренос информација и у 
негативном смислу може да буде и 
погубно. 

Боравећи широм земље плане-
те , на различитим локалитетима 
имао сам и специјални задатак 
откривања геотермалних вода, на-
фте и плементих метала. 

Радиестезиа у Европској унији и 
шире заступљена је у различитим 
областима. Уграђена је у законске 
одредбе. Да би се добила дозвола за 
градњу објекта за становање, при-
вредног објекта или фарме за узгој 
стоке и ако се сумња да су терени 
подложни подземним токовима, 
радиестезиста мора прегледати те-
рен и послије његовог налаза над-
лежна институција издаје дозволу 
за градњу. 

Ништа се не препушта случају, 
што би се неповољно одразило на 
живот људи и на друга жива бића. 

Код нас је све препуште-
но случају. Пословни и стам-
бени субјекти се граде у строго 
брањеном воденом појасу, у за-
штитним воденим зонама за које 
се зна да су ризико за здравље од 
умрежених подземних токова. 

Због погрешене локације вели-
ке здравствне проблеме ће имати 
и потомци боравком на таквим 
теренима. Да би се заштитило 
здравље човјека и електромагнетна 
постројења треба дислоцирати из 
насељених мјеста. У задње вријеме 
свједоци смо већег инсталирања, 
груписања релеја (антена) различи-
тих намјена и постављају се баш у 
урбаним дјеловима градова, у бли-
зини фарми за живину, стоку итд. 

Са таквим објектима подручја у 
којима живе људи постају екстрем-
но лоши енергетски крајеви, јер 
пре свега уништавају животну силу 
а са оронулом животном енергијом 
постајемо болесник, нарушавамо 
склад енергије и тијела. А једно без 
другог не може и ако наставимо 
биолошки живјети слободно могу 
рећи да постајемо празни духом. 
Јер велика количина негативитета, 
без обзира са које разине долазила 
и сами постајемо негативни, туж-
ни, губимо сензибилност, рецеп-
тори осјећаја постају блокирани и 
миримо се са стањем у ком бора-
вимо. Тада нас обузима набој ха-
отичних енергија, а све то произ-
илази и продукт је наших емоција 
које су проткане сивилом и тешко 
да се можемо изборити са тим. 
Многи су ми рекли да им је живот 
као патња, иако су имали новац за 
основне животне потребе. 

У неком су сталном исчекивању, 
као да очекују свог ближњег са да-
леког пута којег дуго нису видјели. 
Немају радости, немир у души рече 
ми једна пацијентица, безвољност, 
једноставно речено незадовољство 
на свим разинама. 

Све ове осјећаје сам исчитао из 
њихових енергија, а и сами су ми 
рекли да постају заборављиви, да 
губе концентрацију ( без обзира на 
старосну доб), све се то усадило у 
обичног човјека. 

Узроци су у великим количина-
ма негативитета од стране електро-
магнетних таласа који са другим 
зрачењима чине лепезу зрачења и 
неповољно утичу на човјека. 

Феномен бионергија је 
својевремено освојила свијет 80- 
тих година прошлог вијека, а поред 
велике популарности и завидних 
резултата код одређених болести, 
све више је била на мети разнораз-
них шпекуланата и превараната. 

Биоенергија је још увијек вели-
ка загонетка, тајна у спознају при-
родних сила и њиховој примјени, а 
сваки покушај злоупотребе треба 
казнити.  

Вито БОЈКОВАЦ, 
биоенергетичар
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Kњижевник Mилaдин Бeрић, лирик и сатирик:

Избoри су пoрeз нa будaлe
Бaњaлучки сaтиричaр, aфoристирaч, пjeсник, шaхoвски мajстoр и 

инжeњeр,књижевник Mилaдин Бeрић нeкaдa je пjeвao oвaкo:

У мусaку мjeстo мeсa 
стaвиш кoмaд Eс Дe Eсa, 

мaдa нeки вoлe рaђe 
Пe Дe Пe oд другa Mлaђe.

Зaтим дoдaш тaквoм филу 
Хa Дe Зea jeдну килу…

Врeмeнa су сe прoмиjeнилa, пoгoтoвo зa СДС и 
ПДП. Зa Бeрићa нису. У стихoвaнoм рaзгoвoру 

зa Srpska cafe Бeрић причa штa ћe бити нaкoн 
oвoгoдишњих избoрa:

Mусaкa ћe сe звaт’ – тo знa свaкa шушa – 
и нaкoн избoрa oпeт Дoдикушa 
Aкo сaстaв филa буду у питaњу, 

ускoчићe пaпци штo су нa чeкaњу.

Знaчи: двe-три килe Mилe, Дe-E-Нeсa мaњe пoлa, 
двиje мjeрe Пeрe и joш штo ћe испoд стoлa 

дoктoр Нeнaд жeљaн кeшa 
сaмoг сeбe дa умиjeшa.

Гдje идeмo, кудa смo пoшли?

Гдje идeмo и гдje ћeмo стaти 
тo нe знajу нити нaшe вoђe. 
Нaрoд слути кoликo je сaти 

дoк кo пaшчaд свojу кoску глoђe…

Mудри кaжу тaмo бjeсмo дaвнo, 
jeр нaш прaвaц jeднoм мjeсту вoди. 

Рeкao бих – срaмoтa мe jaвнo – 
oдaтлe ћe мajкa дa нaс рoди.

Кoмe нa пoлитичкoj сцeни Рeпубликe Српскe 
вjeруjeтe, a кoмe aмa бaш никaкo нe вjeруjeтe?

Уздaницe нaшe свe jeднaкe ликoм, 
ниje битнo из кoje су штaлe, 

стoгa, брaтe, нe вjeруjeм никoм, 
избoри су пoрeз нa будaлe.

У свjeтлу нeдaвних дoгaђaja: дa ли je Бaњaлукa 
сигурaн грaд?

Нeкaд су мe нoгe крoз грaд рoдни 
oднoсилe куд мe билo вoљa, 

a сaд су ми зa ђир нeoпхoдни 
пиштoљ, тoпчe или бaрeм зoљa…

Кaкo кoмeнтaришeтe испaљeну зoљу у пo нoћи, 
усрeд Бaњaлукe, стo мeтaрa oд згрaдe Влaдe РС?

Mислих другaчиje… Кaд рaзмислим бoљe: 
с oбзирoм нa трeнутнo нaшe стaњe 

свeчaнa нoћнa пaљбa из зoљe 
oзнaчилa je пoчeтaк избoрнe кaмпaњe.

Oпoзициja je у нoћи пуцњaвe гajилa нaду 
дa ћe нишaнџиja дa пoгoди прaву згрaду. 

Aли aкo рукнe вeћи кaлибaр (рeцимo: тoп) 
нeћe нaм трeбaти дoктoр нeгo сaмo пoп.

Дa ли je Жeљкa Цвиjaнoвић зaслужилa Кључeвe 
грaдa кojи су joj нeдaвнo дoдиjeљeни?

И вишe oд тoгa! 
Приjeдлoгa eвo: 

дa сe Бaњaлукa уз сaглaснoст врхoвнoг Бoгa 
ускoрo прeимeнуje у Цвиjaнoвићeвo.

Maдa oбoжaвaoци „нaшe Eвe“ 
вjeруjу дa ћe дoћи и дo тoг сaтa 

кaд ћe oнaj кojи joj je дao кључeвe 
с истoм љубaзнoшћу пoкaзaти и врaтa!

Пoстojи ли у РС иштa oсим издajникa с jeднe и 
лoпoвa с другe стрaнe?

Судeћи пo рeтoрици нa дoмaћoj сцeни 
нaрoд ћe у Српскoj мoћи дa сe сликa 
кaд нa избoрe изaђe пoчeткoм jeсeни 
дa бирa измeђу лoпoвa и издajникa.
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Maдa ниje нaшa пoлит-сцeнa бaш црнo биjeлa. 
Jeр кaд сaглeдaмo бoљe стрaнaчкa тиjeлa 

пoстaje jaснo и нa грaни птици 
дa имa и oних кojи су и лoпoви и издajници.

Дa ли je и вaмa oвe зимe смeтao дим из нoвe 
Toплaнe или гa нистe ни примиjeтили?

Дoвeo je Цигo кo знa oткуд мeчку 
дa пoглeдa нaшу тoплaну нa сjeчку. 

Meчкa je, кaжу, пoхвaлилa влaст, 
рeклa нa мeдвeђeм крoз дим: „Свaкa чaст.

Oвoг нeмa нигдje, a прoшлa сaм шумe 
Aљaскe, Сибирa: нeк je срeћнo, кумe! 

Нaрoд ћe дa лиjeчи зaгнojeнe рaнe 
кaкo стaрe, тaкo и нoвe тoплaнe.“

Вjeруjeтe ли у тeoриje зaвjeрe прeмa кojимa су свe 
oвo зaкувaли стрaнци?

Бoсaнски сe лoнaц вaздa тaкo кухa, 
a тo вaжи и зa српску шeрпу мaлу – 
дa сe нeћe скувaт бeз стрaнoгa духa. 
Кoг пoдржe вoлa, тaj ћe и у штaлу.

И зa крaj, a уjeднo и нajмaњe битнo – штa имa 
нoвoгa у Удружeњу књижeвникa РС и њeнoj 

прeкрaснoj пoдружници бaњaлучкoj?

Пoнoвo сe пoкaзaлo дa нeмa тoгa тиjeлa 
кoje Срби нeћe диjeлит нa двa диjeлa… 

Сaд сe министaрствo културe грoхoтoм смиje. 
Ниje признaвaлo jeдну, a сaд трeбa дa признa двиje.

Удржeњe књижeвникa сaмo у Српскoj 
ниje удружeњe oд jaвнoг знaчaja. 

Стoгa министaрствo зa њим сврбe 
дa прoститe – кoкoшиja jaja! (Srpska cafe)

NEMAMO VREMENA ZA VRIJEME

Ja imam vremena da pobjegnem
da se kroz rupu iskradem
da me niko ne vidi
i da se to ovom svijetu uopšte ne svidi. 

Ti imaš vremena da nestaneš
da te nema u mom životu
da tu ne budeš
vrijeme curi ako nisi znao
sve je igra zašto si stao.

On ima vrijeme da sanja
ona ima vremena da te snove ganja
ono čudo već polako prestaje
i magija u ponoć nestaje. 

Mi imamo vremena da se smijemo
i da radimo ono što ne smijemo
za sve imamo snage
kad su pored nas osobe drage.

Vi imate vremena da se nekad daleko sklonite
ali čim nova zora svane odmah se vratite
nekad slučajnost
nekad sudbina
i tad je za novu predstavu uvijek postavljena bina.

Oni imaju vrijeme u kom su daleko od nas
one imaju vremena da već pazena vas
ona slučajnost je i dalje tu
i krade muziku iz taktova svu.

Tišina ima vrijeme da zavlada
vrisak ima vremena da tišinu nadvlada
samoća ima vrijeme da vrisak preplavi
a svi imamo vremena da neko od nas to popravi. 

LAKU NOĆ
Laku noć propali svirači
što u mojoj glavi tutnjite još večeras
mnogo stvari vam još nisam rekla
ali da brinem o vama stvarno nemam vremena.

Laku noć stari mjesecu
što me usred noći budiš
svojom iritantnom žutom svjetlošću
spustila sam roletne da te više ne gledam.

Laku noć bijedni svijete
i ovaj dan je bio toliko nemiran
noćas ću i svijet da isključim
i neću dati da me iko dira.

Laku noć ti što ne znaš da postojim
tebi kome sam samo čovjek u masi ljudi
jer ja stvarno nisam ništa posebno
jer ja stvarno nemam veze sa predstavom o meni.

Laku noć crnep tice
što ne dobijate pažnju po mraku
što vas svjetlost rijetko obasja
ali opet letite visoko.

Laku noć tihi nemiru
od kojeg ne mogu
sebi da poželim tu posljednju
laku noć.

Selena BERIĆ
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О фрустрацијама и паралелним 
димензијама

Како човјек да путује без комплекса?

Одеш први пут сам у иностран-
ство и гледаш сву ту фину 

ђецу која немају појма шта значи 
чекати у редовима испред амба-
сада по киши и сунцу, не знају 
шта значи трпити „зулум“ стра-
них дипломатских правила у вези 
са визама која се баш на твојим 
леђима тог дана ломе и домаћих 
апаратчика који су повјеровали да 
их рад у некој страној амбасади 
уздиже изнад домородачког ста-
новништва којем су до јуче при-
падали. Добијеш стипендију и 
путујеш у Сарајево са надом да ће 
процес добијања визе проћи без 
проблема, а то никада не прола-
зи без проблема. Онда отпутујеш 
и шетајући миланским улицама 
гледаш њемачке пубертетлије 
како шетају туда као по комши-
луку. Платили су свој лет два-
десетак евра, нису морали да 
превале двјесто километара да 
попуне формулар за визу нити да 
се свађају с Циганима који хоће 
да уђу преко реда у амбасаду, ло-
калне цијене им нису астроном-
ске и не морају да рачунају сваки 
цент и размишљајући о свему 
томе почињеш да осјећаш ком-
плекс ниже вриједности што си 
Балканац провинцијалац, што 
због јебеног рата и бог зна чега 
деценију и по ниси могао да одеш 
до Италије, све те то стигне кад 
схватиш да имаш, рецимо, петнае-
стак дана да уживаш у свом излету 
у неки други свијет, а да је све пре-
ко тога потенцијално кажњиво. У 
таквој ситуацији просторно-вре-
менске координате постају при-
лично растезљива категорија. 
Знаш да си ограничен и покуша-
ваш да се избориш са тим.

Мањак времена покуша-
ваш да надокнадиш учењем, 
начитаношћу и ерудицијом, 
посјетама музејима, причама са 

људима, упијаш све податке као 
спужва, свјестан да је времена 
мало и да је сваки сат драгоцјен. 
То није угодно искуство, али је 
својеврсна парадигма живота. 
Људи иначе нису свјесни протока 
времена, узимају га здраво за гото-
во, а онда када опхрвани болешћу 
или недостатком новца схвате да 
је времена било напретек обично 
буде касно. И након неког време-
на схватиш да су управо ти твоји 
провинцијски комплекси учини-
ли да о некој земљи сазнаш више 
него људи који могу да је посјете 
без свих перипетија које си ти мо-
рао да прођеш.

Схватиш да си посјетио више 
италијанских градова него многи 
Италијани, схватиш да познавање 
културе неке земље дугујеш упра-
во том излуђујућем осјећају да 
ти вријеме цури кроз прсте као 
пијесак и у својим паничним 
покушајима да бар мало успо-
риш његово протицање схватиш 
да је нешто ипак остало у теби у 
оном тренутку када си одлучио 
да није битно да видиш све сли-
ке у галерији Брера, већ ћеш ис-
пред неког Рубенса или Каравађа 

стајати онолико колико ти се буде 
стајало. Сјешћеш у једном тренут-
ку на клупу, отворити пиво и само 
посматрати пролазнике, добро об-
учене, лоше обучене, ужурбане, 
заљубљене, црне, жуте, просјаке 
и богате и у том колоплету суд-
бина које статично посматраш 
ухватићеш много више него да си 
панично јурио улицама у потрази 
за нечим што ни сам не знаш шта 
би могло да буде.

Искуство нам долази на ноге 
онда када спустимо лопту. Онда 
када престанемо да свијет гледамо 
кроз објектив фотоапарата, када 
се ријешимо страха да ћемо забо-
равити призоре које не желимо да 
заборавимо. Када у Сикстинској 
капели сједнеш и покушаш да 
схватиш не слике, већ мирис. Гле-
даш све те јапанске туристе који 
ревносно шкљоцају апаратима не 
обазирући се на упозорења чува-
ра да блицеви оштећују фреске. 
Фасцинантна је та људска тежња 
да побиједе ефемерност свакод-
невице њеним овјековјечивањем. 
Постоје хиљаде одличних слика 
сикстинске таванице на интер-
нету, али људи ће из неког раз-
лога посветити више времена 
посматрању те исте таванице кроз 
објектив апарата него што ће ски-
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нути све те мрене са очију и посве-
тити се том тренутку и чињеници 
да си ту вјероватно једини пут у 
животу.

Сва наша сазнања о римској 
калдрми потичу из тужне спознаје 
да то вјероватно никад неће бити 
наша калдрма, да у том граду 
нећемо студирати, живјети или 
рађати ђецу, али да бар на неко 
вријеме можемо посматрати како 
сунце мијења боју те калдрме пред 
сумрак. Патина фасада на пјаци 
Навона, саксије на прозору из се-
дамнаестог вијека и жубор воде на 
фонтани можда никада неће бити 
твоје, али ће ипак на неки чудан 
начин бити дио тебе гђе год да 
одеш и то нико неће моћи да ти 
одузме.

Постоји још једна ствар која 
излуђује онога који хоће да упоз-

на неки град или земљу, а то је 
једноставна спознаја да постоји 
безброј паралелних димензија 
града у којем си. Док ти у неком 
музеју покушаваш да схватиш 
процесе настанка тог мјеста или 
тонеш у магличасти сфумато неке 
слике од прије два вијека, мож-
да само пар улица даље у некој 
згради цвјета субкултура која ће 
оставити више трага у будућности 
него што си у стању да појмиш. 
Колико је само на улицама твојих 
вршњака које још можеш стићи да 
упознаш, а који ће оставити ду-
бок траг својом књигом, албумом 
или неком политичком акцијом? 
Колико је на улицама анархиста 
или пјесника које никада нећеш 
упознати јер си тражио град на 
погрешном мјесту? Док ти у некој 
својој димензији реконструишеш 

слику града, живот буја можда иза 
првог ћошка. Неко може по Гра-
нади тражити Лоркине трагове не 
примјећујући генијалне графите 
човјека који се назива Ел Ниñо 
де ла пинтура, неко ће по Атини 
тражити филозофију Платона и 
Аристотела не знајући да је у току 
грађански рат ниског интензитета 
о којем ће једном ђеца учити из 
књига историје. Постоји безброј 
димензија. Некад смо само нијеми 
посматрачи живота који пролази 
поред нас. Али некад, ако имамо 
среће, погађамо најбољу. И у том 
тренутку истински живимо.

Борис МАКСИМОВИЋ

Из збирке путописа “Хаџилук 
племенитом сну” (Народна библиотека 

“Иво Андрић” Челимац, 2014) 

СРПСКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ ‹›ВИХОР››ДЕРВЕНТА
Поводом 17. међународних пјесничких сусрета ‹›ПРЉАЧА 2018›› расписује наградни

 

К О Н К У Р С
за избор најбоље пјесме посвећене љепотама вода

УСЛОВИ КОНКУРСА:
На конкурс се могу пријавити сви пјесници са по једном необјављеном пјесмом у категорији: 
Пјесма посвећена љепотама вода /по слободном избору /
Шаљива пјесма о водама и активностима на ријеци 
Пјесма на тему „Укрински цвијет“. 

Радове слати поштом у три примјерка, означене шифром , чије разрјешење се ставља у исту коверту 
упаковано у мању затворену коверту  са  рјешењем шифре. У разрјешењу шифре обавезно послати своју адресу, 
број телефона и мејл адресу. Поред наслова пјесме, обавезно назначити категорију којој пјесма припада. 
Један аутор може учествовати само са једном необјављеном пјесмом  највише 
28 редова на задану тему , у супротном радови се  неће  узимати у обзир. 
Од пристиглих пјесама стручни жири ће одабрати  и прогласити три најбоља 
рада /   једну најбољу пјесму,  једну шаљиву пјесму, као и један рад о ‹›Укринском 
воденом цвијету››/,   за које ће се додијелити повеље и расположиви поклони. 
Дервентски пјесници могу учествовати у избору за награду само у категорији:  шаљива пјесма и „Укрин-
ски водени цвијет“. 

Награђене пјесме ће бити објављене у зборнику  и радови које жири одабере за похвалу и објаву. 
Радови у зборнику биће објављени на ћириличном писму. 

Радове слати најкасније до 15.6.2018. године, на адресу: Српски књижевни клуб „Вихор „Дервента, 
н/р предсједника Ненада Симић, ул. Краља Петра 1 бб, 74400 Дервента,  РС-БиХ 

За назнаком / за конкурс – „Вихор“ /

НАПОМЕНА: Сусрети ће се одржати 4. и 5. августа 2018. године у Дервенти.  О резултатима конкурса, 
мјесту одржавања манифестације и сатници учесници конкурса биће обавијештени путем контакта 
наведеног у пријави на конкурс. Рок за слање пјесма неће се продуживати. Награђени пјесници у обавези 
су да присуствују манифестацији на којој ће бити званично проглашење и уручивање награда. 
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Савко Пећић Песа, књижевник, пјесник, новинар из Дервенте

ПЕТ ДЕЦЕНИЈА СТВАРАЛАШТВА 
Наша „Дародавница“ у знак признања за урашено за 

пола вијека Песиног стваралаштва

У препуној сали Центра за кул-
туру Дервента, у пригодној 

књижевној манифестацији, 
обиљежена је 50- годишњица ства-
ралаштва Савка Пећића,знаног 
Песе, новинара, пјесника и 
књижевника. Том приликом про-
мовисана је Пећићева књига прозе 
„ Моје причице и записи“ . 

„Имао сам срећу да за 69 го-
дина живота остварим 50 годи-
на стваралаштва. Почео сам још 
1967. године објавом прве пјесме у 
„Дервентском листу“. Имам жељу 
да напишем роман, и монографију 
о своме селу“, рекао је у изјави но-
винарима Пећић. 

Он каже да је до сада објавио 
12 књига прозе и поезије, и једну 
монографију о Манастиру у Дер-
венти. 

У програму су учесвовали 
рецензент књиге пјесникиња 
Недељка Ђукић-Боројевић и про-
фесорица Јасмина Радановић, а о 

стваралаштву ријечи похвале го-
ворили су књижевник Недељко 
Санчанин из Прњавора, затим 
поета Стевка Козић-Прерадовић, 
књижевник Ранко Прерадовић, и 
представници књижевних клу-
бова са којима је аутор остварио 
добру сардњу током обаљања 

дужности предсједника Српског 
књижевног клуба „Вихор“ Дер-
вента. 

Промоцији је присуство-
вао и начелник општине Дер-
вента Милорад Симић који је 
упутио честитке аутору пово-
дом 50- годишњице стваралаш-
тава, а који је својевремено, у 
средњошколским годинама, са 
Пећићем и осталима оснивао и 
његовао Књижевни клуб „Вихор“ 
у Дервенти. 

Предсједник Удружења допис-
ника и новинара општине Дервен-
та Ненад Симић уручио је Савку 
Пећићу „Повељу удружења „, за 
вишегодишњи предан рад у об-
ласти медија и значајан допринос 
развоју слободе медија. 

„Мало је средина које имају 
људе као што је Савко, а срећни 
можемо бити сви јер је његово 
50-годишње стваралаштво везано 
за овај град , људе, обичаје“ рекао 
је Симић приликом уручивања 
Повеље. 

Представници Књижевне 
заједнице „Васо Пелагић“ Ран-
ко Прерадовић, Стевка Козић- 
Преардовић и Живко Вујић 
уручили су Пећићу признање 
ове Заједнице „Дародавница“ за 
његово повезивање „Вихора“ и ове 
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занимљиве књижевне асоцијације 
из Бања Луке. Дародавницу. 

Књижевник Недељко Санча-
нин рекао је новинарима да је Сав-
ко учинио много за град Дервенту, 
и да су ријетки људи који обиљеже 
50. година стваралаштва. 

-Ово је заиста велики датум не 
само за књижевну, него и за кул-
турну дјелатност у Дервенти, гдје 
живе и стварају бројни Песини 

пријатељи и другови, литерарни 
посленици који остварују значајна 
дјела – нагласио је Санчанин.

Промоцији су још прису-
ствовали предсједник Српског 
културно- просвјетног друштва 
„Просвјета“ Драган Каиновић, 
свештеник Жељко Теофиловић 
и ствараоци- пјесници из 
Словеније, Њемачке, Бања Луке, 
Приједора , Добоја, Модриче, 

Шамца, Пелагићева, Бијељине, 
Прњавора и Дервенте. 

Организатори промоције су 
Српско просвјетно-културно 
друштво „Просвјета“ Дервента, 
Српски књижевни клуб „Вихор“ 
Дервента у сарадњи са Центром 
за културу Дервента. 

Н.СИМИЋ

О Савку Пећићу Песи 

Рођен је 19.3. 1949. у селу 
Појезна, општина Дервен-

та. Завршио Основну школу у 
Осињи, гимназију у Дервенти, а 
у Загребу је студирао и дипломи-
рао на ВТШ.

Пише од основне школе. 
Учествовао је 1966. године у 
оснивању Књижевног клуба 
“Вихор” , а прве своје стихо-
ве је објавио 1967. године, као 
гимназијалац  у “Дервентском 
листу”. Објавио је до сада три 
самосталне збирке пјесама “Са 
сузама жита остају” , “Јенки на 
Балкану’’ и “У лику и пралику”, 
књигу прозе и поезије “Живот 
и сјећања” .Пјесме за дјецу ’’Ве-
села парада’’ 2016. године,  за-
тим књиге : “Дервентске каска-
де”, “Животок” и хронолошку 
монографију о манастиру у 
Доњој Бишњи “Живи извор ду-
ховне воде”.

Заступљен је у бројним 
заједничким збиркама, панора-
ма, зборницима и антологијама 
у РС,Србији и другдје. Компакт 
диск 39 пјесника под називом 
“Сејачи песама у балканском 
парку” садржи и његове пјесме. 

Радове објављује и објављивао 
је у листовима и часописи-
ма за књижевност:  “Српска 
вила’’,  “Значења’’, “Вучијак’’  , 
Часопис за сатиру и ху-
мор МаxМинус’’  Сарајево  и 
“Крајишке новине”. Написао је 
неколико осврта и рецензија за 
књиге.

Бавио се и бави новинар-
ством. Био је дугогодишњи до-
писник Радија РТРС (за који је 
снимио и објавио, осим записа, 

информација и вијсти,  више 
од  педест  репортажа  за доку-
ментарни програм  , а посебно 
емисију  “Животок’’ и друге.), 
затим  “Гласа Српске”, “Блиц”, 
“Ослобођења”, “Свитања” , “Гла-
са комуна”  те часописима 
“Мостови”,”Видици”,”Крајишке 
новине” и “Наше Село”.

Пише  повремено  за нови-
не: “Дервентски лист” и “Посав-
ске новости”. 

Уређује и води неколико стра-
ница на интрнету из области жи-
вота и културе.

Бави се  дигит а лном 
фотографијом и досад је имао 
двије самосталне изложбе 
фотографија. Фотографије су 
награђиване на Гуглу.

Дугогодишњи је предсједник 
Српског књижевног клуба “Ви-
хор” Дервента, гдје је устоли-
чио Међународне илинданске 
књижевне сусрете Прљача на 
ријеци Укрини.

Члан је удружења писа-
ца завичаја Прњавор.Члан је 
удружења писаца „Црњански“ 
Бијељина.

Члан је Удружења новинара 
Републике Српске и Удружења 
новинара и дописника “УДИН” 
Дервента.

Награде у Броду 1994. године. 
Награда Књижевне заједнице 
“Васо Пелагић” , “Посланица 
Богу” за књигу године библио-
теке монографије (2008/09.) за 
хронолшку монографију о мана-
стиру Доња Бишња “Живи Извор 
духовне воде” .

На гра да  у  Модричи 
2011.,’’Гајков шешир’’, за збир-
ку пјесма  “Живот и сјећања’’!, 
Признање повеља “Прљача’’ 
-2013. године, Књижевна на-
града, Клуб умјетничких душа 
Мркоњић град, најљепша љубавна 
пјесма о “патњи’’.  Највиша 
признања Књижевних клубо-
ва, Повеља Српског књижевног 
клуба “Таласи” Прњавор 2017. 
година,Признање , Књижевни са-
лон поезија Стенка Београд, 2017. 
година и Диплома Књижевног 
клуба “Jован Дучић“ Бијељина 
2017. године.
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РAСTAНAК

Рaтнe 1993. године  у спaрнo 
jулскo  jутрo стajao je 

кoмнaдир Брaцo нa врaтимa 
вojничкoг aутoбусa и нeрвoзним 
глaсoм прoзивao: 

“ Цвиjo, Рaдaн, Жaркo,Joвић, 
Стeвo, Mилaн, Рaдojицa... гдje je 
тaj Рaдojицa, видje ли гa нeкo?“

„Eнo гa oпрaштa сe сa жeнoм“, 
пoвикaшe. 

 „Зoвитe гa, кaснимo“, узвикну 
Брaцo.

 „Лиjeпa му жeнa, кo гoрскa 
вилa, a синчић кo aнђeo нeбeски“, 
дoбaци нeкo. 

„Пуститe чoвjeкa дa сe сa 
жeнoм пoздрaви, у рaт нeћeмo 
зaкaснити““, блaгo рeчe Цвиjo. У 
хлaду рaсцвaлe липe двaдeсeтaк 
мeтaрa дaљe Рaдojицa сe 
oпрaштao сa свojoм жeнoм и 
синчићeм. Грлиo je уплaкaну 
жeну, пa љубиo синa, дизao je 
дjeчaкa oд три гoдинe, стискao 
гa нeштo му шaпутao, љубиo му 
кo мoрe плaвe oкицe .Дjeчaкa je 
прeдao жeни, грлиo их oбaдвoje, 
стискao нa груди, jeцao, пa oпeт 
иг грлиo.Рукaвoм  вojничкe 
кoшуљe, брисao свoje сузe, a 
прстoм њeжнo синoвe сузицe, 
штo му плaвo oкo зaмутишe. 
Риjeчи му сe у грлу зaпeклe, сaмo 
сe пoнeки тeшки уздaх из груди 
oтмe.Кo oлoвo тeшкa рукa спусти 
му сe нa рaмe.

“Ajдe идeмo, мoрaмo, кaснимo, 
сaмo тeбe чeкaмo“, гoтoвo 
шaпћући прoстeњa стaриjи 
вojник кojeм je тугa глaс узeлa, 
пoкушaвao je рaдojицу oдвojити 
oд синa.

“Eвo мe сaдa ћу“ прoшaптa 
Рaдojицa,нeсвjeстaн свojих 
риjeчи. Нoвoм снaгoм oпeт пoчe 
дa грли синa, дa му сe у уплaкaнe 
oчицe зaглeдa. Mисли му сe 
црнe пo глaви рoje.Видje сeбe 
рaзмрскaнe глaвe и исчупaнe 
рукe,кaкo гa син aли вeћ кao 
oдрaстao мушкaрaц oтимa из 
чeличних руку нeкoг oгрoмнoг 
oрлушинe. Пa му сe прикaзa 
мajкa кoja клeчи крaj мртвaчкoг 
сaндукa из кojeг кључa тaмнo 
мркa крв, кoja прeкривa улицe 
и aлeje и упрaвo дo oвoг мjeстa 
стичe.буjицa крви, рaстe, jaчa и 
нoси свe прeд сoбoм у дубoкe 
jaмe бeздaницe. Пa укaзaшe му 
сe jaтa црних гaврaнa штo тeк 
рoђeну дjeцу нoсe пa их нa oштрa 
кoпљa испуштajу, a oнa oживe и 
у нeбo пoлeтe. Tржe сe дoђe сeби 
.Жeнa je бeзглaснo jeцaлa, рaмeнa 
су joj сe трeслa, a сузe oбливaлe 
лиjeпo лицe.

“Хajдe бoлaн Рaдojицe“, викao 
je Брaцo сa врaтa пунoг aутoбусa. 
Чуje гa Рaдojицa, чуje aл нe 
рeaгуje. Штa je риjeч кoмaндирa, 
нeвaжнa и лaкa кo пeрцe, a синoвa 

сузa тeшкa, кo кaмeн нa срцу. Нe 
мoжe крeнути, a у синoву oкo 
сузу oстaвити. И дaљe je грлиo 
синa, стeзao гa љубиo, мaзиo му 
злaтну кoсицу. Зaглeдao му сe у 
сузнe oкицe, пa oпeт љубиo.

“Хajдe, вишe Рaдojицe,  jeси  
нoрмaлaн,пoвeдитe гa људи“,вичe 
Брaцo a из глaсa му кипти љутњa.

“Нe мoгу, и нисaм нoрмaлaн, 
нe мoгу дoк сe синa нe нaситим 
и дoк му сузицу из oкa нe 
oбришeм, нaумиo je викнути, 
aли риjeчи у грлу oстaшe. И oпeт 
му сe рaзум рaспoлoви, пa му сe 
прикaзa мнoгo грoбoвa, свjeжих 
хумки у нeпoжњeвeнoм пoљу 
зрeлe пшeницe. Oкo тих грoбoвa 
игрa кoлo дjeвojaкa и пjeсмoм 
мoмкe дoзивajу, тишинa jeчи, a 
никo сe нe oдзивa. Нeбoм лeти 
син њeгoв, пa сe у лeд прeтвoри 
и прoсу пo oним дjeвojкaмa, oнe 
сe у jaтo гoлубoвa прeтвoришe и 
oдлeтjeшe нa зaпaд.

“Хajдe , чeкajу тe“ дo умa му 
дoспиje жeнин плaчaн глaс .Oн 

МАЈКА
Јабука кругла и петровача
кецеља бриге
и нарамак бола
као луча за потпалу

Вареника и млаћеница
краве хранитељке
мрква и першун
кавада
и лук за сузе

Крушка шећерка и медница
грана глогиње
и дријењак

Ракијаве облоге
и сирће са ренданим кромпиром
хладна рука на врелом челу

Олтар у цркви олакшања
сјетна ријеч која лијечи
убоје и отеклине душе

Пуна уста ријечи као нар
стручак мајчине душице
чај од дивље кадуље

Врата на уласку 
и изласку са овог свијета

Недељко ЗЕЛЕНОВИЋ
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je уз у зaгрљaj, oбaдвoje стисну, 
jaукну, пa зaмукну.Пo други пут 
oнa тeшкa рукa му сe спусти нa 
рaмe.

“Ajмo, ajмo“, шaпутao je 
прoсиjeди вojник и пoкушaвao 
гa урaзумити и пoвeсти прeмa 
aутoбусу.Oтржe гa и пoвeдe 
прeмa aутoбусу.

 “Гдje ти je пушкa, рaнaц“, 
сиктao je Брaцo.

“Види вojничинe, свe ствaри 
зaбoрaвиo“, пoспрднo дoбaци 
млaд вojничић кoгa тугa рaстaнкa 
joш ниje зaбoљeлa.

“Moждa пушку и ниje 
зaбoрaвиo, дoбрo би билo дa je 
жeни oстaви дa сe њoмe брaни oд 
oвих штo зa рaт нису спoсoбни, 
aл зa рaтникoвe жeнe jeсу и тe 
кaкo“, дeклaмoвao je вojник сa 
дeбeлим нaoчaримa, из њeгoвих 
риjeчи куљaлa je мржњa прeмa 
oним штo имa сa жeнaмa oстajу.

“Кoстa, пoнeси дe њeгoву 
пушку и рaнaц“, oштрo нaрeди 
Брaцo куриру. Кoстa прискoчи 
жeни кoja je стajaлa скaмeњeнa 
и стискaлa дjeчaкoву руку. Крaj 
њeних нoгу стajao je вeлики 
рaнaц, a нa њeму пушкa и мaли 
плишaни мeдo. Збуњeн курир 
узe мeду, њeжнo кao дa свeтињу 
узимa угурa гa у дjeчaкoвe 
ручицe, из oкa му сузa кaну. 
Пoљуби диjeтe, oбрисa му сузи-
цу, згрaби рaнaц и пoтрчa прeмa 
aутoбусу. У aутoбусу мук, свимa 
рaстaнaк oдузeo риjeчи,сви сe 
сa свojoм тугoм бoрe. Кaжу дa 
нe вaљa плaкaти кaдa  сe рaтник 
у рaт испрaћa, aли никo нe кaжe 
кaкo нe плaкaти кaдa сузe тeку 
кo кишe нeпрeстaницe. Грлo сe 
стиснe, пa глaс путa нe нaђe, 
пa бoли, рeжe , гуши нa кaпиjи 
грлa. Удaљaвa сe aутoбус, у 
њeму мук, дa би тугу oдaгнao 
нeкo пoкушa дa зaпjeвa “Збoгoм 
мajкo, сeстрo и нeвjeстo“, никo 
му пjeсму нe прихвaти и oнa сe 
у тугу утoпи.

 Видoсaв ЂУРЂЕВИЋ

Прво објављивање

ЋУТИ
Ћути – нек, ово прође,

нека нас изможде,исцрпе нам душу,
и ако је могуће нек, враг на власт дође,

да нам послије ове прљаве поплаве донесе сушу.

Ћути – да не чује нико,
да дишеш, мртвим се прави,

одавно си већ на ове муке свик ,о,
да ли ћемо икад моћи бити здрави?

Ћути – не мора нико знати,
за овај вапај и овај ехо,

они ће блато са обаоза прати,
зато, немој да си им на кољена клек,о!

Ћути – послије ћеш рећи,
за сваку бору изрезану на твом лицу,

несретници ништа неће моћи порећи,
јер сопствено племе уништиће им клицу!

ОПРОСТИ ДЈЕЧАЧЕ ИСПОД ГРМЕЧА
Опрости дјечаче испод Гремеча,
правих вриједности дошла је сјеча,
чим се роди дијете има бригу,
и нема времена да чита књигу,

опрости, нека нам опросте твоји Хашани,
ова се лудост смијенити не кани,
имамо толике патње и болове,
да смо изгубили и шљез и орлове.

Опрости, војниче око Бихаћа,
воле те јоште сва твоја браћа;
ал› чудан народ ил› чудно вријеме,
а ваљда ће сутра боље да крене.

Опрости, унуче деда Раде,
ал› памти народ, памти и знаде,
све твоје ликове и оне приче,
јер многи данас на њих све личе.

Опрости, велики дјечаче Бранко,
прича ми сад баш један Јанко,
да праве вриједности поново дишу,
и неки нови клинци пишу.

Марија ЂУРИЋ

O аутору
Рођена је 23.8.1998. у Прњавору. Основну школу „Милош 

„Црњански“, завршила је у родном селу у Кокорима.Ту се заправо 
и родила и љубав према поезији; Мариjа узима учешће на бројним 
литерарним конкурсима, који дају резултате и мотивацију да 
и даље пише. Уписује Медицинску школу у Бањој Луци, и ту 
наставља свој поетски рад. Припремила за штампу прву збирку 
пјесама с насловом „Мач у камену“, која ће бити објављена у 
издању КЗ „Васо Пелагић“ у Бања Луку.
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 Г Р И J E Х

Te гoдинe билa je љутa зимa сa 
дубoким сниjeгoм.Плaнинe 

сe рaнo увишe у црнe мaглe и 
jaукe лeдeнoг вjeтрa. Oдмaх пo 
Mитрoвдaну спустишe сe хajдуци 
сa плaнинe и рaзмjeстишe кoд 
jaтaкa. Прeзимишe. Стижe и 
прoљeћe и би зaпaмћeнo, jeр сe 
дeси нeштo нeчувeнo. Вaн грoбљa 
сaхрaнишe чoвjeкa и псa у исту 
грoбницу. И ни jeднoм нe стaвишe 
биљeгa.

Нeки силaн хajдук кojи сe криo 
кoд jaтaкa у вaрoшoци, зaглeдa ae у 
Aнђeлиjу, кojoj je муж биo тргoвaц 
и чeстo путoвao кaрaвaнимa 
дo Дубрoвникa и нaзaд. Jaтaк je 
имao вeликoг и лиjeпoг псa кojeг 
je звao Meдo. Дoгoди сe дa je Meдo 
зaвoлиo хajдукa. У циjeлoм крajу 
ниje зaпaмћeнo дa je билo тoликe 
oдaнoсти. Кaдa би сe хajдук 
пришуњaвao кући у мрклoj нoћи, 
Meдo би oд срeћe цвилиo и вeсeлo 
мaхao рeпoм. Цвилиo je oд срeћe, 
aли je увиjхeк биo нa oпрeзу. Aкo 
би нeки други пaс зaлajao, Meдo би 
скoчиo нa њeгa тe гa oдaгнao, тaкo 
дa je изглeдaлo дa пси лajу jeдaн нa 
другoг и дa сумљивo нeмa ништa. 
Ma гдje сe хajдук нaлaзиo, Meдo je 
биo у близини и буднo стрaжaриo.

Jeднe нoћи стaви Aнђeлиja 
нeку oпojну трaву у рaкиjу и хajдук 
чврстo зaспa. Пoчe зoрa дa румeни, 
a хajдук нe излaзи из Aнђeлиjинe 
сoбe У рaздaњe oпкoли пoтjeрa 
кућу и ухвaти хajдукa нa спaвaњу.

Кaдa сe рaсaниo, биjaшe вeћ 
спутaн у oкoвe. Oружje њeгoвo 
изнeсe Aнђeлиja и прeдaдe вoђи 
пoтjeрe уз зaнoсaн смиjeшaк. 
Хajдук сe нa тo грoхoтoм нaсмиja 
тe гa jeдaн из пoтjeрa удaри 
кундaкoм.Прсну крви пoчe дa сe 
слиjeвa низ лицe, врaт и лиjeву 
стрaну груди. Tу у прeдjeлу срцa 
дoхвaти сe кoшуљe и пoчe дa сe 
шири у вeликуцрвeну мрљу.

Извeдoшe гa. Meдo je лeжao нa 
oкo три кoрaкa сa гoрњe стрaнe 
путa. Хajдук зaстaдe и крoз 
стиснутe зубe прoсиктa:

“Држ, Meдo!“ 
Oвaj из мjeстa зaскoчи ближeг 

гoничa зa врaт и приje нeг сe икo 
снaђe, прeклa гa зубимa.Teк кaд 
нeсрeћник у хрoпцу пaдe нa зeмљу, 
вoђa пoтjeрe сe дoсjeти кубурe 
и oпaли у псa кojи je joш држao 
жртву зa врaт.

Нa суђeњу питaшe хajдукa 
зaштo нaпикa псa, кaдa му 
спутaнoм ниje билo никaквoг 
изглeдa нa спaс.

Хajдук тeчe:
Збoг издaje“.
„Кaквe и чиje издaje?“
„Пaсиje!“
„Хурсузe! Пaс тe ниje издao“
„Пaс ниje , aли куja jeстe.Moждa 

би и пaс дa je имao прилику“.
„Лaжeш, пaс тe вoлиo“.
„ И Aнђeлиja“.
„Aли пaс je убиo чoвjeкa из 

oдaнoсти прeмa тeби. С кojим 
прaвoм си сумљo у њeгoву 
oдaнoст?“

„Знao сaм дa мe пaс вoли, тo 
jeст дa ми je oдaн и дa ћe убити нa 
мojу зaпoвиjeст.Имao сaм рaзлoгa 
дa вjeруjeм у тo. Aли и Aнђeлиja 
сe клeлa дa ћe сe oтрoвaти aкo 
je oстaвим. Гoвoрилa je дa ћe 
oтрoвaти свoг мужa чим будe 
имaлa згoду, кaкo би зaувиjeк билa 
мoja и сa мнoм. Њу нe прoвjeрих. 
И сaдa ми жao. Meду прoвjeрих. 
Нeпoвjeрoвaх. Сaдa ми joш жaлиje.

„Пoстojи ли нeштo чeгa ти ниje 
жao?“

„Ниje ми жao умриjeти 
jунaчкoм смрћу. Дa ниje издaje 
jунaци би вjeчнo живjeли“.

Хajдукa пoгубишe слeдeћeг 
jутрa у зoру a пo њeгoвoj жeљи 
сaхрaнишe и Meду у исти грoб сa 
њим. 

Aнђeлиja ускoрo oдe у Jeдрeнe 
и тaмo сe дoбрoвoљнo пoтурчи.

Mиркo A. MАРКОВИЋ

КОНКУРС

Културно-просвјетно друштво „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ Пелагићево 
расписује конкурс за достављање стручних, прозних и поетских 
књижевних радова за Зборник, који ће бити штампан поводом 12. 
Књижевног сабора “ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА -  2018.”. 

Зборник ће имати следеће тематске цјелине:
1. Језик, култура, традиција и обичаји Срба 
2. Васо Пелагић – народни љекар, учитељ и просвјетитељ
3. Људи и догађаји из мог завичаја
4. Слободна тема и форма књижевног стваралаштва

Зборник ће бити штампан у формату А5. Аутори се представљају, 
на двије до три странице А5 формата, са стандардним маргинама.

Радове могу слати сви књижевни ствараоци који пишу на српском 
језику. Ако пишу на другом (страном) језику, уз превод на српски 
језик, доставити оригинал. 

Конкурс је отворен од  10. 05. – 30. 05. 2018. године.
ПИСМО: ћирилица, у Wordu, font: Times New Roman, мала слова 

- величина 12.
Књижевни ствараоци достављају по један до сада необјевљен рад 

за максимално три теме.
Уз радове доставити  кратку биографију и фотографију, којимa 

ће бити представљени у Зборнику. Радове слати на мејл: pajobrkic@
teol.net  
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Шеснаести Међународни сусрети пјесника „Ноћ боема“ 

ПЈЕСНИЦИ ИЗ 
ДЕРВЕНТА У ИНЂИЈИ 

Пјесници из Дервенте Евита 
Бојковац, Жељко Ђукић и 

Ненад Симић учествовали су у 
Инђији на 16. сусретима пјесника 
боема, посвећених великану 
српске књижевности Мирославу 
Мики Антићу.

Организатор манифестације 
је Књижевни клуб “Мирослав 
Мика Антић” из Инђије, који је 
овим поводом штампао и збор-
ник радова у којем је заступљено 
45 пјесника из Србије, Хрватске, 
Њемачке, Аустрије, Црне Горе, 
Словеније, Шведске, БиХ и Репу-
блике Српске. 

Предсједник Књижевног клуба 
“Мирослав Мика Антић” Злато-
мир Боровница поздравио је све 
окупљене пјеснике и захвалио се 
на учешћу на манифестацији “Ноћ 
боема”, која је традиционално 

одржава у марту, уочи рођендан 
пјесника великана. 

Посебну захвалност изразио 
је најмлађем учеснику манифе-
стације дванаестогодишњој Евити  
Бојковац из Дервенте.

У Тузли

За Дан поезије
Међународни дан поезије, 21. 

март,  обиљежен је у Америч-
ком кутку Тузла,  у организацији 
Народне и универзитетске би-
блиотеке „Дервиш Сушић“ и ли-
терарне секције Основне школе 
Мејдан. Гости манифестације су 
били ученици од 4. до 9. разреда 
ОШ Мејдан.

Водитељи ове манифестације 
којима су уручене и захвалнице 
били су ученици награђивани за 
најбоље литерарне радове: Дени 
Ердељац из Тузле и Евита Бојковац 
из Дервенте, млада ауторица која 
иза себе има већ  двије објављене 
књиге, члан Књижевне заједнице 
„Васо Пелагић“ Бања Лука. 

Признања су добили Емелин 
Јахић за освојено треће мјесто, Та-

хир Агић за освојено друго мјесто 
и Берина Крашић за освојено прво 
мјесто.

Награђени из конкурса на по-
клон су добили збирку пјесама 

„Ружичасто сунце и плави мјесец“ 
са посветом Евите Бојковац. 

Признања су уручена: Елви-
ри Садиковић професорици бо-
санског језика и књижевности, 
Самири Ердељац, професорици 
босанског језика и књижевности 
и Санели Јагањац, директорици 
ОШ Мејдан.

Н.С.



СТВАРИ СУ ПОНЕКАД 
ПАМЕТНИЈЕ ОД 

ЉУДИ 

ВАСИ ПЕЛАГИЋУ

Понекад су ствари паметније од људи
Као рецимо мој љубичасти шешир

Ове благе зиме стигли смо у Пелагићево
Усликали се испред школе 
Са знаменитим учитељем
Из Доњих Жабара
Проћаскали кратко – пантомимом
Шешир је био високо
На женској глави

 Пелгић далеко од споменика
На робији...

Наше фотографије у боји
Стигле су на друштвене мреже
Диљем Републике Српске
Истог дана тек информативно

Писци свих узраста
Даровали су дио себе
У књигама које је обожио
Љековитим травкама и ријечима
Бунтовник и учитељ наш
Вјечити Васа Пелагић 

У ђачкој библиотеци
Лијепом ћирилицом
Запечатили смо боравак у Књигу утисака
Осмијехнути
Захвалним домаћинима

Ништа ту не би било чудно
Да се у Бањалуку не вратих смушена
И гологлава 

Зашто?

Увријеђен као човјек
Кад је схватио да учитељ није ту
Мој мали зимски шешир
Искрао се из библиотеке
И упутио правац Пожаревац
До Забелиног затворског гробља
Да угрије измучене кости 
На црној робији
Закопане још за живота у црну земљу
И
Да им прах свијетли 
У њедрима својим
КУЋИ врати. 

Јер не губе се ствари – губе се људи
У нормама свих друштвених уређења

 тек понекад само
Часна ријеч
Неке стварчице су умније од нас

( 21.12.2о17)
Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ

Промоција књиге Стевке Козић 
Прерадовић и 45-годишњица рада

Хаику у озарју 
„Мјесечевог 

зрачка“

Иако је прве пјесме и прозна остварења по-
чела објављивати прије више од пола вијека 

најчешће на странама „Крајишких новина“, 
односно „Гласа“, Стевка Козић Прерадовић 
је, промовишући своју књигу хаику поезије 
„Мјесечев зрачак“, обиљежила и 45 година 
од објављивања прве књиге пјесама „Прамен 
стрела“. Ово изузетно вече, које је било вео-
ма посјећено, уприличено је у вијећници Кул-
турног центра Бански двор у Бања Луци, а о 
нареченој књизи која је представљена читаоци-
ма говорила је мр Љиљана Мачкић. Наравно, 
значајне „информације“ о свом стваралаштву, 
а посебно о књизи „Мјесечев зрачак“, исказа-
ла је ауторица, Стевка Козић Прерадовић, а 
вече је попраћено интерпретацијама знаних 
пјесама покојне Јадранке Стојаковић, којој 
поетеса посвећује једну цјелину ове књиге, 
док је ту и посветно посјећање на рано пре-
минулог бањалучког сјајног пјесника Ристе 
Кременовића.

Н.Сн.




