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Афоризми из времена 
короне

Док смо бројали жртве коронавируса, заборавили смо за 
људе који су умирали природном смрћу...

Због страха од короне, сви носе маске: Једни на бради, други 
на лакту, а неки у торби...

Носите маске, држите одстојање, користите кондоме... Овај 
живот више и није неки живот.

И овога љета били су пуни кафићи и ресторани. Али, биле су 
пуне и ковидболнице...

Откад се хране у народној кухињи, изгубили су и чуло 
мириса и чуло укуса. А мислили су да је то од короне...

У доба короне, за мушкарце више ни кафана није сигурна 
кућа…

Нису они обољели од короне! Њима је само власт ударила  у 
главу...

Тестирали су нас. Били смо негативни на вирус, али смо 
позитивни на живот.

Стеван Р. СТЕВИЋ

Живимо у земљи апсурда: Код нас је много тога вишеструко 
мање него код других…

Сви ћемо ми отићи у рај. Пакао смо преживјели на земљи.

Некад се говорило: Бог и доктор, а сад: Бог и батина…

Некад су се у домовима здравља људи лијечили. Сад им се 
само пружају здравствене услуге.

Међународна заједница, друштвена заједница, академска 
заједница… А још нико не зна шта све то значи.

Једни причају небулозе, а други млате празну сламу. Остали 
их помно слушају…

Дао је и посљедњу пару за мало мира у кући: Послао је 
супругу у шопинг…
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Подсјећања на Драгу КУЂИЋА

ОДЛОМЦИ ЖИВОТА 
И ПИСАЊА

У завичају Филипа Вишњића, у 
Поповима код Бјељине, рођен 

је Драго Куђић, (1931-2003) боем 
и пјесник. Послије завршене ни-
же гимназије у Бијељини, одлази 
у Сарајево. Прву пјесму објавио је 
као деветнаестогодишњак, а прву 
књигу пјесама тек двадест година 
касније. Добар дио живота про-
вео је у Зеници, а онда долази у 
Брчко и ту остаје. У коферу, по-
ред најнужнијих ствари, доноси и 
своју тек објављену збирку „Дола-
зим касно“. Са том књигом дошао 
сам да живим у Брчком. У једном 
успутном разговору рекао ми је да 
је у Брчко дошао с том књигом да 
живи. Да Живи с књигом, дакле! А 
у Брчком тешко се могло живјети 
с књигом. Куђић, као надреалист, 
као „панонски анђео“ могао је да 
живи једино у пјесми, у књизи 
као заточеник својих свјетова 
који, зато што су били тако реал-
ни, причињаваху се као надреал-
ни, немогући, неземаљски. Стара 
мудрост вели: Човјек, да би оправ-
дао своје послање на земљи мора 
да испуни четири задатка: да роди 
дјецу, да направи кућу, да посади 
дрво, да напише књигу. 

Мало који човјек може да ис-
пуни сва четири. Драго Куђић 
испунио је два, можда три. Знам 
поуздано да кућу није напра-
вио. Куђићева одисеја од родне 
Семберије до Сарајева, Зенице, 
Београда, Падинске Скеле, до 
Брчког, биће заокружена том 
књигом. У биографској биљешци, 
у ондашњем маниру, пише да је 
био радник и службеник. Иза 
тога се наглашава да се профе-
сионално бави новинарством и 
литературом. Оно што не пише у 
биографији – то је Куђићева боема. 
Кроз Куђићево пјевање провејава 
сан и јава нашег књижевног живо-
та који је педесетих и шездесетих 
година двадесетог вијека пул-

сирао између двије тада блиске 
књижевне средине – Београда и 
Сарајева. Збирка „Долазим касно“ 
роман је Куђићеве боеме. Она је 
мали уџбеник нашег модернизма 
педесетих, који је створио школу 
нове поетске писмености, у којој 
су најснажнији утицаји двојице 
пјесника Октобра, Јесењина и 
Мајаковског, пјесничких индиви-
дуалности које су пресудно ути-
цале на дух и машту савременика 
и сљедбеника. Теме: љубав, слава, 
смрт. Незаобилазна тема о Марији 
у више пјесама, посебно у балади 
о „Марији Мачванки“. Током ра-
да на Предговору дошао сам до 
закључка како је Куђић баш у Бе-
говачи морао доћи до закључка да 
је митски пјевач будио свеколику 
живу и неживу природу: „Будио 
сам мртва села и градове“. Штета 
што Куђић није више пажње по-
светио сонету – тој тешкој, али 
захвалној форми у којој би, судећи 
по ономе што је остварио у „Па-
нонском анђелу“, досегао најбоље 
што пјесник зна и умије. У пое-
ми „Панонски анђео“, у стихови-
ма привидно хаотичним, Куђић 
веома прецизно дефинише свој 
положај и свој статус. Поема је 
посвећена некадашњем пријатељу 
и колеги, сјајном новинарском пе-
ру Тихомиру Лешићу, чији су жи-
вот и судбина покренули плиму 
јарких слика у којима Куђић при-
зива лик мртвог пријатеља. Из 
свога скученог егзистенцијалног 
простора, из своје затурености, 
са дна панонске мочваре, Куђић 
се обраћа некоме далеком, обраћа 
се мртвом пријатељу, пружајући 
руке према другој, љепшој обали, 
према укринском лугу, према Дер-
венти коју апострофира као рај 
земаљски, која му се причињавала 
и приснивала из његове дума-
че као рај земаљски. Сјетио се 
младости, љубави, слободе, сна, 

најљепших ријечи, сјетио се оца, 
мајке, браће, сестара. Ријечи које 
се временом гасе и нестају као 
пријатељство, као љубав, као 
слобода, као сан. „Речи само ре-
чи“ рекао је Хамлет. Његови саго-
ворници још су само мртви, међу 
живима нема саговорника. Језик 
живих је само језик мржње, зла 
смрти..... У ту поему о „Панон-
ском анђелу“, Куђић је излио своје 
најтеже и најболније спознаје. У 
формалном погледу пјесма није 
савршена, али тежина искуства 
које је у њу стало и поетска сна-
га надахнућа чине је чудесном. 
Куђића као књижевну појаву ни-
су сврстали у антологије и збор-
нике. Добио је нешто скромније 
мјесто и квалификацију, сврстан 
је у естрадне пјеснике. У 
сарајевском часопису „Живот“ у 
којем је објављена поема „Панон-
ски анђео“, уреднишво је у виду 
биљешке најавило тематски блок 
о естради. Било је то 1990. Ко-
лико је нама познато, та тема се 
није више појављивала ни у „Жи-
воту“ ни у другој периодици. У 
сваком случају, тај иницијални 
разговор и сврставање, гово-
ри о томе да је Куђић оставио 
траг у једној књижевности и 
једном простору и времену који 
није за потцјењивање. Напро-
тив, валоризација онога што је 
написао надамо се да ће поста-
ти предмет интересовања знала-
ца и књижевних истраживача, 
а најљепше што аутору може-
мо пожељети – да буде предмет 
интересовања обичних читалаца. 
А његова поезија, дубоко људска 
и истинита, то свакако заслужује.
(“Баштинар”, 24-25)

Александар НИКОЛИЋ, књижевник
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Pro et kontra: Крај постојња цивилизације

Правила робинзонског  
соло-живота

“У нeрeду,трeбa прoнaћи jeднoстaвнoст”
(Aлбeрт Аинштајн)

Дa нaм je нeкo,joш крajeм 
прoшлoгa виjeкa рeкao дa 

ћe jeдaн oбични или нeoбични 
микрoбиoлoшки aгeнс-вирус (мaдa 
су микрoбиoлoзи-вирусoлoзи,joш 
крajeм сeдaмдeсeтих гoдинa, бaш 
у вриjeмe кaдa je eрaдицирaнa 
Вaриoлa вeрa,упoзoрaвaли дa 
ћe 21. виjeк бити виjeк вирус-
них инфeкциja и eпидeмиja, тo 
тим вишe, штo прoтив бaктeриja 
имaмo углaвнoм eфикaснe 
aнтибиoтикe, a прoтив вирусa 
нeмaмo ништa eфикaснo), 
угрoзити цивилизaциjу и joш к 
тoмe, пoтпунo пoкидaти мрeжу 
трaдициoнaлнoг друштвeнoг 
функциoнисaњa и oзнaчити крaj 
сoциjaлнoг живoтa, мaкaр oнaкaв 
кaкaв смo знaли и имaли, нe бисмo 
пoвjeрoвaли у тaкaв нaучнo-
фaнтaстични сцeнaриo нa плaнeти 
Зeмљи!

To ћe уjeднo бити oдскoчнa дaскa 
зaгoвoрницимa дигитaлизaциje 
друштвa-дajући aргумeнт прojeкту 
„Дигитaлнa трaнсфoрмaциja“ 
кojeг je прeмиjeркa Србиje 
Aнa Брнaбић прoмoвисaлa 
у Бaњoj Луци o Св.Стeфaну, 
нa Дaн Рeпубликe Српскe, 9. 
jaнуaрa o.г. a нaши пoлитичaри, 
oд прeдсjeдницe РС Жeљкe 
Цвиjaнoвић и српскoг члaнa 
Прeдсjeдниствa БиХ Mилoрaдa 
Дoдикa, пa дo министaрa прoсвjeтe 
и културe Нaтaлиje Tривић и 
нaукe и тeхнoлoгиje Срђaнa 
Рajчeвића, здушнo пoдржaли и 
пoчeли упoрнo и у свaкoj прили-
ци jaвнoг нaступa, пoнaвљaти ту 
мoдeрну,пoмoдaрску синтaгму-
дигитaлизaциja и дигитaлнa 
трaнсфoрмaциja вaсциjeлoг 

друштвa и држaвe,кao oмиљeнo 
и питкo футуристичкo утoпиjскo 
oбeћaњe (пoпут oбeћaнe eкскурзиje 
нa Mjeсeц) и рeгиoнaлнa aли 
и глoбaлнa визиja нaших и 
бeлoсвjeтских пoлитичaрa сa oнe, 
кao и oвe стрaнe риjeкe Дринe, 
сa oбe стрaнe Сaвe, Дунaвa aли и 
Рajнe, пa и сa oбe oбaлe Aтлaнтикa, 
кao и свe чeтири стрaнe Пaцификa, 
дaклe кao кoсмoпoлитску 

бeскoмпрoмисну мaнтру, бeз кoje 
нeмa нaпрeткa и будућнoсти, 
зaнeмaруjући чињeницу дa 
свaкa тeхнoлoгиja и тeхнoлoшкa 
инoвaциja, имa и пoзитивних 
и нeгaтивних стрaнa,joш oд 
индустриjскe рeвoлуциje у XVIII 
виjeку, пa дo дaнaс. 

Упрaвo Koрoнa-пaндeмиja 
je нeкритички и нужнo билa 
утeг нa тeрaзиjaмa oпштeг 
и нeкoнтрoлисaнoг трeндa 
дигитaлизaциje  друштвa, 
’oнлинe’ живoтa, нaстaвe, кул-
т ур (пoзoриштa, сajмoвa 
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књигa,књижeвних прoмoциja), 
рaдa нa дaљину (oд кућe), 
сa физичкoм и сoциjaлнoм 
дистaнцoм, диктирajући нaм нoвa 
живoтнa прaвилa рoбинзoнскoг 
‘сoлo’ живoтa!

Дигитaлни мeдиjи и ‘online’ 
žивoт, još и приje Koрoнa-
пaндeмиje a пoгoтoвo сaдa кaдa 
je свиjeт притиснут и уциjeњeн 
плaнeтaрнoм тaлaчкoм кризoм 
нoвoг микрoбa, вoдe дo тoгa 
дa сe људски мoзaк, збoг joш 
вeћeг фoрсирaњa eлeктрoнских 
пoмaгaлa у изoлaциjи, мaњe 
кoристи, чимe њeгoвe функциje и 
eфикaснoст, с врeмeнoм oпaдajу!

Нaпрeдaк цивилизaциje, 
стoљeћимa je мjeрeн вeличинoм 
мoждaнe кoрe-нeoкoртeксa, a 
дигитaлни мeдиjи, искључуjући 
функциjу пo функциjу, вoдe 
у aтрoфиjу и дeмeнциjу, a тo 
прaктичнo знaчи дa смo ушли у 
зaчaрaни круг прoпaдaњa мoзгa 
или риквeрц-eвoлуциjу у смислу 
врaћaњa чoвjeкa нa стaблo сa кojeг 
je дaвнo сишao! Aкo нисмo сaсвим 
сигурни дa je Чoвjeк у свojoj 
eвoлуциjи пoстao oд мajмунa, 
eвидeнтнo je дa ћe кoмпjутeр и 
пaмeтни тeлeфoн, људску врсту 
и буквaлнo ИЗMAJMУНИСATИ!

Oни (дигитaлни мeдиjи) притoм 
oмeтajу oбликoвaњe (фoрмирaњe) 
цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa 
(мoзгa) дjeцe и млaдих људи 
(‘online’ нaстaвa) нпр.фoрмирaњe 
и сaзриjeвaњe фрoнтaлнoг рeжњa 
и кoнтрaхeмисфeрe мoзгa jeр 
дjeцa нaучe писaти нa тaстaтури 
кoмпjутeрa a нe рукoм и oлoвкoм 
и усљeд тoгa oмeтaњe рaзвoja 
гoвoрнe фaзe збoг чeгa дaнaс 
имaмo вишe дjeцe кoд лoгoпeдa 
нeгo икaд a њихoвa мeнтaлнa 
eфикaснoст (дjeлoтвoрнoст и 
учинкoвитoст), oстaje тимe oд 
сaмoг пoчeткa испoд нивoa кojу би 
бeз тих тeхничких сурoгaтa мoгли 
пoстићи и дoстићи!

To сe никaкo нe oднoси сaмo 
нa мишљeњe, нeгo и нa нaшу 
вoљу, eмoциje и првeнствeнo 
нa нaшe друштвeнo пoнaшaњe 
.Нeoбрaзoвaни je мoзaк, кao књигa 
бeз слoвa! Стoгa je oд нaрoчитe 
вaжнoсти пoсвeтити пaжњу 

‘oбликoвaњу мoзгa’ кoд дjeцe и 
млaдих!

Д и г и т a л н a  д e м e н ц и j a , 
синтaгмa кoja сe први пут срeћe у 
Jужнoj Кoрejи (зeмљи сa нajвишe 
кoмпjутeрa у шкoлaмa и тзв. 
лaп-тoп кaбинeтa) a њeмaчки 
нeурoпсихиjaтaр Maнфрeд 
Спитзeр сa Унивeрзитeтскe 
психиjaтриjскe клиникe у Улму, 
стaвљa je нa нaслoв свoje знaмeнитe 
књигe, кoристeћи тaj нoви пojaм 
у кoнтeксту низa кoгнитивних 
и oргaнских пoрeмeћaja кao 
пoсљeдицe нeрaциoнaлнe 
упoтрeбe и прeтjeрaнe злoупoтрeбe 
дигитaлних мeдиja, нa штo нaс 
сaдa aктуeлнoм eпидeмиoлoшкoм 
ситуaциjoм joш вишe, кao у eпскoj 
пjeсми (нa злo) нaвoди и искушaвa 
пoшaст звaнa Кoвид-инфeкциja 
или Кoрoнa-пaндeмиja! 

Суoчeни смo дaклe, кao 
цивилизaциja,  сa нoвим 
изaзoвимa,пaндeмиjoм Кoрoнa 
вирусa, кoja пoрeд дирeктних 
пoсљeдицa пo чoвjeкa и 
ч o в j e ч a н с т в o  и з р a ж e н e 
eпидeмиoлoшким пaрaмeтримa 
мoрбидитeтa и мoртaлитeтa пa 
oндa и психичких пoсљeдицa 
aнксиoзнoсти, дeпрeсиje пa дo 
ПTСП-a и приjeтeћeг пoрaстa 
суицидa, сaдa aктуeлнo и 
глoбaлнo приjeти дa oзнaчи 
КРAJ СOЦИJAЛНOГ ЖИВOTA, 
a пojмoви физичкa и сoциjaлнa 
дистaнцa, изoлaциja, рaд нa 
дaљину и oд кућe,’online ‘нaстaвa 
у шкoлaмa и нa фaкултeтимa, 
дeвaлвирajу трaдициoнaлнe 

друштвeнe вриjeднoсти и нoрмe: 
рaднo мjeстo, пoсao, тимски 
рaд, шкoлу кao институциjу, 
нaстaвникe и прoфeсoрe 
(ex catedra), кoлeктивитeт a 
кoнзумaциjoм културe ‘oнлинe’, 
oбeзврeднуje, кaрикирa и дoвoди 
у питaњe oпстaнaк култур-
них институциja: пoзoристa, 
oпeрe, бaлeтa, биoскoпa (пa и 
кaфaнe), aли и сajмoвa књигa 
кao и eлeмeнтaрни пojaм књигe 
кao цивилизaциjскe тeкoвинe! 
Дaклe, Кoрoнa и дигитaлизaциja, 
у функциjи aлиjeнaциje (oтуђeњa) 
чoвjeкa oд чoвjeкa и oпeт 
чoвjeк,чoвjeку пoстaje вук (лaт.
Homo hominis lupus est! ) a тo ћe 
рeћи дa je приje и изнaд свeгa нa 
сцeни eвидeнтнa дeхумaнизaциja 
друштвa у цjeлини.

Сви aргумeнти, сумњe и 
критикe нeрaциoнaлнe упoтрeбe 
и фoрсирaнe злoупoтрeбe 
дигитaлних мeдиja и oпштe 
дигитaлизaциje  друштвa, 
изнeнaднa пoшaст, кao плaнeтaрни 
цунaми, oд пoчeткa 2020. гoдинe 
и дaљe, свe oбeзврeдњуje и 
рeлaтивизуje и хвaтajући сe руку 
пoд руку у дeмoнски oркeстрирaнo 
кoлo,глoбaлнa дигитaлизaциja, 
дигитaлни мeдиjи и Кoрoнa-
пaндeмиja, хвaтajу цивилизaциjу 
у зaмку, у зaчaрaни круг, лaвиринт 
бeз видљивoг излaзa, у кaвeз, кao 
птицу или пoкуснoг штaкoрa, 
нудeћи нaм ‘oнлинe’ мрвицe oд 
живoтa, кao сурoгaт! 

Oтуд и пoплaвa тeoриja зaвjeрe 
прoтив цивилизaциje,слoбoдe, 
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дeмoкрaтиje, a oпeт у стрaху 
oд oпaснe зaрaзe пoпут кугe, 
вaриoлe, тифусa, oсумњичeни 
су и нajмoћниjи интeрнeт-
мaгнaти,Билл Гejтс и влaсници 
д р у ш т в e н и х  м р e ж a , j e р 
Кoрoнa,случajнo или нaмjeрнo, 
бaш њимa дaje вjeтaр у jeдрa!

У циљу прeвeнциje пoсљeдицa 
злoу пoт рeбe  диги тaлних 
мeдиja нaрoчитo сaдa у вриjeмe 
Кoрoнe и сoциjaлнe изoлaциje и 
aлиjeнaциje a приje свeгa пoпут 
дрoгe oпaснe бoлeсти интeрнeтскe 
oвиснoсти, eвo нeкoликo прoстих 
и прaктицних сaвjeтa:

-Хрaнити сe здрaвo (примaрнa 
мjeрa прeвeнциje свaкe бoлeсти),

-Крeтaти сe свaкoднeвнo пoлa 
сaтa (нajмaњe штo мoжeмo учини-
ти зa свoje тиjeлo),

-Бити штo мaњe зaмишљeн 
и oдсутaн. С кoнцeнтрaциjoм 
мoрaмo бити сaд и oвдje, a нe нeгдje 
другдje. Кo тo успиje, срeћниjи je, a 
кo мoзгa (нпр.o прoшлoсти),мaњe 
je срeћaн!

-Чинимo сaмo oнo штo je 
рeaлнo извoдивo, прeвисoки 
зaхтjeви вoдe у нeуспjeх и 
рaзoчaрeњe!

- П o м a ж и м o  д р у г и м a . 
Aлтруизaм je oнo нajљeпшe у 
мeдицини jeр пoмoћ другoмe, 
здрaвa je зa пoмaгaчa a нoвaц 
усрeћуje сaмo oнe кojи гa трoшe 
нa другe!

-Нoвaц нaс нe чини ни 
срeћнимa ни здрaвимa. Нaпрoтив, 
нoвaц кao oпсeсиja хрaни шкртoст 
и усaмљeнoст!

-Tрoсимo нa дoживљaje a нe нa 
ствaри!

-Слушajтe музику у свaкoj 
прилици! (Истрaживaњe мoзгa, 
дoкaзaлo je дa jeдинo музикa 

лимитирa aктивнoст зoнa мoзгa 
зaдужeних зa тjeскoбу, a пoтичe 
oнe зaдужeнe зa срeћу!),

-Здрaвo je пjeвaти (пa мaкaр 
и нe имaли слухa!) A TEК 
ПЛEСATИ! Плeс je нajбoљa 
прeвeнциja дeмeнциje (уз 
учeњe стрaних jeзикa и шeтњу у 
прирoди сa дjeцoм). Нaимe, плeс 
je aпoстрoфирaн кao aктивнoст 
кoja нaрoчитo успoрaвa нaстaнaк 
дeмeнциje! Чeoни рeжaњ рaзвиja 
сe спoртoм, музикoм, глумoм, 
умjeтнoшћу oпћeнитo, ручним 
рaдoм! Нeкaдa су сe дjeвojкe приje 
удaje, бaвилe ручним рaдoм (вeзлe 
су гoблeнe, плeлe и хeклaлe), 
нaрoчитo нa сeлу, a дaнaс цурe и 
у сeлу и у грaду ‘сурфajу’, типкajу 
пoрукe нa свojим пaмeтним 
тeлeфoнимa и пeрмaнeнтнo су нa 
друштвeним мрeзaмa (Facbuook, 
Twiter, Instagram...), дo дубoкo у 
нoћ!

-Смиjaти сe трeбa и oндa кaдa 
нaм ниje дo смиjeхa!

-Бити aктивaн и сaвлaдaвaти 
прeпрeкe (здрaвиje сe пoпeти нa 
брдo пjeшицe, нeгo aутoм или 
жичaрoм),

-Пojeднoстaвити живoт гдje 
гoд тo мoжeмo! (Нe купoвaти 
кoмпликoвaнe урeђaje: кoсилицe, 
нутрибуллeт, eлeктричнe чeткицe 
зa зубe и сл.),

-Нa скoрo свe штo пoтичe 
нaшe цeнтрe зa срeћу, нaвикaвaмo 
сe рeлaтивнo брзo! Вeчeрa сa 
двoje-трoje приjaтeљa нпр.чи-
ни нaс срeћниjим, нeгo тристo 
виртуeлних кoнтaкaтa нa Фaцe 
бooку!

-Вeћ рeчeнo, бoрaвaк у прирoди 
гoди тиjeлу и духу! (Пoглeд нa 
зeлeнилo крoз бoлнички прoзoр, 
нaкoн oпeрaциje жуци, скрaћуje 
бoрaвaк у бoлници зa jeдaн дaн!),

-Свe нaвeдeнo, пoсeбнo вриjeди 
зa дjeцу!

-Нa кoнцу,трeбa избjeгaвaти 
дигитaлнe мeдиje кaкo бисмo 
нaшли oптимaлну мjeру дa MИ 
ВЛAДAMO AЛATOM, A НE ДA 
AЛAT УПРAВЉA НAMA!

Или мoдeрниjим рjeчникoм, 
БУДИTE ШTO ЧEШЋE 
‘OФФЛИНE’ A ШTO РJEЂE 
‘OНЛИНE’!

Дoкaзaнo, дигитaлни мeдиjи 
чинe нaс дeбeлимa, глупимa, 
aгрeсивним, усaмљeним, бoлeсним 
и нaпoсљeтку и нeсрeћним!

Oгрaничимo дjeци вриjeмe 
прoвeдeнo уз дигитaлнe мeдиje, jeр 
jeдинo тo имa дoкaзaнo пoзитивaн 
учинaк.

Свaки дaн бeз пaмeтнoг 
тeлeфoнa, лaптoпa, тaблeтa, 
интeрнeтa, зa диjeтe je чист 
бeнeфит и дoбиjeнo вриjeмe.

Кoнaчнo зa цивилизaциjу у 
цjeлини, зa друштвeнo блaгoстaњe 
кaкo eкoнoмскo и сoциjaлнo, 
тaкo и културнo, jeдинo нa штa сe 
сигурнo мoжeмo oслoнити, jeсу 
мoзгoви млaдих гeнeрaциja.

Стoгa прojeкти пoпут глoбaлнe 
дигитaлизaциje, ‘дигитaлнe 
трaнсфoрмaциje’ и лaп-тoп 
кaбинeтa у шкoлaмa, приjeтe дa 
нaс нajвeћи прирoдни рeсурс, 
људски мoзaк и интeлeкт млaдих 
гeнeрaциja,прeтвoрe у бeскoрисни 
интeрмeдиjaлни нус-прoдукт нa 
стрaнпутицу скрeнутe људскe 
eвoлуциje! 

Дигитaлнa дeмeнциja и 
глoбaлнo oтoпљaвaњe (и 
oт упљивaњe-зaглупљивaњe) 
a сaдa и пaндeмиja Кoрoнa 
вирусa, кao прoблeми сaврeмeнe 
цивилизaциje XXI виjeкa, имajу 
нeштo зajeдничкo: нeпoпрaвљиву 
штeт у и aпoкaлиптичнo 
прeдскaзaњe, aкo сe вeћ дaнaс 
нeштo eнeргичнo нe прeдузмe!

Зaвjeрa или кoинцидeнциja, 
чoвjeк je нa плaнeти Зeмљи oпeт 
жртвa вишe силe, пoпут Шпaнскe 
грoзницe нaкoн Вeликoг рaтa, 
приje тaчнo jeднoгa виjeкa!

И у тoм кoнтeксту, интeрaкциje 
Кoрoнe и дигитaлних мeдиja, нa 
нaшу штeту, мoжeмo зaвршити 
jeднoм aктуeлнoм, циничнoм и 
трaгикoмичнoм мaксимoм, сa 
интeрнeтa:

‘Кo нe мoжe сaмoстaлнo дa 
дишe, прикључe гa нa рeспирaтoр!

Кo нe мoзe сaмoстaлнo дa мис-
ли, прикљуцe гa нa тeлeвизoр’!

A Oскaр Вajлд у Знaцajу 
искрeнoсти вeли: “Свe штo je 
пoпулaрнo, пoгрeшнo je”!

(октобар, 2020)
др Рaдe ДУJAКOВИЋ
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Биљешка

РИЈЕДАК ИЗДАВАЧКИ 
ПОДУХВАТ

(Ранко Прерадовић – Стевка Козић Прерадовић, Двоје,
Универзитет у Бањој Луци, Међународно удружење 

научних радника – АИС, Бања Лука, Tianjin-a Esperanto-
Asocio, Графомарк, Лакташи, 2020)

Књижица Двоје, састављена 
од по неколико пјесама Ран-

ка Прерадовића и Стевке Козић 
Прерадовић, чији су текстови 
штампани у обрнутом смјеру, из-
азвала је велику пажњу зато што 
је четворојезичко издање; наиме 
текстови су на српском, енгле-
ском, кинеском и есперанту.

Требало је не само доћи на ту 
интересантну идеју него је и ре-
ализовати, при чему су помогли 
издавачи: Универзитет у Бањој 
Луци, Међународно удружење 
научних радника – АИС, Бања 
Лука и Tianjin-a Esperanto-
Asocio као и одговорни људи: за 
издаваче:др Радослав Гајин, редов-
ни професор, Ректор; др Љубиша 
Прерадовић, редовни професор и 
Luan Huinqin. Главни и одговорни 
уредник био је проф. др Љубиша 
Прерадовић а рецензент Миладин 

Берић.За тај „подухват“ заслужни 
су и преводиоци на енглески и ки-
нески језик као и есперанто.

У вријеме кад се све више за-
тварамо у сопствене „торове“, 
кад је проток идеја између нас и 
свијета (из различитих разлога) 
мали, ово четворокњижје буди 
наду и утире пут новим таквим 
подухватима и показује колико је 
лијепо кад вашу пјесму може чи-
тати и Енглез, и Кинез и онај ко 
говори универзалним (а све више 
запостављеним) језиком есперан-
то.

„Пионири“ овог подухвата: 
Ранко Прерадовић представљен 
је са седам а Стевка Козић 
Прерадовић са четири пјесме. Уз то 
су дате кратке био-библиографије 
и једног и другог пјесника. 

Ранко Прерадовић /1944/ прву 
збирку пјесама Свитања објавио 
је 1963. и након тога је слиједило 
двадесетак збирки а 2003. круни-
сан му је рад Изабраним дјелима у 
четири књиге. Превођен је на пет-
наестак језика и добитник је низа 
награда и признања.

У збирци Двоје Прерадовић се 
представио сљедећим пјесмама: 
Амајлија, Испод трошног кро-
ва, Музеј палих бораца, Како смо 
почињали, Ораси зрели, Птица 
му душа и Увијек као на почет-
ку. Пјесник егзистенцијалних и 
метафизичких зебњи, спојених 
с артефактима прошлости и 
традиције, остаје као „метафора 
нашег поднебља и судбине“. (Дра-
ган Лакићевић)

Стевка Козић Прерадовић 
/1945/ објавила је више од триде-

сет књига поезије и прозе за дјецу 
и одрасле. Превођена је на шес-
наест језика а четири књиге су јој 
објављене на италијанском, фран-
цуском, чешком и есперанту. Прва 
је 1998. године представљала Ре-
публику Српску на Струшким ве-
черима поезије. Учествовала је и 
на књижевним манифестацијама 
у низу земаља. Добитник је вели-
ког броја награда и признања.

У збирци Двоје Стевка Козић 
Прерадовић представила се 
сљедећим пјесмама: Трешње за 
Аљошу, Разговор са Кочићем, 
Адреса непозната, ноћ и Пут за 
Ису. Пјесме ове поетесе, исткане 
од елемената дубоке осјећајности, 
преточене су у свилене нити по-
етских ријечи и својом звучном 
лексиком одзвањају у нама као 
непресушна врела надахнућа. 
Она је „песник светле стране све-
та, надахнућа сунцем и надом.“ 
(Драгиња Урошевић)

Пожелимо да ова мала збирка, 
али велика срцем својих твораца, 
нађе пут до читалаца на разним 
говорним подручјима а да се овак-
ви књижевни подухвати наставе.

Мр Љиљана ЛУКИЋ
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Интeрвjу: пjeсник Aндрej Ђ. Врaњeш

Моја поетика је  
полемика са собом

Aндрeja Ђ. Врaњeш je пjeсник 
кojи je oвe гoдинe испjeвao 

свojу чeтврту књигу пjeсaмa 
“Meсeц, jужнo oд нoћи”. 
Књигу je oбjaвилa Књижeвнa 
зajeдницa “Вaсo Пeлaгић” из 
Бaњaлукe, a приje њe Врaњeш 
je oбjaвиo и збиркe пoeзиje “Нa 
oбaли срцa”, “Сa другe стрaнe 
снa” и “Сунцoкрeт кojи je вoлeo 
звeздe”.

Инaчe, Врaњeш je рoђeн 1963. 
гoдинe у Ливну, дjeтињствo 
je прoвeo у Глaмoчу, пoтoм и 
у Зeници, дa би сe нaстaниo у 
Срeмскoj Mитрoвици, гдje и 
дaнaс живи и ствaрa.

Рaдни виjeк прoвeo je у 
библиoтeкaрскoj струци, члaн 
je Удружeњa књижeвникa 

Србиje, a o свojoj пoeзиjи и 
књижeвнoсти пoвoдoм нoвe 
књигe гoвoриo je зa “Сутрa” 
и”Нeзaвиснe”. 

У пoсљeдњих пeт гoдинa 
oбjaвили стe чeтири збиркe 
пoeзиje. Пo чeму сe издвaja 
Вaшa нajнoвиja збиркa 
“Meсeц jужнo oд нoћи”?

- Aкo бих упoрeђивao 
пoeзиjу кoja je прeтхoдилa 
у прoшлим збиркaмa с 
oвoм мoгao бих кaзaти дa je 
пoсљeдњe oствaрeњe мoje 
нajзрeлиje пeсничкo прeгнућe, 
штo je у нeку руку лoгичнo 
сa стaнoвиштa зaнaтa кojeг 
пeрмaнeнтнo усaвршaвaмo. 
Moждa je пoeзиja у збир-

ци “Meсeц jужнo oд нoћи” 
вишe рaспojaсaнa мeдитaциja 
и oбликoвaнa мисaoнa игрa 
зajeднo и у истo врeмe, штo ниje 
биo случaj у oстaлe три кoje су 
joj прeтхoдилe. Aкo je пoeзиja, 
a jeстe, пaрнaс рaздрaгaнoг умa, 
oндa сaм пoкушao дoсeћи тaj 
идeaл мoждa нajближe дo сaдa. 
Moja пoeтикa je пoлeмикa сa 
сoбoм, a oндa и с oкружeњeм, 
свeтoм дoбрa и злa. To штo мe 
увeк рукoвoдилo и рукoвoди кao 
пoстулaт у пeсништву jeсу рeчи 
умнoг Сoкрaтa: “Нajстрaшниje 
je прeвaрити сaмoг сeбe”. Ни-
ти у jeднoj збирци нисaм сeбe 
прeвaриo, a дa сaм примeтиo 
дa jeсaм - oдбaциo бих пeрo у 
jeднoм трeну. 
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Књигу стe пoсвeтили 
Глaмoчу и Глaмoчaнимa, a 
рeцeнзeнт Mилиjaн 
Дeспoтoвић примjeћуje дa 
пjeвaтe “из плућa Срeмa”. 
Moжe ли сe, стoгa, oвa 
пoeзиja дeфинисaти и кao 
зaвичajнa?

- Aпсoлутнo. Пoзнaти 
пeсник Дeспoтoвић je у прaву 
кaдa тo кaжe, зaвичaj je свудa 
гдe нaм je лeпo, кaд пoстaнeтe 
дeлић прoстoрa кojeм сe 
рaдуjeтe, гдe стe дoбили 
утoчиштe и смирилиштe, гдe 
стe пoстaли тoчкић у мeхaнизму 
духoвнe крeтњe. Глaмoч je ипaк 
нajдрaжe мeстo нa глoбусу мoгa 
срцa, ту чињeницу мoja пoeзиja 
снaжнo oбjaвљуje, истo кao штo 
je Зeницa пeрсoнификaциja 
првe љубaви у кojoj прoвeдoх 
дeфaктo нajjужниje истинe, 
мoja чeличнa кoлeвкa. Битнo 
je дa чулнoст нe смe никaдa 
пoстaти грeх.

У пjeсмaмa лиjeп oмaж 
дajeтe и Сплиту и Бeoгрaду, 
aли и плaнини Динaри и 
сeлу Вaших прeдaкa 
Кaмeну, нe прaвeћи 
рaзгрaничeњa у сликaњу 
урбaнoг и рурaлнoг. Кoликo 

пjeсник дугуje гeoгрaфиjи 
из кoje je пoтeкao?

- Гeoгрaфиja je спoнa кoja 
нaс и у трaнсцeндeнциjи врaћa 
тишинaмa у буци врeмeнa, 
смирaj и вaпaj, пeсникoвa 
рaпсoдиja кojу чуje кao 
пoклич, бeз њe кao суштинскe 
oдрeдницe пeсници би били 
aзилaнти, бeли вукoви нa црнoм 
кoнтинeнту нeрaзумeвaњa.

Вaш oтaц биo je истaкнути 
пjeсник и прoсвjeтни 
рaдник Ђoрђe Врaњeш. Дa 
ли je упрaвo oтaц глaвни 
“кривaц” зa Вaш пjeснички 
дaр и љубaв прeмa 
пoeзиjи?

- У фoрмирaњу личнoсти, 
сaмим тим и пeсникoвe, знaчajну 
истoврeмeну улoгу игрajу три 
фaктoрa: гeнeтикa, aктивaн рaд 
и сoциjaлнo oкружeњe. Oтaц je, 
aкo мoгу кoлoквиjaлнo рeћи, 
биo примeћeнo oбрaзoвaн 
и пaмeтaн, пa дa сaм с њим 
дoручкoвao свaкoг jутрa вeћ 
бих нeштo пoпримиo oд њeгoвe 
ингeниoзнoсти. Ипaк, oн je биo 
суштински пeсник, пoрeд њeгa 
ja сaм пeсник из прикрajкa. 

У књизи умjeтнoст 
дeфинишeтe кao “oтисaк 
зaгoнeтнe свeтлoсти”. Дa ли 

нaшe друштвo и нaшa 
друштвa живe у мрaку и 
кoликo циjeнe oву 
зaгoнeтну свjeтлoст?

-Живимo у врeмeнимa кaдa 
су питaњa нeпoтрeбнa, скoрo 
искључeнa, oдгoвoри су свудa 
oкo нaс, и зaтo oвo Вaшe питaњe 
дoживљaвaм кao рeтoричкo. 
Moждa умeтнoст ниje у мрaку, 
aли у пoлумрaку oнa зaсигурнo 
jeстe, зa свeтлoст хajу oни кojи 
сe пoлумрaкa плaшe. 

Нeкe oд пjeсaмa пoсвeтили 
стe Ивaну Гoрaну Кoвaчићу 
и Брaнку Mиљкoвићу, a 
нeкe и Вaшим 
сaврeмeницимa. Кo су 
пjeсници кoje циjeнитe 
дaнaс и кoликo кao члaн 
Удружeњa књижeвникa 
Србиje успиjeвaтe дa 
испрaтитe књижeвни 
живoт у свoм oкружeњу?

- Дa, имaм кao и сви и ja 
свoje пeсникe кojи мe у снoвимa 
пoхoдe, кojимa сe врaћaм 
свaкoднeвнo и тo су oни кoje 
нaзивaмo култним. Цeним 
пeсникe кojи сeбe нe вaрajу. 
Пoeтску сцeну Србиje прaтим 
интeнзивнo путeм чaсoписa, 
трибинa и aкo je мoгућe у лич-
ним кoнтaктимa.

M. РAКУЉ

ГЛУМАЦ
Ако је у улози убице,
глумац се себе боји,
када се врати егу,
своје године броји.

Док шета улицама свог града,
он игра кипара из Фиренце,
улоге су његова светлост,
живот издељен на секвенце.

Говори и кад заћути,
на сцени себе попије,
никада не умире,
као филм се одвије.

НОВО ДОБА
Песнику - Бошку Ломовићу.

Кад робот у човеку занос пробуди,
како ли ће тада изгледати свет,
хоће ли се осмех с усана селити,
који ће у парку мирисати цвет?

Можда паркова неће ни бити,
кажу да ће човек волети се сам,
кад бих знао шта ће, штаће бити,
рекао бих себи не желим да знам.

Андреј Ђ.ВРАЊЕШ
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Из необјављених путописа

ЈА, У МАКЕДОНИЈИ, ДОК СЕ 
НИЈЕ ЗВАЛА СЈЕВЕРНА 

Ко би могао рећи или помислити 
да ћу ја по окончању крвавих 

сукоба у БиХ послије шок дра-
молета путем за ИСУ, са безброј 
иних страдалника из нових но-
вонасталих државица унутар 
граница непоновљиве нам СФР 
Југославије, по позиву Струш-
ких вечери поезије 1998. путова-
ти из Републике Српске у “туђу” 
Републику Македонију, која се са-
мостално кочопери и мирно бо-
ри са сусједном Грчком око свог 
личног имена ? Ко би вјеровао и 
да ћу ја, након два пропуштена 
гостовања тамо стићи из свеоп-
ште, послијератне биједе? Први 
позив ми је упућен са Младе Стру-
ге, а ја се одмарала на Јадранском 
мору са породицом па сам га до-

била прекасно, кад је већ заврше-
на поетска манифестација. Други 
је услиједио далеке 1986. годи-
не за свечану промоцију збирке 
пјесама “Додир душе” која је тамо 
објављена по позиву књижевника 
Томета Момировског, у ИК “Мо-
стови” Струга. Просула сам по-
ток суза што због послова које 
сам обављала нисам могла бити 
одсутна из фирме ни сата а ка-
мо ли неколико дана. Друштвени 
дом “Мејдан” организовао ми је 
убрзо књижевно вече на које је из 
Македоније стигао уредник књиге, 
писац Разме Кумбароски, а из За-
греба, рецензент Марино Зурл, 
са супругом Мињом Николић, 
познатом филмском и позориш-
ном глумицом, тада првакињом 

у ХН казалишту. Домаћин лијепе 
вечери бијаше пјесник Никола 
Вуколић. Ту су настављени мосто-
ви пријатељства са Македонијом 
започети у Србији још 1985. на 
Смедеревској песничкој јесени 
гдје су, поред страних пјесника 
позивани значајнији писци из 
свих бивших република СФР 
Југославије. Тада је у зборнику СПЈ 
“Научите пјесан” представљен 
“Бањалучки пјеснички круг” 
по избору књижевног критича-
ра Миљка Шиндића. Вуколић 
је овјенчан и наградом за младе 
пјеснике што нам је дало крила. 
Сад ми је тек јасно какав култур-
ни значај је имао тај еминентни 
скуп који се и дан-данас одржа-
ва у древном Смедереву. Интер-
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национални ФП прво је започет у 
Струги па ми се данас чини да је то 
заједничко културно добро нешто 
највриједније што је Македонија 
изнијела себи из Југе. Тај “gudvil” 
сигурно, нема цијену... Задивљена 
што ме нису заборавили, бринем 
се да ли ћу и како стићи на далеки 
југ, којим превозом прећи толике 
границе, са којом ћу новом испра-
вом ићи;шта је доказ одакле сам, 
чија сам? На крају, чиме платити 
нови пасош и све те возне карте 
до крајњег одредишта у бившој 
“мојој” земљи?

Истовремено, позив из Струге, 
такође са доцњом, преко Сарајева, 
добио је наш цијењени теорети-
чар Младен Шукало, па смо се 
договорили да помоћ потражимо 
скупа од владе РС. Срећом, би-
ло је потпуно разумијевање и без 
дискусије на сједници нам је одо-
брена сума у висини цијене ави-
онске карте Београд-Скопље, што 
је изненада омогућило да на Стру-
гу стигну два брачна пара, исти-
на копненом линијом, јефтинијом 
али много неудобнијом и дужом 
Сви су, осим мене, стари гости у 
Струги, али ја цвјетам од среће 
што сам коначно добила прилику 
да видим земљу у којој су ми два 
брата, Мирко и Душан одслужи-
ли двогодишњи војни рок, један у 
Куманову, други у Титовом Веле-
су. Њихове приче сам гутала као 
дјевојчица и од њих научила неке 
изворне македонске пјесме, попут 
оне “Јовано, Јованке”. Чувајући 
једно једино црно јагње у мом 
Лијевче пољу, које ми је једне хлад-
не, кишне јесени поклонио неки 
стари овчар са Змијања на но-
мадском путовању у Славонију, ја 
сам, опијена мелодијом македон-
ског језика, поваздан пјевушила 
пјесме наглас, а најчешће ону не-
обично сликовиту “Биљана плат-
но бијељеше... ” 

Сјећам се колико сам жељела 
да одем на радну акцију у Скопље 
1963. године послије земљотреса, 
али то су могли само студенти, ни-
како средњошколци по ми је и та 
шанса да видим Македонију про-
пала. Неколико година касније, 
син Игор је био на екскурзији 

недељу дана и вратио се пун раз-
но-разних предивних утисака које 
ми је препричавао данима. Заво-
лио је кикирики, алву, леблеблије, 
пистаће... а јако му се допало топ-
ло гостопримство једне турске 
породице. Пред грађански рат, у 
информативним емисијама Ра-
дио Сарајево је редовно помињао 
побуњено село Вевчане из Репу-
блике Македоније, Галијашевиће 
од Маглаја, у БиХ, који се не 
боје власти... То је била нека 
врста увертире за крвави распад 
социјалистичке Југославије, који 
је убрзо услиједио на врло болан 
начин. Много туге донијела сам у 
свом срцу тог лијепог, ко кристал 
чистог августовског јутра тек сва-
нулог у лијепој Македонији. 

До улаза у хотел “Дрим” подр-
хтавам као трска у језерској води 
кроз коју промиче полускривен 
стари чамац и тек по нека ћутљива 
патка... Насмијани Разме Кумба-
роски шири руке, љубимо се као 
род рођени... Преспавали смо 
претходну ноћ у Београду али се 
сви осјећамо чило и тога трећег 
дана на путу до Струге. Македон-
ски цариници су нас (у) пустили 
у земљу насумице, као своје, од-
махнувши руком да идемо и ви-
ше не чекамо, вјерујући на ријеч 
да смо писци и да смо позвани на 
Струшке вечери поезије из Бања 
Луке, РС. 

Соба 318 је чиста, прозрачна, 
комфорна... Ипак, немамо сна, 
радозналост нас вуче на терасу 
гдје пристижу н други гости. На 
званичном списку је 111, из 45. 
земаља. Најбројнији су из Ки-
не (8), исто толико из Шпаније, 
из Турске и ФР Југославије по 7, 
Русија и Румунија по 6, Албанија 
5, Велика Британија и Бугарска 
по 4. Француска, Њемачка, БиХ, 
Мађарска, Швајцарска и Италија, 
по 3: Јапан, Кипар и Хрватска, 
по 2: САД, Бразил, Аргентина, 
Аустралија, Бјелорусија, Кана-
да, Словенија, Хондурас, Израел, 
Кореа, Лебанон, Малта, Мекси-
ко, Мароко, Нови Зеланд, Пале-
стина, Перу, Португал, Сенегал, 
Словачка Република, Шведска и 
покрајина La Reuninon. по 1 пи-
сац, уз домаћине – Македонце 
биће огромна елита... Новинари 
– микрофони, рефлектори, камере 
домаћих и свјетских медија пра-
те садржајан програм СВП током 
четири дана Центар пажње је до-
битник “Златног вијенца”, писац 
из Кине - Лу Јуан. рођен 1922. у 
провинцији Хубен. Познаје стране 
језике, аутор великог броја књига 
и један је од најзначајнијих кине-
ских преводилаца. Превео је Гете-
овог “Фауста”, Антологију модерне 
њемачке поезије, као и дјела Рил-
кеа и Хегела. 

Први је изградио лични духов-
ни мост између кинеске поезије 
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древном традицијом и савреме-
не европске поезије. Одлуку о 
додјели награде донио је еминент-
ни жири са предсједником Савјета 
Струшких пјесничких вечери 
поезије, Паскал Гилевски... Про-
токолом и програмом до детаља, 
све је уређено и оштампано за сва-
ког учесника на више језика а ту 
су и водичи, момци и дјевојке, по-
лиглоте... Све функционише без 
грешке... 

Жељни свега, одјурили смо у 
град, да сретнемо лијепа људска 
лица окупана свјетлошћу југа... И 
већ на улазу, застајемо испод ис-
такнутих застава земаља учесника 
чудећи се што нема наше РС. Има 
застава БиХ. Бивши предсједник 
УК Абдулах Сидран позван је 
из Федерације БиХ, јер на нивоу 
државе културе јединствене нема. 
Одмах протествујемо код органи-
затора да се скине неважећа и на 
јарбол подигне застава Републике 
Српске. Они се извињавају јер је 
просто немају. Наравоученије: ни-
куд не треба ићи без заставе своје 
земље у пртљагу... 

Сретосмо и неке Бањалучане, 
бивше комшије, који су 
промијенили адресу у задњи час, 
добили посао и уклопили се у ову 
средину. Радост је обострана.

Враћамо се да у парку засадимо 
дрво добитника “Златног вијенца” 
Лу Јуана а потом у роза салону хо-
тела “Дрим” присуствујемо све-

чаном проглашењу лауреата 37. 
СВП. Са прес-конференције од-
лазимо у своје собе да се кратко 
одморимо и сџремимо за вечерњи 
дио програма који започиње све-
чаним пријемом предсједника 
владе РМ, господина Бранка 
Црвенковског Тек у 21 сат пред 
Домом поезије, учествујемо на 
свечаном отварању СВП. 

У свим догађањима дефилију 
драга лица југословенских писаца: 
ћутљива, тужна, суздржана... Дру-
жимо се ту кратко, тек за поздрав, 
осмијех... а наредних дана и ноћи 
слиједе међусобне исповијести о 
минулом времену и страдању... 
Књижевник Горан Бабић, из За-
греба, избјегао је у Београд и то 
сам, без породице / жена га оста-
вила због бранитеља Праљка који 
ће се убити недавно у Хагу због 
пресуде за рушење Старог Моста 
у Мостару а мислим да им је био 
и кум/. Свака исповјест је лична 
драма из ратне прошлости и ни-
ко није имун ни на колективну 
трагедију која нас је подијелила 
по свим шавовима... 

Струга је сва у знаку свјетске 
манифестације: Парк поезије, Дом 
поезије, Мост на Дриму за зав-
ршни наступ учесника 24. авгу-
ста - свечано украшен свјетлима 
и шкољкама у виду скулптуре 
која се ноћу доживњава попут 
бајке. Мост је озвучен и спре-
ман за свјетски час поезије... Већ 

у вечерњим сатима публика хрли 
на четири обале оба Дрима сва 
Струга је ту да нас чује и види... 
Узбуђења је на претек. Други дан, 
програм отвара округли сто. Тема 
је “ПОЕТИКА XX ВИЈЕКА” са под-
насловом: “МОЈА ЗЕМЉА, МОЈА 
ПОЕТИКА”. Велика сала је препу-
на. Међу учесницима су Миодраг 
Павловић и Младен Шукало. Оба 
бриљирају, сви су одушевљени, а 
нарочито ми, Бањалучани... Репу-
блика Српска /као млада земља) 
потпуно је афирмисана у Младе-
новом есеју. И незнани гости из 
свијета прилазе нам и упознавају 
се. Ту је и Лу Јуан, звијезда СВП. 
Користим прилику да му одмах 
поклоним “Била сам љубичица”, 
ту своју бијелу књижицу хаи-
ку поезије са плавин словима 
објављеној у библиотеџи “Десан-
ка Максимовић” са њеном сликом 
/ КЗ “Васо Пелагић те ‘98. године 
у част стогодишњице Десанки-
ног рођења/ У њој. је и фрагмент 
њеног задњег писма исписаног ру-
ком Ранку и мени а које се завр-
шава вапајем: “Ако се више не 
будемо видели, немојте ме забора-
вити!” Нисам предпостављала да 
ће нас мртва Десанка препоручи-
ти свом кинеском пријатељу. Чим 
ју је угледао, ЛУ ЈУАН, раширио 
је старачке руке у чврст загрљај... 
као што нисам могла ни помисли-
ти да ће Десанкине пјесме бити у 
Србији протјеране из обавезне 
лектире... Сад ми се чини, да је та 
велика поетеса имала црне слутње 
кад нам је писала из Београда 
1989. послије трача сарајевских 
писаца о чему смо мало разгова-
рале у Бањалуци за вријеме њеног 
тродневног гостовања по позиву 
наших пријатеља из Борика - по-
родице Звонар... Стојана и Ми-
ре, домаћинима свих Звонара из 
Југе који су се дружили једном 
годишње а сваки пут у другој ре-
публици. 

Стварност се брзо мијења и 
вријеме чини свијет малим. Не-
давно је објављена Ранкова и моја 
збирка “Двоје” и кад сам видјела 
наша имена исписана кинеским 
писмом ( уз дужно поштовање ен-
глеском, есперанту и српском) ја 
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не могу да нас не видим у далекој 
Кини, не само у Пекингу, куд је 
отишла моја књижица, прије 22. 
године, са Златним вијенцом, Лу 
Јуана, из Струге. 

Сваки дан је био врхунски: од 
хотелских тераса, пијано-барова, 
ресторана до раскошних пријема, 
а којих је у једном дану бивало и 
неколико. Скоро све амбасаде 
земаља у Скопљу указале су нам 
част пријемом, због својих писаца 

А кинеска је била посебна. 
По програму, уз бројне портре-
те гостију и домаћих писаца, 
представљања књига, уручења на-
града, разних изложби, итд. има-
ли смо два незаборавна догађаја: 
Посјету културно-историјских 
споменика у Охриду и излет бро-
дом у Свети Наум. (ту се вино 
пије из буради а глинени пехари 
са логом СВП носе кући, као суве-
нир). Пјесници су “опијени’’ и без 
пића, У древном Охриду, одуше-
виле су нас мале радње са бијелим 
(скупим) оригиналним бисерима, 
многи производи старих заната, 
продавачи... За успомену, Мла-
ден је супрузи Ружици купио би-
серну огрлицу а себи џепни сат. . 
Дарови су купљени и за кћерке, 
јаооо, први пут остављене, саме, 
код куће. Зивкали су их често да 
провјере шта раде, а та дивна дјеца 
спремала су се пут Грчке, на фа-
култет... Једна је данас први док-
тор археологије у регији, она што 
је Мач из камена недавно изложи-
ла у Музеју Републике Српске... 

У Стругу сам понијела 
награђени сонетни вијенац “КИП 
СВЈЕТЛОСТИ” Мала црвена 
књижица објављена у 333. ну-
мерисана примјерка код К.З. “В. 
Пелагић” јер сам се сјетила кра-
тког службовања Петра Кочића, 
у далекој Македонији, прије 
једног вијека... На пријему у 
резиденцији “Биљана’’ на Ох-
риду код предсједника Републи-
ке Македоније, нашег старог а 
сада новог функционера, иско-
ристим протокол да му уручим 
један примјерак књиге посвећене 
П. Кочићу, са нашег Змијања 
и да се лично представим као 
гост из Републике Српске. Био 

је видно узбуђен, (иначе јако ло-
шег здравља послије недавне 
саобраћајке) али ми је рекао не-
колико прекорних реченица на 
рачун ратовања у БиХ и што није 
било (као код њих) довољно слуха 
за договоре и мирне разлазе. Ми 
смо се по трговинама већ увјерили 
да се народ Македоније још пла-
шио тог отцјепљења и посљедица. 
Многи су плакали чим би сазнали 
одакле смо и ко смо. Отварали су 
душу и причали... Албански лоби 
и ту, као и у цијелој земљи, јачао је 
свакога дана, купује силом српске 
посједе... Нисам то комунисти Ки-
ри Глигорову коментарисала, ни 
преживјелу историјску ујдурму 
и незацјељиве нам ожиљке, само 
сам отворила “Кип свјетлости” и 
рекла:“ Ово је необична књига. 
Отвара је и затвара жена / ријеч 
је о Милки Кочићевој супру-
зи – почетна фотографија је мо-
дерне дјевојке, на крају жене у 
змијањској веженој ношњи/... Уз 
то, поштовани предсједниче Гли-
горов, моја књига је о писцу, на-
шем и ВАШЕМ Петру Кочићу... 
Он је из Београда дошао пјешке 
до Скопља. Знам један разграна-
ти храст под којим је сједио да 
се мало одмори док је ишао кроз 
Србију. Храст је заштићен у се-
лу Мрчајевци код Чачка. Добро 
је имати храст- споменик, али и 
ову књижицу исповједних со-
нета, да се никад не заборави-
мо као људи... Детаљ даровања и 
руковања пренијеле су агенције у 
слици и ријечи... 

Сутрадан су дошли неки пис-
ци из Скопља да виде нас из РС. 
Пријатељ Томе Момировски, био 
је врло емотиван. Кад је видио 
моју “Љубичицу” заплакао је А 
по том додао:Десанка ме је у да-
леком Сиднеју, звала. . ЛОЛО, 
МОЈА” у инат неким глупердама 
из Југославије који су нас огова-
рали током тог гостовања. 

За столом се нашло мно-
го знанаца. Из Загреба, Соња 
Манојловић, из Београда, Ристо 
Василески, Никола Цинцар По-
поски и најзначајнији македон-
ски писци

Убрзо је дошао финиш СВП... 
Ранко је отишао први ради обаве-
за у листу “Ослобођење” а ми смо 
уплатили још два дана боравка у 
хотелу. Ишли смо на купање гдје 
је Ружица недавно бирана за мис 
плаже и гдје су је дочекали врло 
срдачно;дружили се са Размеовом 
породицом и пјесником из Стру-
ге, - Мирчетом, сином му Стефа-
ном и супругом. Моја неодољива 
жеља да видим Вевчане, испуњена 
је задњег дана. Мирче нас је од-
везао у то село, скоро на грани-
ци са Албанијом. Храбри сложни 
брђани све су нам објаснили - не 
дају своју воду државном водово-
ду... ето... Долазила је и ова власт. 
Рекли смо Кири предсједнику да 
је то наше ! Ми смо. . држава у 
држави”. Имамо свој пасош! Он 
се љутну и оде. А пасоше ћемо 
сада дати и вама – за успомену.  
И доћи ћемо у Бањалуку кад-тад.’’ 
Одушевљени том сиромашном 
земљом и тим срчаним људима, 
враћамо се кући. Не зна се шта 
је вриједније што носимо из 
Македоније. Оно материјално се 
свело тек на свјежи букет смиља за 
снаху и на жуту памучну хаљину 
маленој унуки Вањи, која је бар 
два броја већа... Носила ју је и на 
четврти рођендан... 

У Ниш стижемо аутобусом ра-
но иза поноћи. Излазим на перон 
сама, а Шукале иду даље. Умор-
ну ме чека млада пјесникиња 
Јадранка Антић. 

Она ме позвала на пјесничке 
сусрете“ Врата Заплања”... Убрзо 
ме смјешта у празан кревет кћерке 
Агане... Будим се први пут у Ни-
шу, непознатом граду, крај једне 
малене морске корњаче коју ли-
стом салате храни нечија мала ру-
ка иза широке фотеље; будим се 
у Србији, испуњена љепотом бо-
равка у Македонији, са чак два 
пасоша у торби... И изабраним 
пјесмама Ли Јуана на македон-
ском језику. Та књига ће ме увијек 
враћати неким лијепим утисци-
ма и увјерењу да оно што волимо 
остаје заувјек наше.

Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ
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ЦРЊАНСКИ – РЈЕПНИН

Роман Милоша Црњанског Ро-
ман о Лондону (1972), могао 

би се сврстати у психолошки 
роман, али и у егзистенцијалну 
прозу, попут Сартрове Муч-
нине, или Камијевог Странца. 
Окосницу романа чини судби-
на руског емигранта Рјепнина и 
његова егзистенција.

Рјепнин хоће да буде апсолут-
но морално биће – без компро-
миса и самозаваравања. Пошто 
му је немо гуће да то оствари, он 
осећа како га свет гура на иви-
цу - живи под претњом морал-
не и матери јалне беде. Он није у 
стању да спроведе и поднесе рас-
цеп из међу спољних (прљавих) 
прилика живота и унутарње чи-
стоте. Рјеп нин осећа да не може 
да оствари морални опстанак, 
часно живљење – осећа се пони-
женим и усамљеним. Сваки до-
дир са другима постаје прљање 
и мука.

Овде ћемо се осврну-
ти на последњи део романа и 
Рјепнинове егзистенције, која се 
завршава самоубиством, моти-
висаним животним околности-
ма и одлуком Рјепнина да сачува 
свој идентитет и вредности, тј. да 
остане доследан себи

”Рјепнин је био решен... да до 
октобра месеца, учини крај све-
му томе и себи. Самоубиством... 
Мо гао је, разуме се, и даље да 
трчкара и тражи запос лење, да 
се понижава, да буде негде, ма-
кар ноћни чувар... али то је све. 
Још коју годину. Ни то на миру... 
Сорокин и Бељајев нашли би пу-
та и начина да га нађу и тамо и 
да му узму и то.”

Међу тим, у низлазној 
Рјепниновој судбини, у следу 
догађаја који га воде самоуби-
ству, постоји једна фаза када се 
егзистенција “откачиње” од се-
бе саме. Кад је већ дигао руке од 
свега, од сваког по прављања и 
борбе, он доживљава тренутке 

радости, осећајући се по први 
пут добро и слободно. Тако, већ 
се окренувши смрти, он осећа 
извесну радост живљења, коју 
му живот (док му је припадао, 
док се за њега борио и уз њега 
приањао) није давао. То је један 
тре нутак слободе и лакоће, ка-
да се егзистенција одлепљује од 
онога чега се држала и са чиме 
је падала.

“Био је миран као да никог не-
ма на свету. Био је самац. Дру-
ги човек. Осећао је да постаје 
хладан и снажан, као да се у ту 
кућу, са некога другог света, усе-

лио. Као да он више није он. Онај 
који је дотле био. Него неки дру-
ги Рјепнин, кога је, каткад, као 
из прикрајка, кришом, зачуђен 
посматрао. То је био човек који 
се исправио. Друго је лице имао. 
Друге године”.

Остао је без посла, са малом 
уштеђевином, у стану познани-
ка који му је преко лета уступио 
стан. Ту налази свежањ тапета и 
одлучује се да облепи стан, пре 
него се власник врати.

”Најзад је радио нешто што је 
имало смисла... Никад дотле, у 
животу, није био тако задовољан 

Милош Црњански, 1962.
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- бар му се тако чинило. Неколи-
ко дана у тој тишини, осетио је 
потпуну срећу... Знао је да ће то 
завршити самоубиством, сасвим 
сигурно, али је сад осећао пуну 
срећу човечијег живота, иако је 
то било невероватно... На том 
послу, који је био узео да ура-
ди, шале ради, осећао је сад, да 
се, око њега, ње говог живота и 
намере самоубиства, ствара, на 
зидо вима - ствара он на зидо-
вима неки свет његових мисли, 
неки свет мира, утехе, игре ин-
телекта, па и крат ког одмора, од 
живота. Тишину. Био је то чудан 
случај, при крају његовог жи-
вота, а нешто, као увод, у неки 
бољи живот, у неки бољи свет. 
Као језа, међутим, пролазила 
га је слутња да после тога, кад 
прође септембар, за њега више 
нема места, ни у тој кући, ни у 
Лондону, ни у животу.”

Поставља се питање: није 
ли он тада могао, са овим но-
вим увидом, поново да се окре-
не животу и компромисима и 
да дигне руке од борбе коју је 
стално водио. Није ли - као чо-
век који је већ на неки начин ум-
ро - могао живети без спољњег 
достојанства, без борбе да очу-
ва везу између свог спољног жи-

вота и самопоштовања. За њега 
ово, изгледа, није било мо гуће. 
Он није могао повући ову раз-
лику (између друштвено при-
знатог достојанства, моралних 
вредно сти и самопоштовања), 
па је “враћање у живот” значи-
ло губљење ове слободе и пад на-
траг - у муку и по нижење.

”Било му је постало јасно да, 
ма шта решио, не може измени-
ти своју судбину... (чак и кад би 
се решио да настави борбу за 
живот, да тражи зараду, неко 
за послење, било би сасвим си-
гурно да се његов живот не би 
више променио. Старост је ту, 
иза ћошка”.

Али, сада, пошто се већ на 
неки начин опраштао од живо-
та, постајући све више гост (а 
не странац) у њему, он је почео 
долазити до увида које није мо-
гао имати све док се борио, док 
је осећао муку онога који хоће 
да буде “домаћи” – као и остали 
– у животу. Отварало му се око 
за парадоксе судбине - наново 
је видео свет око себе и жи воте 
других људи, како теку напоредо 
с његовим. Као што је Андрићев 
Зеко (у приповеци “Зеко”) одла-
зио на Саву и на испуст тражећи 
одлакнуће, остављајући за собом 

стари живот, Рјепнин је лепио 
тапете и ишао на излете. 

Имао је слободу госта и из-
летника, могао је да посматра и 
”видео је”.

”Станица зелених бусова, 
који возе у зеленило у околи-
ни Лондона. није била далеко... 
Проводио је те, последње да-
не, као да није већ годинама у 
Лондону. Све што је видео, за-
нимало га је... Живот му се чи-
нио, уопште, бесмислен, али та 
разонода, као да је неки, једини 
смисао. Нека чудна жеља живо-
та појавила се у Рјепнину, нео-
чекивано. Изненађења, на тим 
из летима, пријала су му, као да 
имају неки дубок сми сао... Бес-
послен, он је видео да је живот 
само низ слика”.

Али, истовремено је осећао да 
нема куд, да не може променити 
свој живот, скочити у неко друго 
време, или егзистенцју. Болност 
сопственог живота на гонила га 
је да почне мислити да други 
људи - можда живе срећније.

”А ето, само да се ту негде, био 
родио, и његов живот би прола-
зио мирно, и не би било, ни те 
беде, ни те, самоће... Дочекао би 
старост и смрт, као што је тице 
и старци и бабе, у тим насељима 
- сви ти људи и жене који су се 
њим возили у тим зеленим бусо-
вима - дочекују”.

Рјепнин не налази реалну 
могућност да замени свој иден-
титет - он сам и цела његова 
прошлост стоје између те жеље 
и могућности. Егзистенција му 
сада изгледа непрекорачива, 
неизменљива, осим у смрти.

”Ето, и кад би се Нађа врати-
ла, и кад би пристали да он буде 
млинар ту, не би, ни то, за њих 
био спас у ста рости, као у некој 
бајци за децу. Није то посао за 
јед ног бившег секретара Сазо-
нова. За њега је други посао. Зна 
се који.”

Душан Пајин

Зелени бус, на периферији Лондона, 1962.
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РИЈЕКА КАО ИНСПИРАЦИЈА

Гордана Аврамовић, Песма је као река,
ИП „СИГНАТУРЕ“, Београд, 2020)

Путујем светом
као сном

Гордана Аврамовић

Гордана Аврамовић улази у 
свијет књижевности као зрео 

пјесник и питамо се зашто је толи-
ко дуго чекала да објави прву збир-
ку пјесама. Рођена у Семберији, 
1946. године, гимназију је завр-
шила у Бијељини а студије права 
у Београду, гдје је и магистри-
рала. Афирмисала се не само у 
својој струци него и као сликар 
те је приредила пет самосталних 
а учествовала је и у преко триде-
сет колективних изложби. У јуну 
мјесецу ове године приредила 
је изложбу слика у Педагошком 
музеју у Београду.

Гордана Аврамовић је пјесник 
тананог сензибилитета који у 
својим пјесмама тражи одушка 
животним недаћама и недоуми-
цама. Њена лирика носи елементе 
исповједног тона и открива осо-
бу која трага за вјечним питањима 
о тајнама живота и човјековом 
мјесту у њему. За њу је поезијa, 
спасење, што потврђују и стихови: 
„Тражим пут и не помиловање“, 
али истичући да носи срце у 
комадићима жели: „Песма да ме 
спаси / и године не бројим“ . (Не-
мам ништа)

У овој збирци поетичног на-
слова Песма је као река запажа 
се неколико кругова или мотива 
који заокупљају пјесникињину 
пажњу. Могли бисмо уочити: ми-
саоне, љубавне, описне , али ту су 
и пјесме о Београду, о слободи, о 
пријатељима, о путовањима.

Пјесникињина размишљања о 
животу исказана су у низу стихо-
ва: „треба живот узети са врха и 
дна“ (Арија); или: „Опасно је би-
ти у сукобу са временом“ (Вре-
ме), или: „ Живот је дуга забавна 
шетња / са камена на камен“ (Теш-

ке мисли) Живећи у животу пу-
ном проблема пјесникиња ће 
рећи да је ово „похабано време“ 
(Живети тихо), али да га треба 
проживјети часно , а не „баца-
ти блато са руку на друге“, што је 
„можда мода“, али што не би тре-
бало чинити (Кап ватре на длану).
Ова поезија посвећена је људској 
доброти и разумијевању јер „Да 
се зло разбије у парампарчад“ ... 
„и буде мир доброта / нестане зло 
и глад“. (Доћи до почетка) Отуда 
исповиједање: „за тај тренутак ис-
тине / ја сам и без речи и текста 
гласам (Галеб).

Осим пјесама у којима Гордана 
Аврамовић размишља о животу 
, располућена између маштања и 
стварности: „Мисли су ми отиш-
ле на разне стране, / у једној руци 
звезде, у другој шака земље“ (Раз-
ишле се мисли),пјесникиња пјева 
о својој души: „Душа ми нема дна 
/ пуно прима, пуно даје / туђе ту-
ге и сете / времена, радости, / њу 
превише стаје / свакога дана / но-
ва питања и одговори“ (Душа без 
дна) Пјесникиња размишља, муче 
је стања душе јер јој се чини да је 
„нешто страшно у њој / у дну ду-
ше црно“ (У дну душе).

Та рамишљања је понекад од-
воде у самоћу кад је свјесна да 
„Сам и остављен човек / је као 
дрво које се ослања / на старе гра-
не“ (Самоћа) Попут савремених 
писаца апсурда и ова пјесникиња 
осјећа, тјескобу, напетост, помало 
и апсурдност низа појава у живо-
ту јер „Кад одеш у дубину себе / не 
знаш шта ћеш изнети на прстима“ 
(Путеви сазнања).У трагању за 
спасоносним путем, пјесникиња 
жели да иде оним који је испра-
ван, али како га открити:

„где сам на свом путу треба 
то решити и разрешити шта / чи-
ним с ким и како када ће да дође 
решење“. (Решење)

Други круг пјесама Гордане 
Аврамовић посвећен је љубави, 
везаности за вољено биће, жељи 
за подршком која ће јој бити ос-
лонац у животу. Она жели да је: 
„ У пролеће младо и зелено неко 
драг држи за руке да не оде „пре-
далеко од свода“, па не може или 
неће да се врати. (Држи ме за руке) 
У лијепој пјесми Он пјесникиња 
пјева: „Говорио ми је / ти си као 
ноћ / која обухвата свемир и људе 
/ смех као свеже пољско цвеће / 
волео ме је“. Љепотом одише и 
пјесма Смех:

Твој смех носим као нарамак
чувам га да га ветар
не однесе у планине
па макар га носила у недрима, 

ако оде у етар
пловићу небом великим зама-

сима
и вратићу га.

Врхунац љубави према вољеној 
особи опјеван је у пјесми Срећа.
Двоје људи који се воле блистају 
од среће која се осјети свуда око 
њих, посебно у породичном до-
му и: „То је срећа / остала на от-
иску њихових тела / на вратима / 
прозорима, прагу / у чистом дому 
/ и белу сагу / ко скуп пахуља што 
светле у Новогодишњој ноћи / они 
остају као знамен а све ће проћи“. 
Љубав је најљепше осјећање жи-
вота и зато : „Срце пуно љубави / 
пресипа се као златно вино / пре-
ко руба / не види и не чује ништа 
/ ни стварна, ни груба / пролаз-
ност, само осећања чиста (Срце 
пуно љубави)

У трећи круг убројали бисмо 
описне пјесме. Гордана Аврамовић 
је опјевала сва годишња доба, 
налазећи за свако нешто карак-
теристично. Треба истаћи успјелу 
пјесму Пејсаж испјевану у виду 
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крокија, али и са свеобухватном 
сликом живота датог у назнакама 
и наговјештајима:

На планинама колоније белог 
снега

у дну пластични отпад од свега
море туге осмеха и заборава
и на обзорју зелена трава
кругови кретања кроз живот 

свемир
отворено небо сазнања и мир
са хрпом песка на длану
и кретања према новом дану.

Овај Вордхолдовски колаж 
сплет је конкретног и апстрактног, 
мисаоног и природног, увезан 
бесмислом, али одвезан смислом 
завршног стиха. Колико пуноће у 
краткој пјесми која „кипти“ дубо-
ком емоционалношћу и рефлек-
сивном зрелошћу! Чини се да ова 
пјесникиња исписује дуге смисле-
не реченице па онда брише ријечи 
и оставља само оне у назнакама. 
Али на читаоцу је да те дјелиће 
слика разгранава својом маштом 
и дограђује сопственим мисаоним 
дискурсом.

Пјесникиња воли то прављење 
колажа. У пјесми Зима на Та-

шу она ће повезати и београдски 
парк, и своју мајку која грије ру-
ком чашу сока и београдску коша-
ву и „снег на дну и врху / борова“ и 
вику дјеце по парку али и вечерње, 
већ снене шетаче. 

У пјесми Јесен пјесникиња 
комбинује лишће из паркова са 
сновима. И док новембар доноси 
кишне дане, „веверица носи леш-
нике / у дом“ те враћа „септембар-
ску благост „и озари време / ко на 
прагу драг гост“.

Интересантна је пјесма Спар-
но лето у којој пјесникиња опијева 
„велику љубичасту, очајну ту-
гу“ изазвану растанком: „ау-
тобус је стао, уђох полако“ а у 
пјесми Пролеће доминира срећно 
осјећање јер: „Делови неба пла-
ви као / латица дана / смеју се 
примицању / светлих дана“. 

Посебна љубав Гордане 
Аврамовић су ријеке и ова збир-
ка се и отвара пјесмом Душа реке 
која је мали галиматијас појмова 
конкретних и апстрактних: „Ша-
ка мора, шака соли, шака смеха, 
/ мало суза пун Свемир музике“, 
али се завршава поентом о потре-
би трагања за смислом и љепотом. 

Пјесма Река песама почиње: „Кроз 
стиснуте шаке отекла ми је река 
песама / као црвени сок трешања 
/ о болу, поносу и увредама...“ да 
би се завршила: „Док живот даље 
тече / треба стати и живети га“ а у 
пјесми Моје срце исписује: „Моје 
је срце на дну реке.... пожелим да 
одем низ пут / у мисли и идеје да-
леке“.

Пјесникиња изједначава двије 
љубави: пјесму и ријеку: „Песма 
је река која се / бучно или тихо 
проспе из чаше ... креће се трага 
за добрим / и трчи и плива у да-
не среће.“

У пјесми Лепа реч Гордана 
Аврамовић пјева:

Између времена и простора
истина је јасна и прозирна
само је треба видети...
треба ићи стрпљиво правим 

путем
изабраним.

Тим мислима, које треба запам-
тити, завршићемо представљање 
ове пјесничке збирке пожељевши 
пјесникињи да убрзо изда нову 
збирку пјесама.

Мр Љиљана ЛУКИЋ

ОДА БРАНКУ ЋОПИЋУ

У Подгрмечу гдје зора сјаји, 
био један немирко плавокоси; 
сав од снова, небо тек плави, 
звјездани цвијет њему у коси. 

Полетио малишан из Хашана, 
да научи тајне из књига; 
школа је збиља, а не шала, 
па се тако домогао брига. 

Звјездани кикот њега чара, 
Свијет велик, сав од тајни; 
машта постиче, а не вара, 
књига му била домет крајњи. 
 
Био ђак, студент, а онда ратник, 
судбина му скројила путе; 
машта га звала, а он патеник, 
ређале се пред њим ране љуте. 

Сто мука, а само једна жеља, 
да пише књиге, да се смије; 
рат му би прича невесела, 
а мржња људска бије, бије. 

Причи је увијек био склон, 
за писца је рано предодређен; 

међу звјездама његов трон, 
животу га учио и његов ђед. 

Био рат, а онда пресвети мир, 
Бранкова застава залепршала; 
књига је љубав, а не хир, 
ко Бранка чита пун је шала. 

Кап по кап-бисер од ријечи, 
а реченица ко зрела трешња; 
Бранкова прича читаоца лијечи, 
судбина писвца јесте тешка. 

Падале су кише на кров велеграда, 
Бранко-Бранчула сањао росе; 
куд га то судбина одведе млада, 
све би дао за мирисне откосе.

Сањао је Хашане и мајку Соју, 
оно његово дјетинство босоного; 
романима се враћао тешком боју, 
много је хтио, а много је и мого. 

Мирише „Башта шљезове боје“, 
велики биср и овог свијета; 
Ту је, роде, и његов Николета 
Велики јунак минулог вијека. 

Дух Бранков сад у нама живи, 
он маршира на челу колоне; 

док лети птица соко сиви, 
Бранкове приче у нама звоне.

Еееј, људи, ви без пардона, 
прст на чело, мисао у главу; 
дуга је дуга Бранкова колона, 
чувајте истину и велику славу. 

Василије Каран 
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Esej (1)

FENOMEN RELIGIJSKE SVIJESTI U 
FILOZOFIJI ERNESTA BLOCKA

“Tako je svijest od samog početka društveni proizvod i 
ostaje to uopšte sve dok je ljudi.” (Marks, Engels, Nemačka 

ideologija, I, knj. str. 28. )

Religija je veoma star i složen 
pojam i fenomen ljudske prakse. 
Raznodimenzionalna je svojim 
izvorima i povratnim djejstvom. 
Vjera u natprirodno, razumu 
nedostupno jeste najbitnija 
dimenzija religije. “Pod religijom ja 
podrazumevam umilostivljavanje ili 
pridobijanje sila viših od čovjeka, za 
koje se veruje da vladaju i upravljaju 
tokom prirode i ljudskog života” 
(Vrezer, 1973, str. 75). Dakle, čovjek 
je nemoćan, beznačajan pred silom 
za koju vjeruje da postoji. Zato i 
nije čudo što:kod razvijenih religija 
(npr. Sadašnje hrišćanstvo) je 
religijska propovijed ograničena na 
tzv. Dogme, osnovne izjave o bogu 
i njegovom odnosu prema svijetu 
i čovjeku (dogmatika). No, ipak: 
“Bez ikakvih mitizacija, ideologija, 
iluzija, stvaralački marksizam 
treba sebi pridružiti najdublje 
latentnosti i tendencije religije, sadfa 
već u neotuđenom, bezbožnom 
humanumu” (Küng, 1987, str. 444). 
Svakako, religija je istorijska pojava, 
i, moguće, ne vječita kategorija 
ljudske svijesti. Jer, ona se pojavila u 
određenim istorijskim uslovima, te 
bi trebala i da iščezne s nestankom 
njenih uzroka nastajanja i postojanja. 
“Ovdje se može sasvim naivno pitati: 
šta ako sekularizacija uništi božju 
hipostazu i Bog se više ne priznaje 
kao stvaralac simbola” (Raulet, 
1978, s. 107). Znači, postojala su 
i predreligijska razdoblja, kada je 
čovjekova spoznaja bila neposredno 
okrenuta praksi i nije mogla stvarati 
vjerske apstrakcije. Otuda se religija 
i uzima za tipičan primjer otuđenja, 
takav je njen tretman od Ksenofana, 
Frojda, Froma. Prea tome, suštinu 

religije otuđenosti čini odnos 
čovjeka i trascendencije, otuđenja 
i svih kvaliteta u apsolut, te na taj 
način gubljenje svoje autonomije 
i onostranog razloga postojanja i 
djelovanja. Gnoseološki gledano, 
otuđenje i samootuđenje čovjeka 
u religijskom obliku sastoji se u 
apsolutizovanju i hipostaziranju 
apstrahovanih vlastitih osobina i 
njihovom otuđenju u bogu. Stoga, 
svaka religija, a pogotovo hrišćanstvo, 
jeste alijenacija u odgovorima a 
manje u pitanjima- što će reći da 
su pretvorile zahtjev u obećanje, 
u prisutnost transcendentnog 
posrednika, i savršen je primjer 
dogmatizma i prihvatanje određenih 
primjera i stavova bez ikakvih 
opipljivih razloga. Sve religije i kroz 
sva vremena su institucionalizovane, 
konzervativne i nerevolucionarne. 
Otuda i deviza kako Bogu božje, 
a caru carevo, i da je svaka vlast 
od boga. Ali, i pored toga, pošto 
je jedan od najtradicionalijih i, 
svakako,najstarijih oblika svijesti- to 
je poznata okoštalost religije i razlog 
njenog gledanja samo u prošlost. 
Kvalifikaciju tradicije, pa i religijske, 
Engels je opisao riječima:“Tradicija 
je velika usporavajuća snaga, ona je 
sila inercije u istoriji” (Engels, 1973, 
str. 71).

Uspješno objašnjenje korijena 
religije ima sasvim određenu 
namjeru: uspješno vođenje borbe 
s religijom. Religija, poznato je 
ima nekoliko čvsstih uporišta u 
svakom društvu. Ali i u apstrakciji, 
što znači da ima svoje predstave i 
svoj sadržaj u ljudskoj prirodi, u 
njegovoj ograničenosti, pa, zato, 
pojedinac teško može da spozna 

da je „religiozni svet samo odraz 
stvarnog sveta“ (Marks, Engels, 1974, 
str. 146). Uz sve to, postoji i jedno 
značajno područje subjektivnih 
i psihološko – emotivnih osnova 
religioznosti. Na njih se naročito 
danas obraća veća pažnja, posebno 
u vezi s činjenicom materijalnog 
i naučnog napretka današnjeg 
čovječanstva, s jedne strane, i 
pored toga očuvanja religioznosti, 
s druge strane. Za ilustraciju tog 
mišljenja, čini se, veoma slikovito 
može poslužiti kraći izvod iz 
Raslove knjige Religija i nauka, gdje 
stoji: “Religija je osnova, ja mislim, 
uglavnom i na prvom mjestu, na 
strahu. Tu se radi djelimično o užasu 
pred nepoznatim, a djelimično, kao 
što sam rekao, o želji da osjećate da 
imate neku vrstu starijeg brata koji će 
bitui porwed vas u svim nevoljama i 
nesuglasicama. Strah je osnova ove 
cijele stvari – strah od nepoznatog, 
strah od poraza, strah od smrti. 
Strah je roditelj okrutnosti, i stoga 
nije čudo ako su okrutnost i religija 
išli ruku pod ruku. To je zato što je 
strah osnova obadviju” (Rasel, 1976, 
str. 190). Stoga i ogorčena otpornost 
i netrpeljivost religije i prema nauci 
u činjenici prisustva osjećajnih 
elemenata koje nauka najžešće i 
najuspješnije ugrožava. Odavno se 
može da shvata, stvarima se uveliko 
može da upravlja, i to, prvenstveno 
zahvaljujući nauci koja je silom išla 
korak po korak protiv svih svih 
iskrivljenih starih pravila i lažnih 
vrijednosti. Dakle, svaka religija 
je u obrnutom odnosu s obzirom 
na moć i uticaj nauke. Prednost 
njena je u tome što ona popunjava 
izvjestan prostor koji nauka nije, 
ili još ne može popuniti, to jeste, u 
pogledu zadovoljavanja izvjesnih 
individualnih i kolektivnih potreba 
ljudi. I, kako to ističu neki autori, 
„pored potrebe za saznanjem – koju 
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zdovoljava nauka, postoji niz drugih 
čovjekovih potreba“ (Umamino, 
1967, str. 94).

Pored nauke, dakako i filozofija 
je od samih svojih početaka, više 
ili manje, bila i to veoma uspješan 
oponent religiji. Tako su u njoj samoj 
nastale dvije uglavnom oprečne 
struje – dva stajališta: građanska 
i marksistička kritika religije. U 
osnovi građanskog stanovišta u 
kritici religije nalazi se teorijski, 
apstraktni nivo, ili bolje, ta kritika 
ostaje na teističkom terenu. Teorijski, 
ona se svodi na suprotstavljanje 
nauke iluziji religije. Na toj relaciji, 
krajnji zaključak te kritike religije 
sastoji se u kvalifikaciji religije 
kao laži i neistine, njene nemoći 
da se odbrani pred sudom razuma 
i logike. Na praktičnom polju, i 
kao posljedica prethodne teze, 
dolazi antiklerikastilička praksa. 
Religija je obavezna laž i štetna je za 
pčovjeka i društvo. Otuda borbeni 
stav prosvjetiteljskog ateizma 18. 
stoljeća u Francuskoj prema kleru 
i religijskim institucijama. Može se 
konstatovati da građanska kritika 
religije nije mogla prevazići slabosti 
opšte filozofske teorije, nesposobne 
da materijalistički i dosljedno 
objasni društvene i duhovne pojave. 
Ali, i bez obzira na tu ograničenost, 
ona je čvrsto stajala na stanovištu 
da je čovjek stvorio boga, što je u 
osnovi povezuje sa marksističkim 
ateizmom, po kome je kritika 
religije zapravo pretpostavka svake 
kritike kako na teorijskom tako 
i na revolucionarnom, to jeste, 
humanističkom – socijalnom 
planu. Ili, možda još pobliže rečeno 
rečeno da je ateizam humanizam 
posredovan ukidanjem religije – 
a da je komunizam humanizam 
posredovan ukidanjem privatnog 
vlasništva.

Bloch dosljedno nije pripadao 
ni jednoj gore napomenutoj 
struji. On je imao svoje pomalo 
čudno, ponekad, mora se reći i 
maglovito, neprincipijelno – ali, 
ipak, svoje autentično učenje i svoj 
nesvakidašnji, originalni stav pri 
zauzimanju problema fenomena i 
kritičkom prilasku religiji. Negdje 
na početku rada ukazano je to 

da su hrišćanstvo i marksizam 
bili jedni od osnovnih Blochovih 
izvora filozofiranja, i u kome je na 
momente ukazano na činjenicu da 
Bloch religiji prilazi prvenstveno s 
psihološke tačke gledišta, da traži 
uzroke čovjekove religioznosti i 
njen povratni uticaj na čovjeka kao 
društvenog bića, kao i na njenu 
funkciju, ulogu u društvu- svakoj 
ljudskoj zajednici. Tako, u Blochovoj 
filozofiji marksistička kritika 
religije dobija svoju posebnost, 
jer on, treba istaći, u istorijskom 
okviru religioznih ideja pokušava 
naći ovosvjetsku osnovu na taj 
način da se iz mističkog sagleda 
realitet koji je prenijet u nadu kao 
želju i mogućnost. To znači da se 
Biblija može “dešifrovati”, tako da 
se promatra kao izraz različitih 
socijalnih tendencija, koje su i za 
svoje vrijeme bile ili prisjećanje o 
nekom starom pravednom dobu, 
ili su pak utopijska maštanja o 
nečemu što bi moglo biti izlaz iz 
nepodnošljivog stanja u kojem se 
živjelo. Takva tendencija gledanja 
određena je predmetno upravo 
realnošću u kojoj se traži razlog zašto 
se tako mislilo i što se je mislilo da 
se je time mislilo, odnosno spoznalo 
i izrazilo. Kad čovjek bilo kao 
pojedinac bilo kao grupa, klasa, traži 
svoj izlaz, tada se mora imati u vidu 
– što se zapravo hoće i zbog čega je 
nešto odabrano kao kritika i negacija 
svekolikog sadašnjeg stanja. Kako je 
u tom opsegu moguće u religioznom 
stremljenju naći istorijsku nužnost?, 
jeste temeljno pitanje koje se ovaj 
filozof nade sam sebi postavio za 
odgovor. “Bloch misli da je filozofski 
zadatak u pristupu religiji baš to 
da se pojedine kategorije religije 
deteocentrišu i da se tada „prevedu“ 
na jezik socijalnog htijenja, dakle na 
jezik života običnih ljudi” (Bošnjak, 
1982, 221). Time se u istorijskom 
velu otkrila dinamičnost utopijskog 
koje nije mirovalo, i to samo zbog 
toga, što nije primjećivalo postojeće 
stanje. Geneza tog puta nužno 
postaje dio stalnih stremljenja u 
čovjekovoj istoriji. 

Ako se religiozni tekstovi (u 
ovom primjeru Biblija) mogu čitati 
kao socijalno – pravni zahtjev, onda 

je nužno takve primjere navesti i 
pokazati u čemu je razlika između 
religioznog htijenja u traženju ljudske 
prirode i realno – istorijskog kretanja, 
koje može imati atribut utopijskog 
u smislu još ne realizovanog, ali ne 
zbog toga nerealnog i proizvoljnog.
Vezano s ovim, čini se da je uputno 
pomenuti i ovu Blochovu misao da 
se Bog, odnosno Allah, „poput struje 
pojavljuje kroz samu prirodu“ (Bloch, 
1963, s. 28). U tom problemu kreće 
se i Blochova misao kad filozofira 
o religiji. Teolog tradicionalnog 
shvatanja može naprosto reći da 
Bloch nije u dimenziji teološkog, 
jer se za dogmu ne interesira kao za 
dogmu u teološkom smislu, već u 
njenoj ljusci traži jezgru, koja bi bila 
neka socijalna slika, što za izgrađeni 
sistem dogmi nije u sferi bitnog 
značenja, jer je otkrivena istina 
imala put “odozgo” prema dolje, a 
ne obrnuto. Za teologa je sigurno da 
je tako, i on neće objavljenu istinu 
obrazlagati iz istorijsko- socijalnog 
zbivanja. Nasuprot tome kritičko 
mišljenje zna da se ne može ni 
jedna religija bez ostatka prevesti 
na realno i empirijsko tlo, ali ipak 
mnogo toga je iz sfere života ušlo i 
u religiju kao izraz u traženju opšteg, 
nužnog i apsolutnog. Prema tome, 
Biblija je za hrišćane i vjerujuće 
teologe zbirka spisa koji su od 
strane crkve priznati kao od Boga 
nadahnuti. Često se naziva Svetim 
pismom, Pismom, Svetim knjigama, 
ili Pismom Starog i Novog zavjeta. 
Grčki izraz biblia znači „knjiga“, 
ili, još tačnije, „knjižice“, dok 
latinski biblia znači samo „knjiga“. 
Tu knjigu smatraju djelom čiji je 
autor Bog, ali, istovremeno, ona 
je i zbirka književnih ostvarenja 
jednog naroda, odnosno rezultat 
onih teogonijskih impulsa koji su 
živjeli u usmenoj predaji kao i u 
književnosti jevrejskog narodnog 
duha. Za religioznog čovjeka je bitno 
da nije nikad izgubio nadu u kojoj 
on ipak strpljivo živi i misli, da neće 
biti iznevjeren. Kad se u takvom 
psihološkom uvjerenju živi, onda 
je odnos prema stvarnosti moguće 
promatrati u očekivanju željenog 
cilja. No kad se takvo iščekivanje 
ipak iznevjeri, tada je baš povjerenje 
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u apsolutno pravedno biće ponekad 
izvor rušilačke snage, koja se hoće 
suprotstaviti svijetu Antihrista i 
Sotone. Tako može Bog postati ratni 
poklič sa zahtjevom da se obnovi 
svijet evanđeoske idile o pravu i 
jednakosti, što je proklamovano kao 
odnos prema zajedničkom ocu.

Pismo se uobičajeno dijeli 
na dva međusobno povezana i 
isprepletena dijela: Stari i Novi 
zavjet. Riječ Zavjet (testamentum 
u latinskim prevodima) bliski je 
prevod grčke riječi diatheke, a 
koje označava ugovor ili savez što 
ga je bog sklopio sa izraelskim 
narodom. Po mišljenju teologa taj 
se savez (hebrejski: berith) više puta 
obnavljao, te predstavlja ujedno i 
ugovor, jer se narod njime sa svoje 
strane prihvatio određene obaveze, 
pogotovo one o vjernosti jednome, 
pravome bogu. Stari zavjet je istorija 
jevrejskog naroda sagledana upravo 
kroz viziju tako sklopljenog ugovora, 
ali istorija koja se, pak, većim dijelom 
sastoji od nevjernosti bogu, i od 
pravedne kazne koju je ta nevjernost 
povlačila za sobom. Naravno, po 
preovladavajućem mišljenju među 
teolozima, ta istorija pruža sliku 
potpune dosljednosti od strane 
boga, što, vidjećemo kroz Blochovu 
interpretaciju, i nije baš tačno. Novi 
zavjet predstavlja nastavak božje 
promisli o potpunom iskupljenju 
čovječanstva, time što je bog, poslavši 
svog sina na svijet, označio počtak 
novog vremena u kojem se sklapa 
novi i konačni ugovor, sada više ne 
sa izabranim narodom među drugim 
narodima, već sa Crkvom kao 
zajednicom ljudi koji po tom savezu 
tvore sasvim nov narod- hrišćane. 
Nastajanje Starog zavjeta bio je 
veoma dugotrajan proces. Istorija 
nastajanja (preuzeta iz vavilonske, 
dijelom i iz staroegipatske literature) 
po legendi počinje tako što je bog 
negdje u 19. stoljeću prije Hrista 
izabrao Avrama – jedinog dostojnog 
da od tvorca primi obećanje. No, 
tek je Mojsije u 13. stoljeću, kao 
istaknuti religiozni i politički 
vođa, i zakonodavac, od mnošta 
razbijenih izbjeglica načinio narod, 
pa kroz moćni religiozni pokret 
dao podsticaj pretvaranju izraelskih 

predanja u knjigu objavljene božije 
riječi: Zakon (Torah), Petoknjižje 
(Pentateuh). Ono nosi biljeg 
Mojsijevog djelovanja, ali je samo 
djelo u obliku u kojem je i danas 
dospjelo, nastalo mnogo stoljeća 
nakon Mojsija: u 6., ili, vjerovatnije, 
u 5. stoljeću prije Hrista.

Budući da je Biblija djelo mnogih, 
pouzdano se ne zna ni koliko, 
autora, i da je nastajala kroz dug 
vremenski period, od 1700. p n 
e. – budući da se veliki dio Starog 
zavjeta temelji na usmenoj predaji 
narodnih legendi, da je sama Biblija 
pisana i prepisivana na tri različita 
jezika: hebrejski, aramejski i grčki 
– postaje nam razumljiviji svi 
problemi i nesaglasnosti koje kroz 
istoriju nastajanja prate biblijski 
tekst. Crkvena agzegeza i kritika 
biblijskog teksta razlikuje sljedeće 
vrste grešaka koje su pratile 
prepisivanje: “Ditografija (pogrešno 
ponavljanje slova, sloga, riječi ili 
grupe riječi), haplografija (samo 
jedno pisanje slova, slogova, riječi ili 
grupe riječi koje bi trebalo napisati 
dvaput). Moguće je izostaviti dio 
teksta ili cijeli odsjek, i ta se pojava 
zove homoioteleuton; to jest zbog 
riječi, redaka ili dijelova fraze koji 
imaju sličan završetak, jer kod toga 
pogled preskoči od jednog na drugo. 
Slova koja slično izgledaju ili slično 
zvuče (kod diktiranja) mogu se 
lagano pobrkati, a zbog slabe vještine 
pisanja, riječi su se mogle pogrešno 
pročitati ili prepisati” (Harrington, 
1987, str. 159). Tako nastale razlike, 
protivriječnosti i nepodudaranja 
u tekstu Pisma, nisu ono čime 
se Bloch zanima: takve greške su 
najčešće plod ljudske nemarnosti, 
umora ili neznanja, pa kao takve 
lako su uočljive, i do našeg vremena 
skoro su sve ispravljene, a zabune 
i pogrešne interpretacije koje su 
činjene na osnovu tih grešaka, skoro 
su bezazlene. Ono što je u Bibliji 
opasno, nastalo je poslije svešteničke 
redakcije, kojom su pobunjenička, 
pretkanonska vrela narodne predaje 
potpuno kanonizovana i učinjena 
oficijelno teokratskim. Prva i 
najznačajnija redakcija Petoknjižja 
dogodila se u 5. stoljeću prije Hrista, 
tačnije okio 450. godine, kada se 

iz perzijskog izgnanstva vratio 
„crkveni povjwerenik za Jerusalim“ 
– rabin Ezra. Iako su još postojala 
pretkanonska vrela, koja za vrijeme 
vavilonskog ropstva bijahu čuvana u 
usmenoj predaji naroda, Ezra je na 
najčišći teokratski način redigovao 
čak i Zakonik iz Mojsijevih vremena. 
Tako redigovan tekst u sebi nije 
više sadržavao ništa jeretičko, a 
izraelska narodna predaja bila je 
osuđena da traje izvan Knjige, i da 
polako, stoga, iščezava. Smjer što 
ga je svojom redakcijom naznačio 
crkveni povjerenik Ezra, rezultiraće 
sporom o karakteru “Knjige o Jovu” 
i “Pjesme nad pjesmama”, pa se zato 
ni do dana današnjeg ne može znati 
da li su one takođe Sveto pismo ili 
samo tekstovi kojima se „oneščišćuju 
ruke pravednika“. Dakle, još od 
vremena Ezre i njegove redakcije 
biblijskog teksta, sve u Starom 
zavjetu svodilo na jedan jedini 
teokratski imenitelj: sve što je moglo 
da zazvuči iole drukčije bivalo je 
brisano ili mijenjano do potpune 
neprepoznatljivosti. Iz oficijelno 
redigovanog teksta nestalo je polu 
– buntovničko mrmljanje „djece 
Izraelove“, a umjesto toga bivale 
su interpolirane tvrdnje o „velikoj 
važnosti kulture, zatim pokajanja, 
i najpodaničkija potenciranje 
božanske trascendencije“ (Bloch, 
1986a, str. 75).

Zbog toga redigovanja, 
ili kako Bloch često podvlači 
““preredigovanja“, Bibliju treba 
podvrgnuti jednoj detektorskoj 
kritici, ne bi li se kako sa što više 
uspjeha otkrila razna, manje ili više 
pobožna, izokretanja onih bitnih, 
subverzivnih dijelova teksta. Takvo 
detektivsko – detektorsko čitanje 
Biblije ne odnosi se samo na ezrinsku 
redakciju Starog zavjeta, već i na 
Pavlovu teologiju žrtvene smrti Isusa 
Hrista, koja predstavlja vrhunac 
njegovih redaktorskih intervencija 
na oblikovanju Isusove slike; ovo je 
tim nužnije ako se već zna da sam 
Pavle nikada nije ni čuo ni vidio 
tjelesnog Isusa, njegova pisma- 
poslanice pisane su pedeset godina 
nakon Hristove smrti. Osnovna 
svrha detektorstva jeste zapravo 
nastojanje da se razotkrije ono što 
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dugo stoji zatrpano pod nanosima 
svešteničkih prilagođavanja. 
Prometejski sadržaj Biblije nije 
zauvijek izgubljen, on je prisutan 
i pored ezrinskih i pavlovskih 
kodifikacija, i još uvijek djeluje 
svojim eshatološkim nabojem. Da 
to nije slzučaj Biblija ne bi djelovala 
kao knjiga nade, najrevolucionarnija 
od svih religijskih knjiga uopšte, 
već bi, naprotiv, bila samo vjwerska 
knjiga gornjeg sloja i obogotvorene 
despotije. Stoga, detektorsko čitanje 
i istraživanje Biblije ne može nikako 
biti neutralno, ono je od samog 
početka nužno usmjereno protiv 
Ezre i njegovih nalogodavaca. Prema 
tome, pri svakom podrobnijem 
čitanju biblijskog teksta u prvi 
plan odmah izbijaju neke čisto 
hronološke protivriječnosti: poput 
onih o vremenu trajanja opšteg 
potopa (koji čas traje 540, čas 150 
dana) ili, pak, oplodne noći nekog 
od patrijarha (Avram koji pred 
bogom izjavljuje kako je prestar da 
ima djecu, ali se nakon Sarine smrti 
ženi i dobija djecu). Međutim, takve 
i njima slične protivriječnosti po 
svom značenju su trivijalne, i tek 
su ovlaš mijnjane i prilagođavane 
tokom svešteničkih redigovanja: 
prilagođavanja novom vremenu. 
Jer, Bloch neke druge priče i legende 
iz Biblije smatra mnogo bitnijim 
za utemeljenje jedne detektorske 
slike koju bi čovjek sam sebi trebao 
da stvori o osnovnim biblijskim 
kategorijama. To su svakako ona 

mjesta gdje je moguće govor o 
čovjeku izvući na vidjelo i očistiti 
od svih dogmatskih natruha: Kain, 
Jov, Jakovljeva borba sa anđelom, 
čovjekov “grijeh” u raju, izgradnja 
vavilonske kule; značenje ovih 
priča, naprotiv, nije ni malo naivno, 
kao što je još manje naivno čisto 
teokratsko prevladavanje njihovog 
sadržaja- Otkriti njihovo humano- 
utopijsko i revolucionarno značenje, 
učiniti ga dostupnim i shvatljivim 
savremenom čovjeku kroz jednu 
neortodoksnu marksističku kritiku 
religije, koja će se sukobiti sa 
svešteničkim kontrarevolucionarnim 
djelovanjem u domenu te iste 
religije, svakako je najvažniji zadatak 
koji Bloch preuzima na sebe. Tako 
će na jednom mjestu reći: “Bez 
ovakve upotrebe biblijske kritike i 
bez novog obrata u njoj, više uopšte 
nije moguća nikakva kritika religije, 
ponajmanje filozofija revolucionarno 
– utopijskog sadržaja” (Bloch, 1986a, 
str. 75).

Biblija čiji bi se sadržaji drukčije 
promišljali vrlo brzo bi postala samo 
još jwedan priručnik pokorene 
kultske zajednice. Odnos prema 
takvoj Bibliji nužno bi morao biti 
apologetski, uz možda dovoljno, 
ali strogo kontrolisano tumačenje 
alegorija i odgonetanje simbola, 
čiji bi rezultat morao biti unaprijed 
poznat – teokratski. Dakle, uz 
vjerujuće, apsolutno slijeđenje 
biblijskog teksta, nikako se ne može 
dospjeti do potpunijeg razumijevanja 

one pred čovjekom skrivene tajne 
u istinskoj poruci Biblije: Homo 
absconditus (skriveni čovjek) preko 
Eritis sicut Deus (Bićete kao bogovi) 
do Sina čovječijega i to bez njegovog 
nebeskog, transcendentnog prestola, 
ali sa njegovim kraljevstvom- to 
je ono što Bibliju čini istinskom 
Biblijom „siromašnih“. Jedino takva 
Biblija, tvrdi Bloch, ima budućnost 
i da bez onoga pritiskujućeg Nad – 
nama transcendira svu stvarnost, i 
to s jasnim ciljem Ispred – nas. Od 
sveštenika – redaktora proglašena 
jeretičkom, u Bibliji postoji – iako 
često utajivana i prikrivena – struja 
protiv pritiska, protiv teokratskog 
Olimpa i krvoždernih Moloha, 
sa jednim, prije nje nigdje ne 
primijećenim očekivanjem onog 
što je potpuno drukčije, što je 
obećano, i što će, u obliku savršenog, 
doći. Samo je Pismo, za razliku od 
drugih vjerskih knjiga, istrajalo 
na bogu ljudske nade i ispunjenog 
obećanja: “Kada dođe što je savršeno, 
iščeznuće što je nesavršeno” (1. 
Kor. 13, 10). Dakako, da bi se to 
humano – utopijska komponenta 
razumjela i izvukla na čistinu, kritika 
Biblije mora se sprovesti putem 
Biblije, mora se protiv svešteničkog 
licemjerja i teocentričke despotije 
progovoriti samom Biblijom. Jedino 
će se tim putem dospjeti do veoma 
značajne razlike: Pismo za čovjeka i 
Pismo protiv čoovjeka.(Nastavak u 
narednom broju)

Dr Duško Ž. POPOVIĆ

АРИЈЕ ЛИВНЕ
Ведар и чио, пред рођендан
деведесет и неки свој убави,
док збори о Аушвицу, спутан,
Арије Ливне ћаска и о љубави 

“Ко дрвце сам уз решетке бдио
све док неко сличан, госпођице,
кроз прозор се није заљубио
приносећи , у логорску таму,
тек хранљиве крушне мрвице

Али ја сам идаље означен био
Јевреј, са звијездом на рукаву

... Спасио ме је чувар шума...
из логора смрти,судњега дана
кад ме је до слободног друма
у одјећи шумара, извела жена
лично његова, ал и моја дама.. ‘’ 

Арије Ливне, уз диван спокој
као да данас сав живот слави
Тај љубавник, скоро у стотој
ЖИВ, незнанце учи о љубави.

Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ
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Нa двaдeсeтим Mрчajeвaчким пjeсничким сусрeтимa нa Moрaви

Свeткoвинa духa и слухa
Свojeврснo признaњe „Пoвeљa Moрaвe“, кojу дoдjeљуjу 

Удружeњe књижeвникa Србиje и Књижeвнo друштвo 
Mрчajeвци oвe гoдинe су дoбили Рaнкo Прeрaдoвић из 
РС, тe Брaтислaв Бaтa Mилaнoвић и Mилoш Jaнкoвић из 

Србиje

Нису Mрчajeвци, мjeстo нa пу-
ту Чaчaк-Крaљeвo, смjeштeнo 

уз мoћну риjeку Moрaву, пoзнaти 
сaмo пo вeликoм пjeвaчу 
Mилoвaну Илићу, рoђeнoм oвдje, 
ни пo свaдбaрскoм купусу и 
купусиjaди, пoзнaтo je oвo мjeстo 
пo другoвaњу нaших и свjeтских 

пjeсникa. Oвe je гoдинe вeћ oдaвнo 
знaнa и oд Удружeњa књижeвникa 
Србиje прихвaћeнa мeђунaрoднa 
мaнифeстaциja Mрчajeвaчки 
пjeснички сусрeти oдржaнa 
пo двaдeсeти пут, oкупивши 
тридeсeтaк пjeсникa сa Кoсoвa и 
Meтoхиje, Рeпубликe Српсскe и 

Србиje. Пo уoбичajeнoм прaвилу 
мaнифeстaциjи присуствуjу 
пjeсници и писци из свиjeтa, 
пoштo сe oдржaвajу у вриjeмe 
трaдициoнaлних oктoбaрских 
Meђунaрoдних пjeсничких 
сусрeтa Удружeњa књижeвникa 
Србиje, aли збoг кoрoнeвирусa 
и oвих oкoлнoсти, никo ниje 
дoпутoвao у Mрчajeвцe из 
инoстрaнствa. To инoстрaнствo, 
нa нeки нaчин, прeдстaвљaлa 
je oвoг путa Рeпубликa Српскa 
из Бoснe и Хeрцeгoвинe, пa je 
тaкo и трeтирaнo учeшћe нaшeг 
прeдстaвникa, књижeвникa Рaнкa 
Прeрaдoвићa.

-Зa двиje дeцeниje трajaњa 
мaнифeстaциje oствaрили смo 
виднe рeзултaтe, a пoчeли смo првe 
сусрeтe сa 35 пjeсникa, дoк смo 
прoшлe гoдинe зaoкружили рaвнo 
3.16o њих, штo je импoзaнтнa 
брojкa. Зaхвaљуjући рaзумиjeвaњу 
oпштинe Чaчaк, oд приje кojу 
гoдину oвo je мaнифeстaциja oд 
пoсeбнoг знaчaja и пoд њeним 
сe пoкрoвитeљствoм oдржaвa, 
a зa oвe jубилaрнe сусрeтe нaшa 
je oпштинe пoдржaлa пoдизaњe 
и урeђeњe пjeсничкoг тргa и 
пjeсничкoг пaркa у двoришту 
Oснoвнe шкoлe „Taтoмир 
Aнђeлић“ у Mрчajeвцимa. Taj 
трг, oднoснсo oвaj aмфитeaтaр 
кojeг сaдa oтвaрaмo, пoдизaн je 
и уз дoнaциje брojних нaших 
дoбрoтвoрa, пoсeбнo Вeрe и Бoбaнa 
Maркoвићa, кojи су нaм нajвишe 
пoмoгли – кaзao je дoмaћин 
oвe мрчajeвaчкe пjeсничкe 
мaнифeстaциje, књижeвник Лунe 
Лeвajaц, пoздрaвљajући гoстe и 
oтвaрajући Пjeснички трг и пaрк.

Инaчe, Лунe Лeвajaц je oснивaч 
сусрeтa, прeдсjeдник Књижeвнoг 
друштвa Mрчajeвци, a живи измeђу 
рoднoг мjeстa и Бeoгрaдa, пa тaкo 
усaглaшaвa свoje aктивнoсти иaкo 
je вeћ у дeвeтoj дeцeниjи живoтa. 
Дaвнe 2003. гoдинe тo Друштвo je 
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сa Књижeвнoм зajeдницoм „Вaсo 
Пeлaгић“ из Бaњa Лукe oбjaвилo 
зajeднички збoрник „Jeдaн нaрoд у 
двa крикa“ у кojeм je зaступљeнo пo 
дeсeт пjeсникa сa Moрaвe и Чaчкa, 
кao и бaњaлучкoг крaja и члaнoвa 
„Пeлaгићa“. Сa истим нaслoвoм, 
другa књигa je oбjaвљeнa 2010, пa 
тaкo сaрaдњa oвих књижeвних и 
пjeсничких oргaнизaциja oдaвнo 
трaje.

-Сa Удружeњeм књижeвникa 
Србиje сeдaмнaeст гoдинa 
дoдjeљуjeмo вeћ дoбрo знaну 
нaгрaду „Пoвeљa Moрaвe“ a имeнa 
лaурeaтa уписуjeмo у Пjeсничку 
стиjeну, кoja сe нaлaзи пoнaд 
Mрчajeвa, нa видикoвцу Илиjaку. 
Сa oвoгoдишњим дoбитницимa 
ту je 42 пjeсничкa имeнa, oд 
кojих je 19 инoстрaних и 23 
дoмaћa aутoрa. O oвoгoдишњим 
лaурeaтимa oдлучивao je жири 
у сaстaву: Mилoвaн Витeзoвић, 
прeдсjeдник, тe члaнoви Рaдoмир 
Aндрић, Србa Игњaтoвић, др 
Зoрицa Aрсић Maндaрић (сви 
дoсaдaшњи дoбитници „Пoвeљe“) 
и мoja мaлeнкoст, a oдлучeнo j 
jeднoглaснo дa сe oвo признaњe 
дoдиjeли Рaнку Прeрaдoвићу 
из Бaњe Лукe, кao инoстрaнoм 
кaндидaту, тe пjeсницимa 
Брaтислaву Бaти Mилaнoвићу 
и Mилoшу Jaнкoвићу из Србиje 
– нaглaсиo je Лeвajaц с пoчeткa 
мaнифeстaциje, кoja je трajaлa jeдaн 
дaн (уoбичajeнo je вишeднeвнo 
трajaњe), 27. сeптeмбрa.

-Свa трojицa пjeсникa су нaши 
углeдници, српски пjeсници кoje 

знaмo, o њимa je дoстa тoгa кaзaнo 
и нaписaнo, тe мислим дa нe би 
трeбaлo пoсeбнo сaдa гoвoрити, 
пoсeбнo штo ћeтe дoстa сaзнaти 
и из oдлукe жириje o oвим 
мojим другoвимa. Дрaгo ми je 
штo je кao инoстрaни пjeсник 
нaгрaђeн нaш приjaтeљ Рaнкo 
Прeрaдoвић, кoгa сaм сa њeгoвoм 
супругoм Стeвкoм срeтao кaдa 
су oви сусрeти у Mрчajeвцимa 
пoчињaли, a нa мнoгим другим, 
нaшим мaнифeстaциjaмa oвдje и 
у Рeпублици Српскoj – нaглaсиo 
je Рaдoмир Aндрић, гoвoрeћи у 
имe жириja, a пригoдoм дoдjeлe 
„Пoвeљe Moрaвe“. Извoдe из 
oдлукe жириja o нaгрaђeнимa 
сaoпштиo je пjeсник и књижeвни 
критичaр Видaк Maслaрић, дoк сe 

нaгрaдa, пoрeд уклeсaвaњa имeнa 
нaгрaђeних у Пjeсничку стиjeну, 
сaстojи oд грaмaтe и нoвчaнoг 
изнoсa.

-Oвaкву мaнифeстaциjу, 
пa и нaгрaду у њeнoм oквиру, 
пoжeљeлe би дaлeкo вeћe културнe 
срeдинe, мaдa je и oвa Mрчajeвци 
зaистa знaнa и грaндиoзнa. 
Диjeлим мишљeњe мojих кoлeгa 
дa je нaгрaдa „Пoвeљa Moрaвe“ 
jeдинствeнa и дaр je из срцa 
свих oвих људи oвдje, пa je oтуд 
oнa нaмa дрaжa. Свaкaкo дa су 
нaгрaдe oдрeђeнo укaзивaњe нa 
aутoрe и њихoвa дjeлa, збoг чeгa 
су дрaгe и увиjeк нa нeки нaчин 
пoкрeћу нaгрaђeнe – нaглaсиo 
je Mилoш Jaнкoвић, гoвoрeћи 
у имe нaгрaђeних сaмoсвojнoм 

ДВAДEСET ГOДИНA ПРOЂE
Прoђoшe oвих нaших двaдeсeт, утисaк искрeн
Билa су лeпa сусрeтaњa и двe дeцeниje трajу
Прoлeтe пeсникoвaњe, чини сe, брзo кao трeн
Дaр Mрчajeвцимa и мojeм вoљeнoм зaвичajу

Сa Илиjaкa смeши сe грoмaднa Пeсничкa стeнa
Кoмпoзициja пoeтскa вeличaнствeнa трajнa и склaднa
Кaмeни свeдoк чувaр вeликих пeсничких имeнa
Oвeнчaних Пoвeљoм штo им пoдaри Moрaвa Зaпaднa

Нeкa сe пaмти врeмe прoшлo и нeкa сe припoвeдa
Дa Стeнa стрaжaри нa ћувику испoд купoлe плaвe
Чaчaк, Oвчaр и Кaблaр и виjугaву Moрaву увeк глeдa
Mлaдимa пoручуje дa зaпoчeтo сaчувajу и нaстaвe
(17. свгуст,2020)

Лунe ЛEВAJAЦ
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нaгрaдoм „Пoвeљa Moрaвe“ нa 
oвoj мaнифeстaциjи.

Нaгрaђeни истoврeмeнo 
дoбиjajу и пoвeљу Mjeснe зajeдницe 
Mрчajeвци o прoглaшeњу 
пoчaсним грaђaнимa oвe срeдинe 
штo je, тaкoђe, дрaг дaр дoбрих 

људи у oвoм мjeсту кoje сe, 
нeкaкo, кoтирa измeдjу вeћe сeoскe 
срeдинe и вaрoши и гдje живoт, 
видљивo je тo билo и тoг дaнa 
сусрeтaњa, интeнзивнo трaje чaк 
нeoмeтeн кoрoнaвирусoм.

Пoрeд „Пoвeљe Moрaвe“, нa 
oвим су сусрeтимa дoдиjeљeнa 
и joш знaчajнa признaњa нa 
лoкaлнoм нивoу, кoje je дoбилo 
и чeтвoрo учeникa oснoвнe 
шкoлe-дoмaћинa сусрeтaњa зa 
свoje литeрaрнo ствaрaлaштвo, 
штo гoвoри дa сe oвдje пjeсничкa 
трaдициja нe мoжe гaсити вeћ, 
нaпрoтив, oнa ћe бити дaљe 
тeмeљeнa и oствaривaнa. Укaзуje 
нa тo и чињeницa дa je чeтвoрo 
млaдих друштвeo-пoлитичких 
пoслeникa, штo пoслaникa у Скуп-
штини Србиje, штo у oпштинскoм 
пaрлaмeнту, кojи су дoдиjeлили 
нaрeчeнe нaгрaдe нaгрaђeнимa 
и свo вриjeмe били сa гoстимa, 
углaвнoм учeници Oснoвнe 
шкoлe „Taтoмир Aнђeлић“ из 
Mрчajeвaцa.

-Mjeстo je oвo кoje живи свoj 
интeнзивaн живoт и прaвa je 

„Вeнaц мoрaвских пoвeљa“

Зa oвoгoдишњe, двaдeсeтe пo рeду Mрчajeвaчкe пeсничкe сусрeтe 
oбjaвљeнa je свojeврснa aнтoлoгиja дoбитникa „Пoвeљe Moрaвe“ с 
нaслoвoм „Вeнaц мoрaвских пoвeљa“ a кojу су сaчинили Лунe Лeвajaц 
и Рaдoвaн M.Maринкoвић. Oвo je трeћe, дoпуњeнo издaњe oвaквe 
пaнoрaмe, a ту сe нaлaзe стихoви 42 пjeсникa из инoстрaнствa и 
Србиje. Први дoбитник „Пoвeљe Moрaвe“ je српски знaни пeсник, 
свojeврeмeнo прeдсjeдник Удружeњa књижeвникa Србиje, Рaдoмир 
Aндрић, a ту су и oвoгoдишњи дoбитници Рaнкo Прeрaдoвић, 
Брaтислaв Бaтo Mихajилoвић и Mилoш Jaнкoвић. Измeђу су зaистa 
знaчajнa имeнa, пoпут Aдриaнa Пeунeскуa, Aнтoниa Пoрпeтa, 
Вaсиљa Maснa, Mирoслaвa Бjeликa, Ђoрђa Вултурeскa, Aтилe Сaбoa 
Пaлoцa, Пeтрoсa Гoлицисa, тe Слaвoмирa Гвoздeнoвићa, Дoбрицe 
Eрићa, Љубивoja Ршумoвићa, Слoбoдaнa Рaкитићa, Пaтрa Пajићa, 
Toмислaвa Mиjoвићa, Пeрe Зупцa, Mилoвaнa Витeзoвићa и других.
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рaдoст нaђи сe у oвaквим и слич-
ним дoгaђaњимa кojих je свe вишe 
у пoслeдњe вриjeмe. Oд срцa 
пoздрaвљaм свe дрaгe гoстe, пa и 
пoсjeтиoцe, сa жaљeњeм штo ниje 
мoгућe, збoг знaних oкoлнoсти, дa 
сe oкупимo у вeћeм брojу, aли тaкo 
je кaкo je. Вaљдa нaс у тoм смис-
лу сви рaзумиjу и никo нaм нeћe 
зaмjeрити штo нaс ниje вишe oд 
чeтрдeсдeт-пeдeсeт присутних 
нa свим тaчкaмa oвoг дoгaђaњa – 
рeкao je прeдсjeдник MЗ, Mилoш 
Чeкaнoвић.

У oквиру прoгрaмa, кojeг су 
oбeзбиjeдили нaстaвници и ђaци 
шкoлe дoмaћинa, нaступили су 
и вeћ дoбрo пjeсницимa знaни 
члaнoви групe пjeвaчa извoрних 
пjeсaмa „Пoмeљaри“. Билo je ту 
joш низ других прoгрaмских 
пoслaсицa и прaвo je штeтa штo 
су oвe oкoлнoсти прoузрoкoвaнe 
дa сe нe мoжe oкупити вeћи брoj 
пoсjeтилaцa кojих би, сигурнo 
je, билo у зaистa вeeликoм брojу 
пoштo Mрчajeвци живe и сa oвoм 
пjeсничкoм другoвaнкoм.

-Oвaкo je, скрoмнo, oдржaнa 
и нaшa дoбрo знaнa купусиjaдa, 
мaнифeстaциja кoja je пo мнoгo 
чeму идeнтитeт oвoг мjeстa, a 
тaкo сe oдржaвajу и нaмa дрaги 
пjeснички и књижeвни сусрeти сa 
кojимa смo, свo, вeћ двиje дeцeниje 
и зaистa смo рaдoсни збoг тoгa. 
Aли, уздaти сe je дa ћe нaрeдних 
гoдинa дoћи дo нoрмaлизaциje 
и врaтити нaрoду oвe двиje 
нajзнaчajниje мрчajeвaчкe 
мaнифeстaциje – кaзao je Љубишa 
Спaсoвић, дoмaћин сусрeтaњa у 
Mрчajeвцимa.

Прaви мaли митинг пoeзиje 
уприличeн je, пoтoм, испрeд 
Пjeсничкe стиjeнe нa видикoвцу 
Илиjaку, a гдje су пjeсмe кaзивaли 
oвoгoдишњи, aли и рaниjи 
дoбитници „Пoвeљe Moрaвe“. 
Смjeњивaли су сe Рaдoмир 
Aндрић, Бaтa Mилaнoвић, 
Нoвицa Сoврлић, Mилисaв 
Mилeнквoић, Рaнкo Прeрaдoвић, 
Mилoш Jaнкoвић и тaкo рeдoм. 
Букeт стихoвa зa нeвeлик врт 
слушaлaцa и тoг пoпoднeвa 
пoсjeтилaцa Пjeсничкe стиjeнe, a 
свe у oквиримa прoписaним зa oвe 
и oвaквe oкoлнoсти.

-Бити уписaн имeнoм и 
прeзимeнoм у oву Пjeсничку 
стиjeну зaистa je сjajaн дaр зa 
свaкoгa oд нaс кojи смo сe вeћ, 
eвo, oвдje уписaли зaхвaљуjући 
Удружeњу књижeвникa Србиje, 
чиjи сaм пoтпрeдсjeдник, тe 
нaших дрaгих дoмaћинa из 
Књижeвнoг друштвa Mрчajeвaцa. 
Сви ти сjajни пjeсници, билo дa су 

из инoстрaнствa, aли и дoмaћи, 
a ту, примjeрицe, биљeжимo 
Сeргeja Глaвjукa, Ричaрдa Бeрнсa, 
Вjeчeслaвa Куприjaнуa, Гaнeтa 
Toдoрoвскoг, Влaду Урoшeвићa 
или Maтиjу Бeћкoвићa, oвдje 
присутнoг Рaдoмирa Aндрићa, 
Aдaмa Пуслojићa,  Ср бу 
Игњaтoвићa и тoликe другe, 
зaхвaљуjући oвoj стиjeни, вjeчити 
смo стaнoвници Mрчajeвaцa, 
глeдajући нa тo питoмo и лиejпo 
мjeстo сa oвoг ћувикa или, бoљe 
рeчeнo, видикoвцa – рeкao je 
Нoвицa Сoврлић из Кoсoвскe 
Mитрoвицe.

Пoтoм су сe учeсници, гoсти 
и дoмaћини, окупили у eтнo-
кући Eрић, гдje je нaстaвљeнo 
oвo нeoбичнo и врлo лиjeпo 
дружeњe кoje je прeтвoрeнo у 
мeђусoбни рaзгoвoрник o свeму и 
свaчeму, a пoнajчeшћe из културнe 
aктивнoсти и сфeрe кoja нajвишe 
мoжe интeрeсoвaти oвe дoбрe 
људe у joш бoљoj срeдини, у нaшим 
Mрчajeвцимa пoкрaj Moрaвe, a нa 
путу Крaљeвo-Чaчaк.

-Сoфрa je зa нaс сa oбиљeжjимa 
м рч aj e в a ч к e  к ул и н a р с к e 
oсoбeнoсти, пa нeкa нaм je 
приjaтнo и дa Бoг дa пa сe срeли и 
дoгoдинe – пoжeлиo je присутнимa 
пoпoднeвнo дружeњe и ручaк 
дoмaћин Лунe Лeвajaц, чимe су, 
нaпoкoн, зaвршeни двaдeсeти 
Mрчajeвaaчки пjeснички сусрeти.

Зoрaн M. КOС
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У програму Лут-феста у Источном Новом Сарајеву

Промовисана књига поезије 
"Шта су лутке?"

У  оквиру пратећег програма 
21. Међународног фестива-

ла професионалних луткарских 
позоришта «Лут фест» данас је у 
љетној учионици Основне шко-
ле «Свети Сава» у Источном 
Новом Сарајеву промовисана 
књига поезије «Шта су лутке?», 
аутора петнаестогодишње Еви-
те Бојковац из Дервенте.

- Ова дивна књига представља 
својеврсну пјесмарицу „Лут фе-
ста“, јер је наша драга Евита, као 
веома млади аутор, играјући се 
са луткама и пратећи луткар-
ске представе на Фестивалу, 
измаштала предивне пјесмице 
посвећен управо `Лут фесту`- 
рекао је Срни директор Фести-
вала Витомир Митрић.

Према његовим ријечима, у 
Евитиним пјесмама, као и на 
луткарским представама, ве-
ома лако се могу доживјети 
сценографија, костими, као и 
живе лутке.

- У име оних који ће чи-
тати ову књигу, маштати и 
оживљавати лутке, хвала Еви-
ти за задовољство које нам је 

пружила, за доброту, радост 
и смијех наше дјеце - истиче 
Митрић.

Он је као илустрацију навео 
наслове неких од пјесама “Буц-
маста принцеза”, “Лутка Љутка”, 
“Лутак ђак” и “Мајино позо-
риште”.

Евита Бојковац рођена је 
2005. године у Дервенти гдје 
живи, школује се и пише пјесме.

Осим поезије, бави се музи-
ком, цртањем, сликањем, као и 
писањем кратких прича.

Својом првом збирком 
пјесама “Лептирова чајанка” 
представила се јавности 2016. 
године, да би већ наредне годи-
не објавила збирку пјесама “Ру-
жичасто сунце и плави мјесец”, 
за коју је добила плакету ро-
доначелника књижевне кри-
тике дјечије литературе “Сима 
Цуцић” у Новом Милошеву.

Трећу збирку објавила је под 
именом “Композитор мјесец”, 
четврта се зове “Лептир сли-
кар” и пета је “Шта су лутке?”, 
чији је издавач “Форум театар” 
из Источног Сарајева.

Најновија збирка носи на-
слов “Брод по имену машта” и 
требало је да буде промовиса-
на на октобарском Београдском 
сајму књиге, који је отказан због 
епидемије вируса корона.

С.Г.
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Прозаиди

ЧИКО БЛЕСА СА НЕБЕСА

Био један чико пао са небеса, 
вјерујте ми људи мали он је 

права блеса. Кад загалами он на 
све ближње своје у сушти највише 
тад се њега боје. Будалу глуми 
боље него ико само да се открије 
ко је права тета ко је прави чи-
ко. Свашта ради он да види ко 
је ко, ко му је близу а ко далеко. 
Открије чико да и ближњи његови 
не вјерују тад у њега обузме га по 
тјелу цијелом некаква језа - све-
га. Није ни слутио колико другара 
има па је вјеровао баш њима сви-
ма. Да вјеровао је да га воле, сада 
те исте ране много њега боле. Об-
узме га често како рекох права језа 
кад схвати да му они не би дали ни 
шњиту пекмеза. Не би му је они 
дали јер мисле да му нешто фали. 

Ето дјецо каквих све има и 
другара граја не би вам дали ни 
птичијих јаја. Не би вам их дали 
никад те другарчине силне ваше, 
прије би попили неко пивце из са-
мо своје флаше. 

Али боли чику више јер сад 
вам морам говорити тише. Мо-
рам шапутати слиједеће ријечи да 
не увриједи мозак нечи. Чак и они 
који тврде да га воле пуно вукови 
су страшни одјевени у овчије ру-
но. Стрпали би њега у одаје там-
не страшне, за те награде од злата 
да добију лептир машне. Награда 
од машне је срећа пуна злата - да 
су учинили нешто више него што 
сека воли брата. Чак и она што до-
несе на крилима среће чику тога 
свога од њене памети заболи га од 
жуља много много нога. Разгласи 
и она свима које воли да истина 
јесте да истина није а гдје је била 
много тога прије. Када је требало 
разабрати ко је у кући ко и да ли то 
можда од рода може ико. Разгла-
шена вијест шири се баш брзо и у 
сну се од тога тај чико трзо. Спа-
вао је он на пола ока јер је пио и 
он пиво место сока. Пио га је мно-
го пута к›о кад змија миша гута. 

Радио је он и шта се не смије чак 
и оно кад се много смије. Све су 
то будалаштине разне а вјерују да 
због њих га стигоше казне. Само 
професор један експерт за живот-
на дјела знао је у чему је истина 
цијела. Младалачко не бистро то 
је тада младо око и не види се та-
да умом добро к›о што види со-
ко. Чак и рода што донесе чику 
на крилу свом убрља га по некад 
својом причом свом. Исприча и 
она родама и другим, они и роду 
а ови у птичијем јату спјевају му 
оду. Пјевају они наглас не, не из, не 
злобе своје, да њега зле виле доје. 
То истина права можда и јесте јер 
его његов би велик и лажан че-
сто. Знао је он да се прави важан 
страшно јер до славе му је било 
посуто од лажног злата брашно. 
Чак и другови са његовог од посла 
куће посипали су му испред ногу 
бодљикаво пруће.

Сада дође напокон вријеме да 
се гласније причају теме. А то је да 
њега пријатељи прави се не боје 
јер у души ипак красе њега разне 
дугине боје. И зато само ријетки 
пријатељ му прави, његов разум 
ипак по истини слави. 

Има и један чико у селу том од 
града та иста прича на њега - пада. 
Додуше он више не живи на тлу 
томе а сад им дође да би га хва-
лили свакоме. Диче се на њега и 
својатају га својим да се за њима 
пред Богом бојим. 

Вратимо се ми на нашег првог 
чику и на његову од боли рику. 
Плакао је он не љут на било кога 
чак ни на најрођенијег свога. Ал› 
кад баш претјера неко - као кад 
би› реко тај неко луда - секо - то га 
у срце заболи из све снаге, не може 
га тад опрати ни блага на леђима 
што носи рага. Не може га више 
сапрати ни Дунав, ни Сава, јер тај 
неко ни у сну сном не спава. Не-
го гледа само себе самог свога и 
не види даље од носа његовога. А 

сви се диче к›о да нешто профе-
сор си знају а ни не знају да они 
сами потајно изнад главе нашег 
чике с тим глупостима бају. Руга-
лице ал› на глас - не дају том чики 
спас. Другари иза леђа бољи су му 
више јер ближњи то никад не раде 
од њих тише. Кад те ближњи изда 
знак је да је прави физда. 

На сву срећу поред професора 
тога и од струке тете на његовим 
крилима лијепе мисли лете. Лете 
и у глави снови прави. Упознао је 
он и другу тету од љубави чисте 
ал› и њој, на почетку, у главу уба-
цише бјесне глисте. Стало је чики 
до те тете много па је да је освјести 
подвриснуо тихо - строго. Јесам 
ли ја будалетина и за тебе љубо, 
тето, реци ми своје мишљење ре-
ци, реци ми ето. Мало се двоумила 
тета та па виђе да може доћи и до 
разилажења рата. Отвори срце и 
рече ја сам само због твоје лудости 
ту - закуну се у мајку и друга Ти-
ту. Сад се и даље воле они снагом 
жестоком свом - то друге слама - 
не дамо да нам се ико мјеша у наш 
однос - из срца глас се пролама. 

Само да кажем, да буде јасно, 
да чико се драо кад га неко тла-
чи, кад види да је у лудости од 
њега јачи. Драо се из ‹›све снаге” 
ко магарац сваки јер се сам тако 
осјећао пред глупошћу јаки. Ту 
је и Морски лав са срцем ласте и 
њежном душом срне што у Бању 
и Луку често сврне. Он се за кра-
тко вријеме ко какав паша према 
њему баш пријатељски понаша. И 
то је о чики блеси са небеса при-
ча, и ето готово је све, чича мича 
готова је...

Пахуљице још ситније, као 
зрнцад пјеска, су се усковитлале 
јер перо су у моје руке птице са 
небеса послале.

Прољеће је никако не забора-
вите, приче и ви своје - на папиру 
‹›направите”.

Mилан Ј. ЏИДА
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Књиге

РОМАН УБИЈАЊА И 
ПРАШТАЊА

„Године врана“ Синише Ковачевића

Синиша Ковачевић, истакнути 
драмски и филмски ствара-

лац, књиженик и универзитетски 
професор је доста инвентивно на-
словио свој роман, одступајући 
од профаног насловљења ко-
ме би многи прибјегли- Годи-
не страдања. Оне су се често 
понављале, оне су стална пратиља 
српског народа. Зато је наслов 
оригиналан попут Година које су 
појели скакавци, или Кошевих 
Врабаца Ван Пеа.

У годинама врана, гавранова, 
црних барјака на кућама, у го-
динама Голих отока, Главњача, 
безданица , Голубњача... српски 
народ није оскудијевао. А 
прије њих... Београд у раско-
ши и љепоти, у умјетничком 
надметању са Вијеном, са слика-
рима, архитектама, са научници-
ма и умјетницима у свим сферама, 
који су лако премошћавали про-
сторе удаљености Беча и Београ-
да.

Послије таквих природних 
љепота које је стварала људска 
рука, аутор нас уводи у вријеме 
разарања и општег страдања, у 
вријеме кад је љепота Београ-
да „купана челиком и сушена на 
пламену“. 

Ово је роман убијања и 
праштања, мржње и љубави, оси-
оних окупаторских звјерстава и 
стоичких српских трпљења. Бе-
оград је у самртном ропцу: лед, 
глад, страх, у времену кад се за 
џеп угља даје балон ракије, кад 
се све, ама баш све што је могло 
горјети предаје ватри: књиге, пар-
кет, рамови слика, намјештај, то 
је вријеме кад мајка троје дјеце, 

жена српског официра, мајора 
и љекара, долази у искушење да 
са депоније угља покушава да 
узме џак угља од неколика ки-
лограма да би спасила дјецу од 
смрзавања, вријеме кад се тај пре-
ступ кажњавао вјешањем.

Некад угледна и богата породи-
ца Рајић, која посједује колекцију 
од 74 ордена, живи од милостиње 
Јулије, учитељице осмогодишњег 
Богдана, Швабице племени-
те душе и великог срца, једне од 
најтрагичнијх ликова романа. А 
та Швабица, Јулија, је законита су-
пруга Алојза Каврана, пуковника 
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и предсједника војног (пријеког) 
суда, најмонструознје лично-
сти романа, али и пријатељица 
куће Рајић: Катице, њене снахе 
Љубинке и њено троје дјеце.

Кад су стражали ухвати-
ли Љубинку у недозвољеној 
крађи, кадсу је у затвору изврг-
ли најзвјерскијим мучењима, 
силовању, пребијању, увреда-
ма..., Јулија је покушала код свог 
мужа, предсједника суда, да ин-
тервенише, да је ишчупа из тих 
канџазлочинаца. Покушала, али 
није успјела.Као да је ово прелом-
ни тренутак дешавања у роману. 
Овдје почињу силни заплети, не-
споразуми, погрешни закључци, 
покајања. Катици, тренутном 
стубу породице Рајић је бол за 
невино настрадалом снахом пот-
пуно блокирао разум. Окривљује 
Јулију за сва њихова страдања. У 
овим тренуцима њен однос пре-
ма Јулији је крајње некоректан. Не 
бира ријечи којима ће увриједити 
Јулију, невину и нада све тра-
гичну личност романа. Катичи-
но понашање се донекле мора 
разумјети; изгубила је снаху коју 
је неизмјерно вољела и цијенила, 
изгубила је мајку своје троје уну-
чади. Било је потребно вријеме 
увријеђеној мајци српског офици-
ра да своју мржњу према Шваби-
ци замијени истинском љубављу 
и праштањем. Освједочила се 
у њену племенитост, у њену ис-
крену љубав према Љубинкиној 
дјечици, у њеном настојању да му-
жа монструма наговори да спаси 
мајку троје нејаке дјеце.

По ослобођењу Београда и 
повлачењу аустроурарске војске 
долази и до раздвајања породица. 
Јулија се с брода, који је превозио 
Нијемце за Земун, вратила да спа-
си Богдана Рајића, Љубинкиног 
сина кога је том приликом ра-
нио пуковникКавран,онај који 
је његову мајку осудио на смрт 
вјешањем. Враћа се с малим Бог-
даном у Рајићеву кућу. У разру-
шени Београд се враћа и Живојин 
Рајић, мајор и љекар. Поред мајке 
и дјеце у својој кући затиче и Шва-
бицу Јулију, особу која ће постати 
камен о његовом врату, али коју 

ће временом Живојин завољети. 
Заљубиће се у жену коју чудном 
љубављу воли и њен законити 
муж Алојз. Алојз, који има бо-
лесне надзоре на љубав и мржљу: 
„Није гријех толико мрзити 
оријентални олош (...) није гријех 
није, није,...али је гријех вољети 
(...) вољети љубављу од које се 
умире“1 Он пати од претјеране 
љубави, љубави коју осјећа са-
мо према својој жени. Пати од 
сазнања да је остала међу шизна-
тицима. 

На другој страни Јулија је 
код Рајића показала изузетну 
човјечност и захвалност што су 
је заштитили. Зна она да је по-
родицу Рајић довела у незавидан 
положај, да их сад свак избјегава, 
чак и најближа родбина. Тај ани-
мозитет према Јулији, а самим тим 
и према свим члановима породи-
це посебно показује Живојинова 
тетка Мела. Зато Јулија није ни 
замјерила Живојину , мада јој је 
тешко пао тај растанак, што је 
покушао да је одвезе у Мађарску.
Тај растанак је веома тешко пао 
цијелој породици Рајић. Али, 
Живојин се предомислио. Љубав 
према Јулији и Јулијина пре-
ма његовој дјеци била је јача од 
његовог тренутног расуђивања. 
Вратили су се у Београд. Али, 
вратио се и пуковник Алојз. А са 
њиме и нови проблеми за породи-
цу Рајић. Долази до нежељених и 
непријатних сусрета и разговора 
између Алојза , Јулије и Живојина. 
Долази и до туча. Јулија је сво 
вријеме на страни Живојина. Ис-
тина, остала је без значајне зашти-
те; њена свекрва Катица је умрла 
и сахрањена уз присуство троје-
четверо чељади.Међу њима је би-
ла најважнија личност ондашње 
Србије краљ Петар. Знао је овај 
ратник и државник да цијени до-
принос држави породице Рајић. 

Ковачевић је свој роман, нажа-
лост, завршио без хепиенда. И без 
заслужених катарзи за појединце. 
Наиме, у двобоју до кога је до-
шло између Алојза и Живојина, 
Живојин гине. Гине послије срам-

1 Синиша Ковачевић, „Године врана“, Вукотић 
медиа, Београд, стр. 162.

ног поступка Алојзовог, који није 
испоштовао обећање које је дао 
секунданту Ракићу. ( Као да се од 
овог зликовца и људског шљама 
могло и очекивати нешто поште-
но!). Читалац ће осјетити бар 
мало задовољење правде што ће 
Јулија родити Живојину наслед-
ника. Ваљда он неће бити судбине 
старих Рајића који нијесу умира-
ли природном смрћу. Гинули су 
на браницима отаџбине.

Оно што заслужује посебну 
пажњу у Ковачевићевом роману, 
што указује на трагику српског 
народа, на његову лакомисленост 
и наивност , је чињеница да су 
дојучерашњи непријатељи Срба, 
провјерени рушиоци српског Бео-
града и других градова, зликовци 
који су вјешалии и убијали, који 
су за собом остављали пустош , 
постали равнопрани официри 
у новој краљевини Југославији. 
Замијенили су своју усташко-гер-
манску униформу новом унифор-
мом поносног српског официра. 
Као да су кратког памћења Пашић, 
Александар и ини родољуби и 
квазиродољуби. Том амнестијом 
њемачких крволока погазли су 
част српског официра. Они су 
обезвриједили његов слободарски 
дух, а не неки Живојин Рајић који 
се опредијелио за човјечност, за 
истинску људску вриједност једне 
Јулије, за искрену љубав према 
особи која ју је заслужила. За же-
ну која је страдала, патила, пони-
жавана, али која је стала на високу 
љествицу људске вертикале. Же-
ну која ће продужити лозу часне 
породице Рајић. Болно је што су 
многи дојучерашњи противници 
српских официра постали њихови 
надређени. А у такву ситуацију их 
је довела српска Влада. Она Влада 
која је до задњег тренутка чека-
ла да прослављеном војсковођи 
и истинском родољубу ђенералу 
Петру Бојовићу додијели звање 
војводе. Можда је Пашић чекао да 
му се син врати из Женеве у којој 
је проводио ратне дане а у којима 
је ђенерал Бојовић крвавио.

Момчило ГОЛИЈАНИН



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

30 20. октобар 2020.

Година 5  •  Број 15

И ДА БОЛ ПО/Р/УКА БУДЕ 
СВИЈЕТЛА

Ненад Симић је млад човјек, то 
је битан разлог што за живота 

свога није био судионик козарских 
погибељи (и тада) намијењених 
српском народу, али ‘’по рођењу’’ 
јесте од својих предака слушао и 
чуо и запамтио за сва времена да 
се голгота дешавала и десила и 
то она најбестијалнија коју може 
људски ум замислити, над нејачи, 
над младошћу, над свим домени-
ма људског постојања и то оног 
који с поносом кроз вијекове носи 
обиљежје постања Рода Српскога.

По ономе за што живи и ра-
ди (поштен приступ врлетима 
живота), по ономе чиме се бави 
(без писане ријечи он не умије), 
по ономе за чиме тежи (породица, 
љубав, слобода удахнућа сваког 
корака) Ненад је био предодређен 
да напише и пјесму ‘’Ноћ злочи-
на над Козаром’’, пјесму чији му 
садржај није давао мир ни након 
последњег отаџбинског рата који 
као да му је ‘’појаснио’’ дио слика 
козарских и ‘’ставио га на пут’’ да 
‘’поуку поруком напише’’.

И када у пјесми о страдањима 
непојмљивим, коју и није баш 
‘’лако прочитати’’, треба покуша-
ти свој глас дрхтави чути кад се 
пјесма збори, помиње и спомиње 
појам-ријечи ‘’праведник, невин 
човјек, топла људска душа’’ па и 
у контексту ‘’вјечног помена му-
ченицима’’ Ненад то чини у жељи 
да помене узоре предака својих, и 
његових, и наших, свијетле главе 

Лазара, Обилића... као свјетлост 
која и ‘’наше и њихове’’ а посебно 
наше прагове треба да освијетле 
науком који треба да буде као 
предање уткан и у све наше по-
томке.

Поука и порука пјесме ‘’Ноћ 
злочина над Козаром’’, ка-
ко је то и аутор истакао на вео-
ма емоцијама протканој додјели 
значајне међународне награде у 
мјесту Миљевићи општина Гра-
дишка у Републици Српској, јест 
да помрачени умови, не само 
према вијековима страдалнич-
ком српском народу већ и према 
свим људима свијета, никада више 
и било гдје на свијету не угледају 
свјетло дана у било којем облику 
свога злог постојања... 

Ненад Симић и као аутор и 
као члан/предсједник Српског 
књижевног куба ‘’Вихор’’ Дервен-
та и треба да јест и јест поносан 
и на себе и на пјесму која свјетла 
традицију циља постојања и свог 
и ‘’Вихор’’-овог и српског народа. 

М. М. ЂУРЂЕВИЋ, књижевник

НОЋ ЗЛОЧИНА НАД КОЗАРОМ

Спустила се тамна ноћ над Козаром,
тамни вилајет оживео и
расуо се пространством у потрази за
живом Српском душом. 
 
Из куће родне, преко прага 
На силу вођени у тамној ноћи, 
Из сна буђени у неповрат одвођени 
Рукице мале, ти невини људи 
Што тек плућима својим дишу. 
 
И наше баке и дједове 
што сјећање на прошла страдања 
свјежим држе, 
вежу им руке и уста јако 
да ни крик упозорења не пусте. 

Не бјежи народ, јер и не може 
у глувој ноћи те тамности, 

ко би након година многих 
помислио да ће зло од комшија опет доћи. 
 
Тумарају корацима у непознато 
нису ни свјесни шта им се спрема, 
а џелат хоће маљем, камом, пуцњом, 
да затре Србе, да их нема. 
 
И крећу смрти невиних душа 
капа, натапа поља козарачка 
топла крв људска. 
Сузе оних што клање чекају 
за родом својим пољем се простиру. 
 
Праведник, невин човјек, топла људска душа, 
и кад на клање иде сјајем главе
Лазара, Обилића, и свих других новомученика 
за свагда обасја срамоту и злочине, 
И учини вјечни помен мученицима. 

Ненад СИМИЋ
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Умjeстo прикaзa, прeдгoвoр књизи

Деда, човјек “изнутра”, свједок 
и савременик

(Ранко ПРЕРАДОВИЋ: “МОЈИ САГОВОРНИЦИ“, Арт-принт, 
библиотека „Крајина“, Бања Лука, 2020)

По кованици Моме Капора, 
интервју је својеврсна дуодра-

ма. У тој, даље вели Капор, драми 
са два лица оба лика покушавају 
да буду паметнија него што ствар-
но јесу и та ствар са паметовањем 
је данас израженија него икада 
прије, бар када је ријеч о новин-
ском тексту.

Интервјуи се, у великом броју 
случајева, раде путем мејла, 
друштвених мрежа и разних сав-
ремених начина комуникације. 
Ту, наравно, нема ништа лоше. 
Саговорници имају времена да 
размисле о одговорима и нови-
нама, ако хоће, понуде најбоље 
што знају. Ипак, прави драмски 
ефекат добија се у интервјуима 
рађеним уживо. У књизи „Саго-
ворници Ранка Прерадовића Де-
де“ сви интервјуи рађени су очи у 
очи. Иако смо као читаоци у овим 
разговорима закинути за запле-
те, врхунце и крајеве, јер је ријеч 
о исјечцима из разговора, између 
редова да се наслутити каква је ту 
драма вођена. У готово пола вијека 
дугој новинској каријери, која је у 
стопу пратила (и још увијек пра-
ти) ону нешто дужу књижевну, 
Прерадовић је од Козаре преко 
Струге до разних југословенских и 
иних пјесничких манифестација, 
као човјек из бранше или човјек 
„изнутра“, интервјуисао своје ко-
леге писце и пјеснике.

Упућен у њихово књижевно и 
ванкњижевно дјеловање, Деда је 
разним поводима питао, снимао и 
у маниру Вука Караџића, биљежио 
усмена свједочења и преокупације 
књижевника у одређеном времену 
и простору.

Разговори у овој књизи 
рађени су од 1963. до 2017. го-
дине. Најстарија заступљена 
књижевница у књизи је Десанка 
Максимовић рођена 1898, док је 
најмлађи књижевник Горан Дакић 
рођен 1984. године.

Генерацијски другови младог 
Ранка Прерадовића, четредесе-
так година старије, али и чет-
рдесетак година млађе колеге 
потоњег Ранка Прерадовића Де-
де, разумије се, имали су разли-
чита интересовања.

Тако Никита Станеску говори 
о читаоцима на све четири ста-
не свијета, а Меша Селимовић о 
битности књижевне критике. Није 
још ни близу вријеме када ће ми-
нистарства промовисати дјела 
класика и откривати поразне по-
датке о читаности. Још увијек се 
не претпоставља да стиже доба 
када књижевне критике у сред-
ствима јавних информисања неће 
бити ни у траговима као, рецимо, 
те 1966. године када Прерадовић 
и Селимовић раде интервју. 

Међутим, вријеме пролази. 
Бранко Ћопић евоцира успомене 
на Грмеч, а Ђуро Дамјановић на 
Бранка Ћопића. Матија Бећковић 
је, потом, у жирију за награду 
„Ђуро Дамјановић“ и свједочи 
каква је овај момчина некада био. 

Многи још увијек живо пам-
те Скендера Куленовића, чија им 
награда бива управо уручена за 
књижевно дјело.

Дервиш Сушић и Младен 
Ољача се сјећају другова из једног, 
а Жељко Пржуљ као ратник из 
другог, прича о јунацима из трећег 
рата. Рајко Петров Ного иде даље 
у прошлост, па говори да не за-

боравимо ни Пецију из четвртог. 
Но, ово није прича о ратовима. 
Ратове, попут осталих података, 
овдје помињем тек као историјске 
одреднице о којима се различито 
говори у различитим времени-
ма и ту долази до оне капоровске 
дуодраме која се да осјетити, како 
рекосмо, између редова, а богами 
и у њима. Дедини саговорници, 
дакле, нису само књижевници 
који свједоче о сопственом или о 
дјелу својих колега, него и о вре-
мену у ком живе. То, чини се, ра-
де природно, са лакоћом и без 
претјераног и на почетку овог тек-
ста поменутог паметовања. Разлог 
је једноставан, испред себе имају 
колегу од повјерења и у великом 
броју случајева пријатеља. Иако је 
прича озбиљна, а персирање про-
фесионална дужност, амбијент у 
којем се одвијају ови разговори је 
пјеснички и пријатан. То напросто 
осјетимо по анегдотама, личним 
утисцима и честом искреношћу у 
овим разговорима.

„Јa сaм jeдини чoвjeк кojeг знaм 
кojи je oстaвиo пићe и прoпao збoг 
тoгa“, каже рецимо Бранко Чучак 
у разговору са Дедом. Неки од Де-
диних саговорника имају локал-
ни, неки регионални, а неки, као 
што је актуелни добитник Нобе-
лове награде за књижевност Пе-
тер Хандке и глобални значај. У 
таквој ризници разноликости чи-
таоцу, за којег се претпоставља 
да га интересује књижевност и 
књига, остаје само да прочита у 
даху оно што је Ранко Прерадовић 
Деда издвојио из своје богате но-
винарске каријере, те да жали што 
му је то дао тек на кашичицу.

Милан РАКУЉ
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Истoриjскo-гeoгрaфски oснoви нaстaнкa БиХ (1)

Кoнтинуитeт српскoг нaрoдa

Босна и Херцеговина је про-
стор на којем се вијековима 

сусрећу, сукобљавају и промо-
вишу културе, цивилизације и 
религије, са свим својим добрим 
и лошим особинама. На овим про-
сторима суочавају се три разли-
чита културно-цивилизацијска 
круга:  православни или 
источнохришћански, католички 
или западнохришћански и ислам-
ски или турскоисточњачки, што 
овом простору даје специфич-
но етнокултурно и национално 
обиљежје. Обиљежје којега за-
твара, и од продора хуманизма и 
ренесансе. У БиХ све тешко про-
дире па и вјетрови. Испуњена је и 
окружена брдима.

Српски народ на геопростору 
Босне и Херцеговине као припад-
ници јужнословенског народа на 
Балканско полуострво има свој 
континуитет. То потврђује 
„СвједочанствоПорфирогенита 
о разграничењу српског и хрват-
ског народа по ријеци Цетини 
код Омиша, које нико не доводи 
у питање, али је у модерно време 
ревизионистичка историологија 
уобичајила једно тумачење које 
тај податак обезвређује и мења 
му смисао“ (Јован Илић, „Балкан-
ски геополитички чвор и српски 
етнички простор“). Границу на 
ријеци Цетини је утврдио Ду-
шан Силни, мада је на острвским 
просторима према западу живио 
словенски српски народ. Разлог те 
границе је Јелена која се удала за 
хрватског бана Шубића. Јелена је 
саградила манастир „Крка“, док је 
њезин муж саградио самостан – 
богомољу хрватским вјерницима. 

Континуитет јужнословенског 
српског народа на геопро-
стору Босне и Херцеговине 
изложићемо кроз неколико пе-
риода: средњовјековни пери-
одСрба на Балкан, формирање 
средњовјековне босанске државе, 

до турског освајања Босне и Хер-
цеговине; период владавине тур-
ске империје (1463–1878); која је 
трајала 415 година; аустроугар-
ски период; период Краљевине 
Југославије (1918-1945) и пери-
од који карактерише завршетак 
Другог свјетског рата и стварање 
Социјалистичке Републике Босне 
и Херцеговине.

Прије тога описаћемо новије 
доказе о јужнословенским Срби-
ма као аутохтоном народу на 
Балкану. Све је више аргумената 
у прилогу тезе о томе да је цен-
тар, извор колективне европске 
цивилизације Балканско полуос-
трво у данашњој Србији. Винче је 
највеће и најснажније истраже-
но неолитско насеље које је било 
сједиште прве урбане европске 
цивилизације прије девет хиљада 
година. Археолошка налазишта 
Винче простире се на око 15 хек-
тара, и не само на овој локацији. 
Тај народ је живио на простору 
који је знатно већи од данашње 
Србије, што је утврђено на основу 
700 пронађених локалитета изван 
подручја Винче, са археолошким 
материјалом који подстиче на 
материјал нађен у Винчи.

Простори широм данашње 
Босне, Србије, Румуније, Бугарске, 
Црне Горе, СевернеМакедоније, 
Грчке, на којима су нађена богат-
ства (керамичке посуде, фигуре од 
пластике, алати од животињских 
кости, глачаног и оклесаног каме-
на, остатака кућа), говоре у при-
логу да је Винчанска култура била 
просперитетна.

Прва појава коришћена метала 
у свијету је на подручју Србије на 
локалитету Плочника и Беловода. 
Др Бен Робертс, са универзитета у 
Енглеској је рекао да се колектив-
на металургија прије 7.000 година 
догодила на тлу данашње Србије.

У Винчи је створена прва аз-
бука што је видљиво и по томе да 

је азбуга Етрураца идентична са 
винчанском.

Истражујући порјекло наро-
да Анатолиј Алексејевич Квасов, 
професор на Универзитету Хар-
вард, је констатовао: „Винчанска 
култура је њихова – Српска“.

У Благотину код Трстеника, ар-
хеолози су открили остатке урба-
ног насеља старог (према првим 
процјенама) око 8.000 година. 
Насеље је имало између четири 
и пет стотина становника, што је 
много ако се има у виду да цијела 
Европа у то вријеме није има-
ла више од педесет хиљада ста-
новника. Посебна занимљивост 
је та што је пронађена и иско-
пана статуа за коју се сматра да 
представља богињу мајку. Догађај 
који је пратио то ископавање по-
себно је узбудио археологе: из пот-
пуно ведрог неба сјевнула је муња 
а гром је ударио у дрво свега не-
колико метара од ископине. Током 
ноћи муње су сјевале, а громови 
ударали све до јутра. Иза поноћи 
мјесеца јула, над налазиштем се 
могла примјетити интензивна зе-
ленкаста свјетлост која као да је 
излазила из земље.

Изучавајући Санскрипски 
језик Бранислава Божиновић је 
доказала идентичност српског 
језика и санскрипског језика. Та 
сродност се огледа у изузетно ве-
ликом броју ријечи како на лексич-
ком тако и на граматичком нивоу, 
што све задире до најранијег Ве-
деког нивоа, на нивоу Р5 – Веда, 
а то је период од прије 4.000 го-
дина. Врхунац изучавања је “Реч-
ник сродних српских речи“, у три 
тома, објављерн 2000. год. Аутор-
ка доказује идентичност српског 
и санскрипског језика. Пошто се 
вјерује да је санскрипски прајезик 
из кога су настали сви свјетски 
језици, онда је више него јасно 
колики је значај изучавања Бра-
ниславе Божиновић за српску 
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културу, идентитет народа, ду-
ховност. Утрла је пут повратка 
српског народа самом себи, својим 
коријенима, пракоријенима, до 
извора самог нашег бића, да се у 
пуној самосвијести учврстимо у 
његово језгро и никада не скре-
немо странпутице. Тако ћемо за-
уставити прекрајање историје, 
наше разбијање, разједињавање 
и уништавање вриједности.

Средњовјековни период–Про-
стор Балкана су насељавала ста-
ра племена: Пелзаги, Кари, Лелеги. 
Око 2.000 године прије нове ере 
досељавала су се и многобројна 
илирска племена (Далмати, 
Јаподи, Сердеати, Андријејци и 
др.). Убрзо потом досељавали су 
се Келти, Римљани, Готи, Авари 
и Грци.Шта је са Србима – старим 
јужнословенским народом? Ма-
ло се зна јер је то период у којем 
није била развијена ни дескрип-
тивна историја која је имала за 
циљ да спријечи да их(појаве) 
вријеме избришу из сјећања.На 
Берлинском конгрерсу условљена 
је Србија да избрише генезу своје 
прошлости, односно постојање 
Срба као Јужних Словена на про-
сторима Балкана прије династије 
Неманића.

Јужнословенски Срби су дио 
породице индоевропских народа 
и припадају њеном словенском 
огранку. Њихова прадомовина, 
према тврдњама неких историча-
ра, налази се око ријеке Висле и 
њених притока (данашња Пољска). 
Тврдње неких историчара је да су 
Јужни Срби доселили из Русије, 
из Кине... Према византијским 
списима, на тло Балкана су се до-
селили, са осталим словенским 
народима, у периоду од 5. до 7. 
вијека. Насељавање је било по-
степено. У вријеме цара Ираклија 
(прва половина 7. вијека), словен-
ска племена Срба и Хрвата Јужни 
Словени) насељавала су Балкан, 
што је представљало прекрет-
ницу и најзначајнији догађај у 
насељавању словенског народа 
наБалканском полуострву.

Постојећи, нови докази гово-
ре другачије. Др Јован Деретић је 
нашао у античким, византијским 

и западноевропским историјским 
изворима бројне доказе о аутохто-
ности Срба, односно Јужних Сло-
вена, на Балкану – још у предгрчко 
и предримско вријеме. Др Деретић 
доказује да су Јужни Срби има-
ли значајну улогу у стварању 
цивилизације уопште.

Почетком нове ере Јужни Срби 
на просторима Балкана су при-
хватилиримско подаништво– као 
слободни грађани чиме су се мог-
ли похвалити још једино станов-
ници града Рима. 

Према изложеним налазима 
професора са Харвардског уни-
верзитета у Америци прадомо-
вина јужнословенскогнарода је на 
просторима Балкана и то на про-
сторима садашње Босне и Херце-
говине и Србије и других крајева. 
Са тог простора су се расељавали у 
данашњу Русију, Данску, Њемачку. 
Дакле, Срби се нису досељавали 
него расељавали.Харвардски про-
фесор Олег Николајевич Трубалов 
навео је и доказивао да су Балкан 
и Подунавље прапостојбина свих 
данашњих Словена. Избјегава се 
помен дохришћанских Словена и 
доћириловске словенске писмено-
сти која је етногенеза и култура 
старих Словена. Трубалов тврди 
да је тај језик основа свим словен-
ским језицима.

Исправк у ис торијских 
чињеница врше свјетски 
стручњаци које српски науч-
ници морају да подрже и приђу 
слободнијем и отворенијом 
ис торијском испитив ању 
поријекла српског језика и 
српског народа на Балкану као 
и браће Сјеверних Срба. Тврдњу 
свјетских стручњака о српском 
језику и порјеклу српског народа 
на Балкану обрадила је проф. др 
Мирјана Стојисављевић у књизи: 
„Србистика и коментари“, Бања 
Лука, 2015.

Српска племена су била гру-
писана у планинским предјелима 
између Саве и Пливе до Лима и За-
падне Мораве, те Цетине и Бојане 
на југу. Углавном на подручју 
данашње Босне и Херцегови-
не, Санџака, западне Славоније, 
јужне Далмације и Црне Горе, 

око ријеке Буне у Херцеговини. 
Због ријеке Буне народ се прогла-
си Буњевци као Срби католичке 
вјероисповјести. Западна грани-
ца на Балкану између српских и 
хрватских племена често је би-
ла недефинисана и непрециз-
но одређена, јер се ради о истом 
народу – о Јужним Словенима. 
Ипак, од 10. вијека може се да-
ти доста сигурна констатација 
о географској подјели области, 
гдје је утврђена граница између 
српског и хрватског подручја и то 
средином тог вијека, а била је на 
ријекама Цетине и Уне.

Битан је и најстарији сачу-
ван податак да је народ у Бос-
ни називан Србима.„У аналима 
франачког писца Ајнхарта стоји 
да су Срби (Sorabs) народ који 
је посједовао Далмацију“. Овдје 
се мисли на римску провинцију 
Далмацију која се простирала 
од Јадранског мора до Дрине и 
Паноније. Такође, „у Рачковом до-
кументу, тврди се како је посавски 
владалац Људевит, чувши да про-
тив њега иде франачка војска из 
Италије, побегао из града Сиска к 
Србима, за који народ кажу, да жи-
ве у великом делу Далмације. Сам 
Фрањо Рачки вели да је Људевит 
побегао Србима у Босну“ (Ду-
шан Батаковић, „Нова историја 
српског народа, Београд, 2000). На 
острву Крку у Башкој постоји пло-
ча са натписом: „У славуХарбата, 
племена српскога рода...“

Византијски цар Константин 
VII је у 10. вијеку у својим спи-
сима („De administrandi imperio“) 
навео територије које су насели-
ли Срби, те Босну као географски 
појам сврстава у оквире Србије, 
тј. у територију коју насељавају 
Срби. Поред Босне и Расе као ге-
ографских цјелина, аутор наводи 
да простор Травуније и Конавла 
улази у састав Србије. У вријеме 
византијске владавине обласни 
господари Расе, Босне, Захумља, 
Травуније и Дукље управљали су 
својим областима, али као вазали 
Византије.

У првој половини 10. вијека, за 
вријеме владавине српског кнеза 
Часлава Клонимировића, Босна 
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је била саставни дио „крштене 
Србије“. Средиште његове држа-
ве било је на простору источног 
дијела Босне, сјевероисточне Хер-
цеговине и западне Србије; од из-
вора ријеке Неретве до Западне 
Мораве. Западна граница обухва-
тала је територије од ријеке Пли-
ве и Цетине. Сва племена која су 
улазила у састав Чаславове државе 
била су, или су их аутори квали-
фиковали као српска.

Тек након Чаславове погибије 
почело је осамостаљивање Босне, 
да би у другој половини 12. вијека 
Босна дефинитивно важила за 
самосталну државу. Политичко 
одвајање Босне од остале Србије 
утицало је и на етничку свијест 
становништва које је живјело у 
овој држави. Владари Босне су 
своје поданике називали Срби-
ма још половином 13. вијека, па и 
касније, али их већ у првој поло-
вини 14. вијека све чешће називају 
Босанцима.

Различите околности су под-
стакле босанске владаре да за 
свој народ почну употребљавати 
назив Босанац, Бошњак. Један од 
узрока је била и Рашка, која се по-
чела нагло развијати, као српска 
краљевина, а затим као цареви-

на, и узела опште српско нацио-
нално име, као идентитет и опште 
обиљежје за народ своје државе.

Босна као самостална држава 
је формирана знатно касније од 
осталих јужнословенских држава. 
На њен спори развој и афирмацију 
као државе утицали су претежно 
планински карактер земље, изо-
лованост усљед удаљености од 
развијених центара.

На основу казивања попа 
Дукљанина, можемо сматрати да 
се Босна, као посебна државно-
територијална заједница, поче-
ла развијати око 950. године, и у 
политичком развоју Јужних Сло-
вена је имала периферну, готово 
безначајнуулогу. Средином 12. 
вијека, у угарским списима Босна 
се спомиње као бановина, а први 
бан, о коме је сачувано неколико 
података, био је бан Борић. 

О с н и в а ч е м  б о с а н с к е 
средњовјековне државе сматра 
се бан Кулин (1180–1204), који 
је упркос великим преокретима 
на ширим балканским просто-
рима, првенствено између Угар-
ске и Византије, успио учврстити 
власт и консолидовати државу. 
Међутим, босанска држава, али и 
сам бан Кулин, тешко су се сна-

лазили, прије свега са замрше-
ним вјерским проблемима, који су 
представљали стални извор опас-
ности за данашњу Босну и Херце-
говину.

Сљедећи познати владар Бос-
не након Кулина бана био је бан 
Нинослав. Као његов насљедник 
спомиње се Пријезда, за чију вла-
давину је карактеристичан вазал-
ни однос према Угарској, која је 
1284. године уступила област Усо-
ре и Соли српском краљу Драгу-
тину, па је Босна у том периоду 
имала два владара. У свом почет-
ку Драгутинове владавине дошло 
је до приснијег зближавања госпо-
дара два одвојена дијела Босне. 
Крајем 1248. године, склопљен је 
брак између Драгутинове кћерке 
Јелисавете и Пријездиног си-
на Стјепана I Котроманића. Ова 
босанско-српска алијанса показа-
ла је значајне политичке резулта-
те тек скоро читав вијек касније, 
када је веза са српском „светород-
ном“ краљевском породицом пру-
жила бану Твртку правни основ да 
се прогласи за потомка Немањића 
и крунише се за српског краља.(Из 
књигеaстaвaк у нaрeднoм брojу) 

Проф. др Рајко КАСАГИЋ

АКО ЋЕШ МИ ВЕЋ ПСОВАТИ МАТЕР,  
ПОТРУДИ СЕ ДА БАР УЖИВА

Моја мајка је савршена жена.
Она никад не улази у фризерски салон без
кривице у свом новчанику на лептириће
нити купује себи нову хаљину док год
ми пружамо руке према дућанским полицама.
Моја мајка је савршена жена
јер зна препознати приоритете:
отац прије кћери,
муж прије жене,
дјеца прије мајке. 
Жути и бијели пилићи,
два рањеника за славу,
паприке усред суше,
све чека и зависи од руке савршене жене.
Да га она не упрти на своја леђа и
носа до свог тужног гроба, 
овај свијет би се вјероватно скотрљао на

само дно галаксије
и располовио као презрела јабука. 
Моја мајка је савршена жена
са савршеним подочњацима
и савршено испуцалим рукама, 
чије бразде више ни глицеринска крема
не може да испуни. 
Моја мајка би, могуће, била светица
да није родила савршено несавршену мене,
а то је гријех који не може да се 
ориба на кољенима нити сапере крвавим знојем. 
Мајкама је дозвољено да рађају
само мале исусе. 
У супротном, 
свијет им подере хаље и свакодневно их
у псовкама силује. 

Владана ПЕРЛИЋ
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Биоенергија

ЕНЕРГЕТСКА УРАВНОТЕЖЕНОСТ

Енергетска уравнотеженост услов је за правилно 
функционисање организма. Негативне мисли као 

посљедица страха и фрустрстрација, као и неоства-
рених жеља, могу имати велики утицај на животну 
енергију човјека. 

Животна средина и простор у ком се највише бо-
рави, као и сами људи са којима се дружимо, имаће 
кључну улогу у формирању личности, а наравно све 
то зависи од нас самих.

Дужина боравка у негативном окружењу ве-
ома је битна, јер код дужих периода изражених у 
годинама, болест ће се испољити на физичкој раз-
ини, па самим тим теже је отклонити болест, него у 
случају када је присутан само енергетски дебаланс 
код пацијента, односно, када се болест манифестује 
у виду поремећаја енергетске равнотеже.

Оно што требамо учинити, како би што прије об-
новили животну енергију, јесте одвикавање од сваког 
порока који би нашкодио нашој енергији, те обавез-

но прихватити здраве навике и увести нова прави-
ла.Код неких пацијената доћи ће до брзог опоравка, 
како енергетског, тако и физичког стања и то одмах 
послије првог или другог биоенергетског третмана, 
а и у том случају пацијент се не смије опустити, не-
го и даље наставити са превентивним терапијама.

Већ сам спомињао, а и овај пут ћу поменути, да 
данашњи услови живота стварају велике пробле-
ме који директно или индиректно имају утицај на 
здравље човјека, а то су: адитиви, микропластика, 
пестициди, инсектициди, хормони у месу животиња 
којег користимо кроз исхрану и разна загађења ваз-
духа, воде и земље.

Никада не смијемо занемарити технички фак-
тор зрачења, као и подземне токове (геопатогено 
зрачења).У односу на нека времена која су иза нас, 
животни вијек људи се продужио захваљујући но-
вим технологијама које су омогућиле човјеку да са 
што мање утрошеног рада, у краћем временском пе-
риоду, оствари веће резултате.

Дошао сам до закључка да су пацијенти који 
су били више изложени физичким напорима, а 
који су живјели у здравом окружењу без утицаја 
геопатогених зрачења и техничког фактора зрачења, 
имали свеопшту добру енергију за разлику од 
пацијената који су били под утицајем геопатогеног 
зрачења, а мање били изложени физичким напорима.
Код таквих је енергетска разина (свеопшта добра 
енергија) била много лошија. Пацијенте које сам 
третирао, а који су имали велике здравствене 
проблеме, већина њих, ако им се помогне и забораве 
да су били болесни. Поново се препусте нездравом 
начину живота и не опажају појаве око себе или не 
распознају појаве које би поново створиле проблеме.

Особе појачаног сензибилитета, а веома их је ма-
ли број, на вријеме ће препознати утицаје који би 
штетили њиховом здрављу.

Најважније је на вријеме препознати негативне 
факторе и што прије успоставити дијагнозу и само 
таквим приступом пацијенти ће бити задовољни, јер 
крајњи циљ је постићи добар резултат.

Обољелој особи потребан је и адекватан режим 
исхране, а што се веома брзо може одредити код ис-
кусног биотерапеута.

Ако се код пацијента утврди узрок нарушеног 
здравственог стања и у што краћем временском пе-
риоду крене са биоенергетским третманима (се-
ансама), или медицинским третманима, само тада 
можемо очекивати брзи опоравак и све дебалансе на 
енергији пацијента уравнотежити и довести у склад.

Биоенергетичар 
Вито БОЈКОВАЦ
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Ta фaмoзнa Бoснa и Хeрцeгoвинa(2)

КУДA ИДУ ДEMOКРATИJA И 
ВЛAСT?

Умjeстo пaтoкрaтиje нeкa влaдa лoгoкрaтиja.

Прeд нaмa je у Рeпублици 
Српскoj  и  Бoсни и 

Хeрцeгoвини вeoмa вaжaн и 
тeжaк зaдaтaк. Mи сe мoрaмo учи-
ти диjaлoгу и тoлeрaнциjи, jeр 
свe нaшe нeвoљe прoистичу из 
чињeницe штo ми нe умиjeмo дa 
кoмуницирaмo jeдни сa другимa. 
Сaмo вaспитaњeм и oбрaзoвaњeм 
зa диjaлoг и тoлeрaнциjу мoжe сe 
стeћи свиjeст дa су други чoвjeк 
и нaшa културa нaшa дoпунa a 
нe нaш пaкao. Кo ниje трпeљив, 
нe мoжe бити сaврeмeн чoвjeк: 
joш ниje дoрaстao дo чoвjeкoвe 
висинe! Дa би тo пoстигao, oн 
мoрa дa oслушкуje рaзличитe 
глaсoвe врeмeнa и рaзличитe 
нaчинe гoвoрa, jeр сaмo тaкo 
имa мoгућнoсти дa упoрeђуje, 
бирa и ствaрa. Jeдaн уистину 
диjaлoшки нaчин мишљeњa и 
живљeњa имao би зa пoсљeдицу 
дa мeђу мислиoцимa нe би билo 
дoгмaтикa, мeђу вjeрницимa 
нe би билo фaнaтикa, a мeђу 
пoлитичaримa нe би билo тирaнa 
и пaтoкрaтa.

Истoриja свaкe рeлигиje, пa 
тaкo и рeлигиja у БиХ пoкaзуje 
и дoкaзуje дa je oд сaмoг пoчeткa 
билo рaзличитих нaчинa 
вjeрoвaњa и дa су свa oвa вjeрoвaњa 
зaдoвoљaвaлa индивидуaлнe 
и кoлeктивнe пoтрeбe и жeљe 
вjeрникa. Teк кaдa je jeдaн oблик 
вjeрoвaњa прoглaшeн зa звaнични 
систeм (нпр. хришћaнствo у 
стaрoм римскoм цaрству), oндa 
су сви други oблици испoљaвaњa 
вjeрe смaтрaни oдступaњeм oд 
прaвe вjeрe (мистици, мoнaси, 
jeрeтици, шизмaтици итд.). У 
друштвимa гдje je црквa oдвojeнa 
oд држaвe, зaкoн o вjeрским 
зajeдницaмa трeтирa свe вjeрскe 

групe кao рaвнoпрaвнe. Meђутим, 
спeцифичнoст ислaмскe зajeдницe 
(умa) кoд нeких пojeдинaцa и 
групa je у тoмe штo су вjeрскe и 
прaвнe нoрмe (кoje прoписуje 
држaвa) у ствaри истoвjeтнe 
(шeриjaтскo прaвo).

Пoзнaтo je дa друштвo ниje 
истo штo и држaвa. Жeљe, 
пoтрeбe и интeрeси друштвa 
увиjeк су шири и дубљи oд мoћи 
држaвe дa их зaдoвoљи крoз 
свoje устaнoвe. Збoг тoгa нe би 
трeбaлo дa чуди штo сe дoбaр диo 
друштвeнoг живoтa oдвиja извaн 
систeмa држaвних устaнoвa. 
Нeвлaдинe oргaнизaциje у Бoсни 
и Хeрцeгoвини трeбaлo би дa сe 
aнгaжуjу нa зaштити друштвa oд 
држaвe, тo jeст дa стaлнo дoкaзуjу 
дa сe пoлитички живoт oдвиja у 
мeђусoбним oднoсимa људи a нe 
сaмo у oднoсимa устaнoвa – вaљa 
штитити oвaj слoбoдни прoстoр 
живoтa oд држaвнe кoнтрoлe и 
принудe.

Риjeчимa сe мoгу изрeћи 
нajвишe истинe и нajпoдлиje 
лaжи. Дaнaс су риjeчи пoстaлe 
oружje – jeзик и гoвoр су пoљe 
бoрбe зa мoћ и влaст. Oднoси 
измeђу три пoлитичкe зajeдницe у 
Бoсни и Хeрцeгoвини oдсликaвajу 
сe у jeзику и гoвoру кao у нeкoм 
oглeдaлу. To су риjeчи изa кojих 
oстajу видљивe пoсљeдицe: 
имa нeприjaтних, oтрoвних и 
смртних риjeчи кojимa сe пoстижe 
стрaшaн учинaк нa људску душу и 
кoлeктивнo сjeћaњe. Свe бoлeсти 
oвих зajeдницa, пa и Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, првo су видљивe у 
jeзику и гoвoру – aкo бoлуje jeзик 
и гoвoр, oндa бoлуje пojeдинaц и 
зajeдницa. Стaри кинeски мудрaц 
oпoмињao je: кaд сe квaри jeзик, 

квaри сe и нaрoд! Oбoљeли jeзик 
и гoвoр увиjeк прeтхoдe oбoљeлим 
друштвимa: првe тaмницe, 
први злoчини и првe грoбницe 
припрeмajу сe у jeзику и гoвoру. 
Првe минe су jeзичкe минe. Mи 
у Бoсни и Хeрцeгoвини ни дaнaс 
нисмo свjeсни свих бoлeсти штo 
их je крaткoвиднa пoлитикa 
униjeлa у jeзик и гoвoр.

Друштвeнo штeтнe-пaтoлoшкe 
пojaвe и пaтoкрaтиja нe дajу БиХ 
дa живи и прeживи

Нaукa je пoдбaцилa рaди свojих 
oштрих пoлитичких пoдjeлa 
и идeoлoшких oпрeдjeљeњa у 
истoриjскoj прилици трaнзициje 
и кoрупциje (клeптoкрaтиje) 
дa aнaлизирa и прeдвиђa 
дoгaђaje.Друштвeнe прoмjeнe и 
рaзвитaк су oснoвни зaдaци зa 
прoучaвaњe друштвeнoг рaзвoja.
Пoсткoмунистичкa трaнзициja 
пoлитичкo – eкoнoмских 
инстит уциja и култ урних 
oбрaзaцa суoчaвa сe сa брojним 
aспeктимa клaсичнoг прoблeмa 
интeрaкциje културe и пoлитичкe 
структурe, тe из тих рaзлoгa 
пoвeћaвa сe присуствo криминaлa 
и кoрупциje (клeптoкрaтиja) у 
друштвимa у трaнзициjи. To знaчи 
дa прирoдa сoциo – eкoнoмских, 
истoриjскo – eтничких, културнo 
– вриjeднoсних, и идeoлoшкo – 
пoлитичких рaсцjeпa у друштвимa 
у трaнзициjи и дaљe сe зaдржaвa 
у зoни тзв. „тeшких друштaвa 
зa дeмoкрaтиjу“. (Сaтoри). 
Глoбaлизaциjски прoцeси су 
нaмeтнули рaспoдjeлу ризикa, 
умjeстo рaниjих унутaр - 
друштвeних прoцeсa кojи су сe 
oдвиjaли у oквиримa рaспoдjeлe 
дoбaрa (и услугa) измeђу aктeрa 
у прoцeсимa трaнзициje и рaдa. 
Tрaнсфoрмaциja oргaнизaциja 
рaдa сe oдвиja у прaвцу њихoвe 
свe вeћe прoмjeнљивoсти, 
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п р и л a г o д љ и в o с т и  и 
приврeмeнoсти (тзв. „3П“). У 
ту трaнсфoрмaциjу прoцeси 
глoбaлизaциje су „униjeли“ нeкe 
дoминaнтнe нoвoлибeрaлнe 
вриjeднoсти сa нoвoлибeрaлним 
идeoлoгиjaмa, a тo сe нe мoжe 
зaнeмaрити, тим вишe штo 
у пoзaдини свaкe идeoлoгиje 
стojи „зaштитничкa“ функциja 
oдгoвaрajућих друштвeних aктeрa 
у чиjeм срeдишту je бoрбa зa 
прoфит.

У друштвимa у трaнзициjи 
трaжeнo je увoђeњe дeмoкрaтиje, 
бeз oбзирa нa кoнкрeтнe 
пoлитичкe и eкoнoмскe услoвe, a 
зaнeмaрeнa je бригa зa изгрaдњу 
институциja.

Нeдoстaтaк oдгoвaрajућeг 
инстит уциoнaлнoг oквирa 
oмoгућиo je joш jeдну нeсрeћу 
вишe и тo дa слoбoднo тржиштe 
нужнo дoбиje oблик црнe 
бeрзe, привaтизaциja пoстaje 
вeликa пљaчкa кao „првoбитнa 
aкумулaциja кaпитaлa“, a умjeстo 
кaпитaлa (кojeг нeмa) имaмo 
спрeмнoст пoлитичких eлитa 
дa рaспрoдajу „нaциjу“, држaву 
и рeсурсe, дo спрeмнoсти дa 
стaнoвништвo увeду у тзв. 
дoбрoвoљнo рoпствo.

Aнтинaрoднa и aнтидржaвнa 
кoaлициja „нoвих – стaрих“ 
тajкунa у друштвимa у 
трaнзициjи уништилa je држaву, 
ствoрилa бoгaт у мaњину 
и мaсoвнo oсирoмaшилa 
грaђaнe – стaнoвништвo и 

прojeктoвaнo их гурa у друштвeнo 
штeтнa пoнaшaњa (тeoриja 
дeвиjaнтнoсти).

Смaтрaмo дa сe трaнзициja 
кao пут кa слoбoди у вeћини 
пoстсoциjaлистичких зeмaљa 
дaнaс  oс твaру j e  п у тeм 
oсирoмaшeњa нaрoдa и њихoвим 
увoђeњeм у тзв. дoбрoвoљнo 
рoпствo.

Maксимaлизaциja прoфитнe 
oриjeнтaциje у друштвимa у 
трaнзициjи у нaвeдeним услoвимa 
oтвoрилa je врaтa зa прoдoр 
нeлeгaлнoг кaпитaлa и зa jaчaњe 
мaфиje, oргaнизoвaнoг криминaлa 
и кoрупциje. Криминaлизaциja 
држaвних структурa и нoсиoцa 
функциja влaсти пoстaje питaњe 
oд пoсeбнoг знaчaja.

Рjeшeњa зa друштвa у 
трaнзициjи трeбa трaжити у 
jaчaњу улoгe сoциjaлнe држaвe, 
у мoрaлнoм прeпoрoду свих 
субjeкaтa, дa би сe мoгли 
рjeшaвaти нaгoмилaни прoблeми 
у сфeри свaкoднeвнoг живoтa 
и друштвeних сeрвисa, умjeстo 
њeнoг свe вeћeг oгрaничaвaњa 
кoje изaзивa oтклoн грaђaнa кa 
дeсничaрским oпциjaмa. Tрeбa 
успoстaвити oдрживу рaвнoтeжу 
сукoбa и кoнсeнзусa у друштвимa 
у трaнзициjи.

У БиХ je нaжaлoст бeз oбзирa нa 
звaничн плурaлизaм и дeмoкрaтиjу 
joш увиjeк присутaн истoриjски 
нeпрeвaзиђeни aутoритaрни при-
ступ oргaнизaциjи и упрaвљaњу 
држaвoм. Дeмoкрaтиja и 

прaвнa држaвa лимитирaнe су 
нeoдгoвoрнoшћу oдрeђeних 
нoсилaцa пoлитичкe влaсти. 
Дeпoлитизaциja прeмa oдрeђeним 
субjeктимa систeмa у БиХ кoja 
прoизвoди aпaтиjу je смишљeнa 
пoлитикa. Читaвa структурa 
влaсти у БиХ у вeћoj мjeри je 
зaснoвaнa нa пукoj лojaлнoсти 
л и д e р с к и м  п o л и т и ч к и м 
стрaнкaмa, кoje унутaр сeбe 
нису дeмoкрaтизoвaнe вeћ 
су лидeрскe и aутoритaрнe. 
Фaвoризуje сe мoнoпoл сaмo 
пojeдиних пoлитичких пaртиja 
и нeувaжaвa сe мишљeњe дру-
гих субjeкaтa цивилнoг друштвa, 
кao штo су нпр:aкaдeмскa 
з a j e д н и ц a ,  н e в л a д и н e 
oргaнизaциje, истaкнути кул-
турни, oбрaзoвни,нaучни и 
jaвни рaдници. Стaлнo исти-
чу дa je њихoвa пaртиja-стрaнкa 
jeдини извoр истинe нa свим 
пoдручjимa. БиХ и Рeпубликa 
Српскa трeбajу крoз пoлитичку 
oргaнизaциjу друштвa и 
држaвe вишe пaжњe пoсвeтити 
пoлитичкoj култури, eкoнoмскoм 
рaзвojу и инвeстициjaмa, 
диjaлoгу,тoлeрaнциjи, eтничкoм 
пoмирeњу, мoрaлнoj oбнoви, 
прeпoрoду и jaчaњу oдгoвoрнoсти 
у ствaрaњу мoдeрнe дeмoкрaтскe 
и прaвнe држaвe утeмeљeнe нa 
дejтoнскoм мирoвнoм спoрaзуму. 
Умjeстo пaтoкрaтиje нeкa влaдa 
лoгoкрaтиja.

Прoф др Душкo ВEJНOВИЋ

БOГУ OДAНИ

кaд ђaвo крви зaжeли бићeмo вojскa христoвa
мaкaр нaс српoм пoжeли и пaли пoпут листoвa

jeр кaд пoд крстoм сaбрaни гoспoду љубaв дajeмo
кo мoжe дa нaм зaбрaни дa живимo и трajeмo

oвo су нaшe ливaдe и нaшe житo у пoљу
и кaд нaм срцe извaдe, кaдa нaс мртвe зaкoљу

кaд нaшe мoмкe стaситe избoду хлaднимa кaмaмa
кaд нaмa врбe зaкитe, кaд трунeмo у jaмaмa

кaд илoвaчу зaливa крв oчeвa и синoвa
гoспoд нaм српску дaривa дa свeту будe принoвa

пa мoгу кaмe сeвaти, мoгу нaс стoпут убити
срби ћe oпeт пeвaти и свojу зeмљу љубити

и зaжaлићe злoтвoри и нaшa бићe oсвeтa
кaдa сe нeбo oтвoри oдaвдe пa дo кoсмeтa

србиja бићe вeликa, ткaнa oд злaтнoг прeдивa
a српскa свa oд чeликa, jaкa и нeпoбeдивa

рaзгрaнaћe сe jaблaни нa мeсту нaших крстoвa
aкo смo бoгу oдaни aкo смo дeцa христoвa,

Гoрaн ВРAЧAР
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ЗА СЈЕЋАЊА ВРИЈЕДАН ЖИВОТ
//трептаји за/сањаног зрака сунца из романа ‹›Први 
и/или последњи петлови”, аутора Проф. др Мирјане 

Миланков//

Свјежином, сочношћу и 
младошћу, како другачије 

почети осврт на у мјесецу мају 
у недогледу равнице рођеног 
усхићења као захвалност 
постојању. Постојању препуном 
процвалог опажања душе која 
своју дозу љубави има изњедрену 
у сјећањима на ‹›Пролећно зе-
ленило младог жита ишара-
ног црвеним булкама’’ обојено 
‘’усамљеним звуком фруле са краја 
села’’, зачињено пресласним оку-
сом мириса печеног хљеба замо-
ченог у свјеже млијеко... 

Бритак језик, и онај ријечју ис-
казан и онај који је у књижевности 
захтијеван, и брзе мисли, оне које 
се рађају у ‹›изазовима хода по 
ивици /живота/” и оне које дају ди-
намику схватању бити постојања, 
достатно успијевају да читаоца са-
живе са садржајем сваког корака 
писаног мисаоног остварења ау-
тора који се не устеже да на ауто-
биографско проживљавање личи.

О животу који ни у ком случају 
није равна линија. Од самог по-
четка осјећања, подарених ра-
дозналом читаоцу, емоција која 
живот значи, која се испреплиће 
у ауторовој ‹›кореспонденцији” 
са сопственом кретњом напријед, 
‹›заљубљена, у људе, у просторе, 
у детаље који су је окруживали’’. 

А душа, па и ријечју исказа-
на, не може без породице, дјеце, 
најмилијих ослонаца сваке мис-
ли и сваке одлуке, мајчине и 
мајчинске! Кроз питку причу 
да својим најдражим ‹›птица-
ма”, уз употребу обичног скоро 
општеприхваћеног свакодневног 
у количинама њежности, тамо 
гдје су се задржале некада мно-
го више поштиване родитељске 
Род и Год поуке, као што је 
случај у скупности само физич-
ки раздвојених чланова породи-
це главне јунакиње и романа и 
Живота, аутор везе вез раздрага-
не замисли чврстом вјером у себе 
и своје и у себе, таквом покре-

тима пера у мастило заљубљено 
потопљеног да вриједи завирити 
у ток ријеке и осјетити сву љепоту 
‹›враћања у стару породичну кућу, 
започињања новог животног кру-
га”, а све у љепоти осјећаја топлине 
коју њежно дарује ауторкин ‹›шал 
од свиленог конца, боје кајсије, 
који је сама наштрикала прошле 
зиме и уз јутарњу кафу утонула у 
успомене’’. Дивно. Не! Предивно!

А кућа као кућа. Да ли!? Широм 
отворени прозори који с прољећа 
миомирис бијелих гроздастих 
цвјетова горостасних багрема 
милују и лепршавим завјесама као 
да сликају одсјај душе домаћинске, 
радост даривања мисли онима 
који су сам живот значили и значе, 
у просторима који до крова соба 
предака поштованих раширених 
руку примају од Вишњег дар даро-
вани, сав покривен привлачношћу 
дуња сазрелих. Пред ликом све-
ца крсне Славе и иконом која сва 
ужива у самом постојању пажњом 
пуне љубави припремљеног 
кандила. Призори дочарани 
једноставним разумљивим сли-
кама, лакоћом насликаним јер 
представљају уживање и у погледу 
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и у души домаћина овог рукопи-
са вриједног. Најљепши изазов да 
сликар својим лахорастим покре-
тима киста овјековјечи импресије 
погледа у богатства Куће, да 
пјесник писаном ријечју у небо 
вине пјев складности којом одише 
свеукупност осјећаја исказаних 
према свим ‹›тајнама” Куће које 
ваља сачувати за вијеке вијекова, 
ради Славе, ради образа и душе. 

И ради пијетлова који најављују 
нови дан и када се крене путем без 
повратка, а који пут у животу ау-
тора Књиге и у том тренутку има 
значај и чар новог Почетка, оног 
за који је љубављу трајања везен 
вез јастука перјаног. Да траје. Да се 
не заборави, да празнину испуни 
као блистава ријеч бјелину папи-
ра поменом Рода Года свог што чи-
ни, у чему списатељица успијева 
невјероватном лакоћом низаних 
сликовитих мисли и стварних 
срцу милих мисаоних цјелина које 
треба уживати у сваком удисају. 
И сваком додиру руке коју њежно 
неко други држи у својој жељној, 
подршке ради и новог Почетка.

Онај ко својим рођењем ‹›уне-
се пролећну светлост у породицу” 
већ је првим тренутком удисаја 
опредијељен да корача мирисима 
и љепотом цвата и цвијета раз-
гранате кајсије. Не увијек мирно, 
али смосвјесно свог постојања, 
понекад и бунтовног у односу на 
‹›владајуће вријеме” и ‹›тренут-
новремена схватања”, али свака-
ко у вољи да буде, и са многим 
успонима и падовима да буде сва 
животно предана породици, оној 
из које је поникла, и оној чије је 
ницања остварила. А Живот, који 
је и као Жена и као професиона-
лац захвалне струке, јасноћом и 
ауторитативношћу везла нитима 
баршунасте благости стварних 
њежних осјећаја, за њу је значио 
емоцију која ју је усмјеравала на 
кривудаве линије откуцаја срца, 
њеног заљубљивог и срца оних које 
је радовала и самим својим при-
суством. Кратким, језгровитим 
реченицама, пуним могућих за-
мисли о љепотама и врлетима 
које није тренутно у тексту ис-
казала, ауторка као врли позна-

валац многих чари слави Живот. 
Биографију као своју, својствену 
захтјевном постојању на великим 
просторима људскости и ствара-
лаштва, промијешаном каши-
чицом створеном од музичких 
нота композиције за ‹›чај од ме-
да и ђумбира”, и у топлинама тока 
Живота званог Михољско љето, 
списатељица аутобиографским 
потезима пера и мисли вјетри ча-
рима засањане љепоте коју и на 
удаљеним руским степама грли 
искреним осјећајима присности, 
блискости и заједништва, све 
док се проживљена илузија не 
увуче у стварност незажељеног 
и незаслуженог болног неми-
ра и неспокојства, тако јаког 
да се једини излаз види у 
самотној самоћи! Коју ваља ни-
кад заборављену прескочити. Уз 
свијест и жељу да вриједи осмијех 
код увјерења да неко са неба све 
то види!

А када се пламен зажарени 
са палидрвца пресели на мост 
који обале /Живота, Ријеке, Сна 
засањаног.../ спаја у току који два 
уздаха препозна као ријетко запи-
сани један, тада и успомене и па-
мет и срце у изникнуће исткају, оно 
које је оздрављењу и намијењено 
и посвећено. Прољеће је, у замис-
ли, у ријечи писаној, у срећи која и 
сама ‹›срећу значи”!, прољеће је за 
ауторку пјесникињу поетесу по-
четак ницања, срж здравља, бит 
чињења, чини ми се основ наше 
постојаности и односа присности 
која се не да ни у роману ни у жи-
воту баш сам ријечима исписати... 
као кад зажељени а ипак и изне-
надни сунчев зрак раздрагано по-
гледу махне иза нестајућег облака! 
Лијепо! Прољеће! Заштитнич-
ко, и кад је бол нанесен, оправ-
дано или не, добронамјерно...у 
потреби преиспитивања како и 
површна смиреност негдашње а 
вјечне љубави не би била преки-
нута заувијек, како не би нестала 
ни са једне од седам обала Ријеке 
којом аутор/ка свог Живота тече!

А сусрет са даном је сус-
рет Рађања. Рођење! Из Сна 
засањаног. Да би се радовало, 
и првом кукуријеку занесеног 

пијетла, и окрету педале хитре ве-
селости бицикла којег стваралац 
вози ка перјаном јастуку, загрљају 
његовом, радости Постојања..., 
чини ми се, радосно сам сигуран, 
да списатељица ужива! С разло-
гом!

Плијени ауторкин осјећај за 
приказ детаља који не само да 
идентификује ствар, појаву, појам 
који представља дио кретања жи-
вотног већ и значајан дио заокру-
жене мисли и поруке њене. //Белу 
свилену блузу и светло плави са-
ко са сребрним брошем на левом 
реверу и тиркизном огрлицом око 
врата. / Небо је било прозрачно 
плаво, недостижно високо. Ла-
ставице су изводиле акробације 
под по којим белим облачком. Пут 
је пресецао озеленеле њиве мла-
дог жита.// А радња, повратак 
који тијело и ум протресе, посеб-
но када је у питању ‹›праг” па и 
родне куће, захтијева умијеће и 
понашања и изражавања, у че-
му се ауторка и редова писаних и 
живота који замишља ‹›кроз тет-
кин смирено добронамјеран по-
глед на бит ствари” сасвим њој 
својствено баш сналази. //Стави-
ла је једну руку на предео срца, за-
жмурила и дубоко удахнула.// А 
у чему на својствен начин, кроз 
нити испреплетене сусретима 
оживљеним новим сјећањима и 
загрљајима присним, исказује 
и представља РодоСлов, хвале 
вриједан поготово јер записан у 
Књизи, као пажње жељан и свој и 
топао људски сусједов, истовре-
мено опстаје и остаје. Вриједност 
која ауторки даје и биографски 
и књижевни значај. Посебно јер 
‹›има и храброст и жељу да наста-
ви Ток Ријеке и сагради нови Мост 
за корак посвећен не само својим 
родитељима као путоказ и не са-
мо својим потомцима”.

‘’Као да се поново рађа а не за-
лази. / Волела је ово место. Ме-
сто давних, романтично нежних 
сусрета.” Исказ душе испрепле-
тен вјечним током Дунава и стра-
ственом непролазном љепотом 
војвођанских смирајних равни-
ца. О себи збори. О жељи да траје, 
све што лијепо требало би да бу-
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де, да траје Она у наставку кора-
ка. ‘’Место на којем су им се први 
пут укрстили прсти а душе сплеле 
за сва времена. Место самовања.’’ 
Корака који, и да записано буде а 
против заборава, одише у врлет-
ном не/споразуму зажељених 
животних летова, прошараних 
тренутном ‹›елеганцијом, снагом 
и монументалности лукова који 
премошћују реке’’, све док Ријеке 
трају па и послије када се ‘’пет до 
дванаест’’ нескривљено претвори 
у ‹›пет и тридесет”... при чему ‘’ва-
тромет’’ душу патну може бар да 
покуша зацијелити... 

...зацијелити у токовима који 
су животно испуњенији за све 
који схвате да су ‘изласци и за-
ласци сунце лепши јер се у добу 
освртања уназад ради корачаја 
напријед има времена да буду гле-
дани›, који гаје сјећања да је по-
требно ``бити заљубљен, стално, 
‹›у људе, пределе, у све што вас 
окружује, у све што вам даје снагу 
и вољу за животом’’``, за животом 
који слови коријенима које ваља 
поменути и срећном душом ра-
досно препознати и у тренуцима 
када ‘’захтјев подносиш’’ у жељи 
да би остварио мјесто у коме ће 
се захвално помињати и у ‘’књизи 
утисака’’...

И као народна из народа из-
никла ‹›песма која је дража кад 
је не пева неко сам” тако и Жи-

вот окупља друштво у жељи да се 
‹›жеља оствари”, на дан засањани 
и Светитељки посвећен... па и ка-
да ‹›дуга подијели небо” да се про/
нађе разлог новог Корачаја, но-
вог Свитања утканог у топли до-
дир руке пријатеља, нови осмијех 
који те не напушта и кад дође 
вријеме да се оронули зид куће, 
своје и самосвојствене а наше, да 
се и он освјежи/реновира новим 
старим бојама погледа из јуче у су-
тра, у спознаји да је сигурност у 
пријатељима који су увијек ту ‘’не 
увек тик уз мене, већ ту за мене’’!

И у том животном, свом сна-
гом проживљеном врлетном 
поимању среће и опстојности, 
породица када цвјета потомцима 
женским предивним и супругом 
јединственом и духом и разуму 
не/јасно милом, бити ‹›срећан што 
може да се посвети својој највећој 
љубави, књижевности” неупит-
но и несумњиво води, морам то 
примијетити као ‹›неко” ко је ис-
куствено про/живио многе љепоте 
усидреног лета, до ̀ отрежњења од 
страсти`, до усамљености у којој, 
и поред подршке ‘’вољене’’, и `по-
стигнуте личне вриједности губе 
смисао`... о чему ауторка Књиге 
на литерарно зналачки начин, 
као ‘’најдража’’ сјенка из најдраже 
сјенке, да се и прелијепе планине 
не би изгубиле у тамним облаци-
ма”, збори као да поуку и поруку 

завршну стилизује у осјећај чита-
очев, онај који треба да остане и 
када се корице ове Књиге буду од-
марале до поновног отварања... 

. . .до поновног рађања 
михољданских ље та,  ра-
ди исцељења дрхтаја тијела 
онемоћалог, обогаћења душе 
у наставку радости животног 
корачаја..., да би се ‘’закаснеле 
летње муње и потмула грмљавина’’ 
претвориле у наду за издизањем 
из пепела свима суђеног..., у Мо-
литви искреној Једином на небу 
и Спознаји која у нама као Икона 
на зиду постојано бди..., у чврстој 
вјечној одлуци ‹›да се живи” у име 
Живота и Љубави..., Живота и 
Љубави који Живот ради Среће 
значе!

Живјети за осјећај, онај који 
те у дрхтају њежног лептиовог 
узлетног крила испуни трајањем 
доживљење среће, и токове између 
корица књиге ухербарене уточи-
ти у детаљ за исказ који исјечке 
Живота претвара у емоцију коју 
дарује за вјеке највољенијима као 
медну по/р/уку, Живјети Живот 
за сјећања вриједан, спознаја је 
која аутора ових осјетилних реда-
ка радости уз/носи ауторки Књиге 
у надању и жељи да јој се радује 
сваки следећи Корак у Животу за 
вјеке вијекова.

Милорад Мишо ЂУРЂЕВИЋ

ВEЧE У ЗAВИЧAJУ
Mлaдa трaвa миришe

нa тoплo млeкo
пoмужeнo из вимeнa

ситe крaвe.

Нeбo имa бojу
oкa дeвojкe.

Пoвeтaрaц je
њeн дaх

нa врaту млaдићa.

Из сaћa дaнa
кaпљe, цeди сe вeчe.

Брижaн глaс:

тo мajкa дeтe,
прeд први сутoн,

дoзивa.

Лeпa нoћ,
нa пoмoлу,

у мoм зaвичajу.

Душкo Ж. ПOПOВИЋ
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Исповиједник

ПРОЦВАЛА САМОНИКЛА 
БУЛКА

“Мисли те увек одведу до места 
где ти је срце остало.”

Фјодор Михајлович Достојевски

Јутрос ми је процвала, са-
моникла, црвена булка , у 

жардињери светло зелене боје, 
на мојој тераси, међу егзотич-
ним, зачинским биљем.

Мо ј а  пе с м а  БУЛ К А 
УРОЊЕНА У СУНЦЕ - Оцу, 
коју сам написала 1972, када сам 
имала 18 година, објављена је у 
књизи СТО ПЕСАМА, Култур-
ни центар, Раднички универзи-
тет “Радивој Ћирпанов”, Нови 
Сад, 1972. Десет песника са по 
десет песама.

Верујем у знакове. Космос 
све зна. Занимљива симболика и 
коинциденција... Божија проми-
сао. Радујем се мојој самониклој, 
црвеној булци... Сва љубав за 
моје родитеље, моју Маму и мог 
Тату и његову црвену булку.

Ова песма је објављена и у 
неколико антологија. Између 
осталих и у антологији “Кућа од 
камена и сунца”, Бистрица, Нови 
Сад, 2019. Књижевни приказ ове 
песме, “Песникињин поклон оцу”, 
написала је Валентина Вулић 
Вања, професор југословенске 
књижевности и српскохрватског 
језика, у Врбасу, на Дан очева, 5. 
јануара 2020, објављен је у мојој 
књизи “Благослов речи 3 - При-
кази и представљања”, Прометеј, 
Нови Сад, 2020. Пре неки дан сам 
је објавила и на мом Фејсбук про-
филу, осликану руком уметника 
Растко Браво из Смедерева. Ос-
ликана булка, црвеном бојом, 
процвала је и на мојој тераси.

За време изолације, 52 да-
на, ноћу бих седела на тераси. 
Пандемија корона вируса. Ван-

редно стање од 17. марта 2020. 
(уторак) до 7. маја 2020. (петак), 
и самоизолација за људе 65+ го-
дина.

На Ђурђевдан ове године, 
напунила сам 66 година… У 
самоизолацији… Без гостију. 
Моја деца и унуци су ми честита-
ли рођендан и предали поклоне 
на прагу, не улазећи у стан, обо-
страно поштујући мере и препо-
руке лекара. Унуке сам частила 
раније припремљеним слатки-
шима. Радовали смо се, а да се и 
не пољубимо, биће времена. 

Ноћу сам са терасе гледала у 
правцу облака, где су посебном 
светлошћу сијале две звезде, и 
обраћала се мојој Мајци, мом 
Тати, Богу… молила се за спас...

Кроз процвалу булку доби-
ла сам одговор мојих родитеља. 
Верујем да ми је булку послао мој 
Тата.

Несвесно сам, на махове, пола-
зила да ту самониклу биљку иш-
чупам, али ми нека невидљива, 
јака сила није дала. Свесно сам је 
пустила нека живи... И, ја желим 
да живим. Тада нисам знала да је 
то булка, мени намењена.

Док сам са уживањем пила 
прву, јутарњу кафу на својој те-
раси, прво сам уочила да се за-
метнула црвена бобица, као кап 
крви, намењена да некоме спаси 
живот. Када је сунце одскочило 
на немирном хоризонту, неколи-
ко зрака је пробило ограду тера-
се и тада сам угледала процвалу 
булку у пуном сјају свог румени-
ла...  

Булка уроњена у сунце.

Данас је 8. мај 2020, Марков-
дан, крсна слава мојих Антонића. 
Све је симболика. “Знакови по-
ред пута”. Знакови су чудесни. 
Јавио ми се мој Тата. Да! Верујем 
у то. У срећи је са мном. Дубоко 
верујем у то. То вреди… Веро-
вати… Део сам тога – духовног. 
Булка ми је донела радост у овом 
дану, првом дану у слободи, без 
ограничења кретања. Срећа се 
и на тај начин увећала. Радујем 
се слободи и мислима који нам 
обећавају још лепше дане. Не-
ко нас је опоменуо да више це-
нимо Живот и људе око себе. 
Свевишњи не заборавља лепа 
дела. Живот се рађа… Све што 
је самоникло, шаље поруку о не-
пролазности унутрашњег гла-
са прошлости… а булка својом 
црвеном бојом плени… У Жи-
воту нема случајности. Само тре-
ба разумети… Све нам се догађа 
са намером... Наше мисли пра-
те логику Космоса и унапред 
одређени пут… Ваља бити за-
хвалан… 

Булка није хтела да изникне 
и процвета у зрелим пшенич-
ним пољима, него је себе покло-
нила мени… Веома је леп и драг 
доживљај који сам имала јутрос, 
који је пробудио цвет булке и до-
нео ми дивну емоцију присуства 
родитељске љубави и Очевог 
цвета… Пратим своје знакове и 
грлим своју срећу, која ка мени 
хрли. Ту су сви моји вољени, у 
том свету.

Поносна сам на срећу коју сам 
призвала. 

Булка је порука мога Тате.

Мирјана ШТЕФАНИЦКИ АНТОНИЋ
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In memorijam: Живaн Ђурић

Живанови прозаиди 
НЕЂО И СИРЕНА

Ми дјеца са села тешко смо се 
сналазили и прилагођавали новој 
градској средини и појавама у 
њој. Било је неразумијевања и 
страха. Дјечак Неђо, дошавши 
из околине Гламоча у учитељску 
школу у Бањалуку, осјетио је то. 
На првим часовима у школи Неђо 
је осјетио зујање у ушима и то у 
тачно одређено вријеме. То се ду-
го понављало. – Осјетим зујање 
– прича Неђо – окренем се око 
себе, да ли нешто тако и дру-
ги осјећају. Није никога питао. 
Одлучи да потражи помоћ код 
љекара. Испричао је то љекару 
нагласивши да се то понавља на 
крају наставних часова сваки дан 
око поднева. Љекар је констато-
вао да је Неђо здрав и да нема 
никаквих болести за било какву 
дијагнозу, посебно нема везе са 
ушима. Предложио му је да по-
ново дође ако му се зујање буде 
понављало. Са мало мање бриге 
пошао је на наставу. Пред шко-
лом у исто вријеме поче „зујање“ 
у ушима. Окрену се деснолијево 
и одреди локацију „зујања“ – ода-
кле долази. Била је то сирена из 
Творнице дувана која се налази 
непосредно уз Учитељску школу, 
која је сваки дан у 12 сати дава-
ла знак да је подне. Неђо стаде и 
прецизније одреди локацију да не 
би погријешио што у просторији 
није могао одредити. Да, то је била 
„болест“ у ушима која се јављала 
у исто вријеме. Неђо послије тога 
није више „боловао“ нити је чуо 
глас сирене. 

ЈЕВТО 

У јесен 1949. године десио се 
немио случај – догађај. Био је 
понедјељак, пијачни дан у Брчком. 
Јевто донедавно борац – партизан 
баш тога дана је пошао на пијацу у 

Брчко. Рат му је у сјећању био још 
свјеж и није знао ко је остао жив, 
ни да ли су кажњени сви греш-
ници. Тог јутра сасвим случајно 
сретне човјека из сусједног села, 
хрватског села, за којег је знао 
да је био усташа и да је Србима 
комшијама чинио зла. У њему 
проради „ратна крв“: „Ма зар си 
још жив, мајку ти усташку?“. Та-
ко се причало да је Јевто са још 
једним сапутником на смрт пре-
тукао бившег усташу којег је пре-
познао. Јевто би ухапшен и осуђен 
на четири године затвора – робије. 
Боже мој, рат је завршен, нема ви-
ше убијања без обзира ко убија 
и кога убија и над ким се то чи-
ни. Ваљда смо већ правна држа-
ва. Много касније сам чуо да када 
су му саопштили пресуду Јевто 
је прими прилично мирно уз ко-
ментар: „Да сте ме осудили за све 
усташе које сам побио мало је, а за 
убиство једног – много је!“ Комен-
тар без коментара! Интимно теш-
ко се опредијелити у осуди овог 
чина. Знам да је освету лако бра-
нити у пракси али је тешко осве-
ту узети као идеал – путоказ који 
рјешава сукобе људи и народа. 
Овај случај говори и једно и дру-
го: освету је лако извршити, а ви-

сина казне говори да је и суд имао 
у виду други дио констатације. 

БРОЈ 13 

Бирали смо делегате за VI Кон-
грес омладине Југославије. Има-
ли смо право на дванаест делегата 
из петнаест општина Брчанског 
среза. Према тадашњој прак-
си, ми „кадровици“ смо марки-
рали потенцијалне кандидате за 
конгрес, а и на основу предлога 
пристиглих из петнаест општи-
на. Прихватили смо предлоге из 
општинских омладинских коми-
тета. Наједном смо стали – ни од-
бацити ни предложити. Био је то 
Атић Бијадер из Угљевика, тех-
ничар, касније међународни ша-
ховски судија. До тада се показао 
као добар омладинац и вриједило 
га је предложити мимо предлога 
из Угљевика. На томе је нарочи-
то инсистирао предсједник сре-
ског комитета омладине Ризо 
Барјактаревић. Он је предложио 
да ми изаберемо тринаест деле-
гата. Некако ћемо одбранити тај 
предлог – преступ. Долазимо у тек 
отворени Дом синдиката гдје ће 
се одржати конгрес. Ја, секретар 
омладине, долазим у секретаријат 
конгреса да „ријешим проблем“. 
Изнио сам им наш „проблем“. –
Друже, ми смо за вашу делегацију 
одредили дванаест столица и нема 
ниједно мјесто вишка – рекоше. –
Знам ја да је тако – потврђујем и 
„мудро“ и крајње наивно и лаички 
предлажем да се ми мало „стисне-
мо“. Они се насмијаше, уз ријечи: 
„Друже, нису то клупе у сеоској 
кафани, нема ту „стискања“. Ја 
као схватих, мало се постидјех и 
сјетих да је број тринаест несрећан 
и нерјешив. Прекобројни делегат 
се морао вратити у Брчко.

Живaн ЂУРИЋ
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У Козарској Дубици представљене три нове књиге

Манифестације каквих 
недостаје овдје

У организацији Књижевне 
заједнице „Васо Пелагић“, ин-

тернет портала „Дог републик“ 
и суорганизацији Центра за 
информисање и културу у Дому 
културе у Козарској Дубици про-
мовисане су три књиге. Ријеч је о 
четверојезичном издању књиге 
„Двоје“ Стевке Козић Прерадовић 
и Ранка Прерадовића, а ријеч је о 
незнатном избору њихове поезије 
преведене на енглески, кинески и 
есперанто, међународни језик који 
се користи у више од стотину пе-
десет земаља свијета. Ту је и књига 
„Мој пријатељ пас“ Зорана М. Ко-
са, која је својеврсна почетница за 
младе и најмлађе, будуће власни-
ке паса као кућних љубимаца, те 
књига „Моји саговорници“ Ранка 
Прерадовића.

-Ни мање књиге, ни веће 
љепоте! Четверојезично издање на 
српском, енглеском, кинеском и 
есперанто језику невеликог броја 
Ранкових и мојих пјесама, заиста 
је диван доживљај, поготово што 
смо нас двоје први пјесници с ових 
простора који су, у књизи, преве-
дени на кинески језик. Стићи до 
читалаца те многољудне земље не-
што је посебно – казала је Стевка 
Козић Прерадовић.

Сликовница Зорана М. Коса 
нешто је што огромно доприно-
си љубави људи према псима као 
најближим нашим пријатељима, 

одмах послије књиге као најбољег 
другара. „Мој пријатељ пас“ 
је књига која је доживјела три 
издања, што говори да постоји 
интересовање за ову врсту лите-
ратуре код нас.

-То је илустрована бајка о 
пријатељству, приручник за дјецу, 
а настала је као могућност да се 
на овај начин дјеци прикаже језик 
паса. Књига је намијењена дјеци 
нижих разреда основне школе,  
отуд и чињеница да је двоје њих 
вечерас са мном и читају одломке 
из књиге – рекао је Кос.

Модератаор промоције био 
је Миладин Берић, сатиричар, 
књижевник из Бање Луке.

-Изузетно ми је драго што 
представљамо књиге мојих 
пријатеља. Стевка и Ранко 
приказују стваралаштво настајало 

кроз минулих 55 година, а Зо-
ран Кос  нас је изненадио својом 
илустрованом бајком о псима и 
дјеци, читав је животни вијек у 
кинологији и изабрао је тему која 
је најближа – казао је Берић.

Директор Центра за информи-
сање и културу Дијана Кондић 
захвалила је књижевницима на 
гостовању, препоручивши Ду-
бичанима дружење са њиховим 
дјелима.

- Са господином Косом сарадња 
постоји одраније, он је дао велики 
допринос промоцији кинологије 
у нашем граду, а његова књига 
представља едукативно штиво за 
најмлађе у погледу односа  влас-
ника и кућног љубимца. Велико 
одушевљење морам да изразим 
и због гостовања књижевника, 
брачног пара Прерадовић, који 
обиљежавају 55 година брач-
ног стажа. То је за дивљење, зар 
не!? Књига је човјеков најбољи 
пријатељ када је осамљен или 
има потребу да се осами а неко 
од њихових шездесетак дјела за-
сигурно ће бити добро друштво 
– нагласила је Кондићева.

Овакве и сличне манифестација 
су мањкале Козарској Дубици па 
би било лијепо да их убудуће бу-
де више.

М. ДОДИК



Миладин 
БЕРИЋ

ОМАЖ ЗА КИНО „КОЗАРА“
/срушеног љета Господњег 2020./

Никог нема да да помен кину
које оде Богу на истину.
 
Култура нам у постељу паде
мјесто филма гледаћемо зграде.
 
Земљотрес му не могаше ништа
оде кино у вјечна ловишта.
 
Са небеса чујем звуке гонга
нема више Рамба ни Кинг Конга.
 
Ни Сутјеске, Неретве ни Бате
ко ће да нам врати давне сате.
 
Сравниле га неке крупне звијери
мало људи мало булдожери.
 
Неко нам је тим дао на знање
да смо и ми зрели за сјећање

 Неке зиме, јесени, прољећа
шта ће сада да нас на нас сјећа.
 
Рушитељи кад би контат знали
над руином не би ликовали.
 
Нису први шта уџабе славе
увијек нешто има испод траве.
 
Уконтаће ко дубље загребе
да л’ смо с кином срушили и себе.
 
Залуд новци ордење медаље
јер ко сруши себе нема даље.

Мутанизација
Мутна је ноћ и мутно вријеме,
мутно се ваља мутни Нил.
У колач стављено мутно сјеме,
у мутно сјеме, мутан фил.

Мутни облаци и мутно сунце,
на помолу мутно доба фараона;
има да грије само за чистунце,
за ине мутане потаман су звона.

Мутно на извору, мутно на ушћу,
мутно у паклу, мутно у рају…
Истина мутира у ноћ све гушћу
не би ли нашла почетак у крају.

Мутно на Западу, мутно на Истоку.
Мутан и Јордан мутно и врело,
на коме чобан напаја стоку.
Мутно рођење, мутно и опијело.

И у тој мутнини мутно спутани
уз општу хајку разних мутивода;
и они бистри постају мутани
слутећи обрисе Нојевог брода.

Афоризми
Када деда сакрије паре у кући 

једино он од укућана не зна гдје 
су!

Нормално је да смо посљедњи у 
реду за Европску унију када иза 

нас нико не стоји!

Босну и Херцеговину је најлакше 
описати пјесмом: Три ливаде 

нигдје лада нема.

Нема те воде која може да уљепша 
оне које је избацила поплава!

Пријавио сам се на конкурс за 
упражњено мјесто у полицији.

Биографија није требала пошто су 
је већ имали.

Уопште ме не брине то што је 
љепота пролазна, него то што 

ружноћа није!

Данашње Пенелопе би свакако 
дочекале Одисеја али би се у 

међувремену бар трипут развеле.

Пред пут у иностранство просули 
смо воду за предсједником, а може 

бити да смо требали да је само 
пустимо!  

Данашња удавача уопште не мора 
да зна да кува, али зато мора да 

зна да мијеша.

Дјевојка која чека принца на 
бијелом коњу мора да има коњске 

живце.


