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Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић уручио је јуче, у
свечаном салону Удружења књижевника Србије, књижевне награде Извор за најљепшу
пјесму и најљепшу причу о завичају.

  

У уводној бесједи пред уручење награда Цицовић је подсјетио на познату мисао
Добрице Ћосића, изречену на једном књижевно-филозофском скупу у Крушевцу, да нам
“само мајка и завичај не дугују ништа, а ми њима дугујемо све“ и потом рекао да је
сарадња са Фондацијом Радост на организацији овог конкурса добра и да је у сагласју с
оним што Представништво чини и у сарадњи са завичајним друштвима, активностима
које су усмјерене ка очувању језика и писма, јачању веза Србије и Српске и чувању веза
са завичајем.

  

- Овај литерарни конкурс у значајној мјери доприноси јачању и подстицању веза са
завичајем и промовисању и представљању завичаја овдје у Србији – рекао је директор
Цицовић.

  

Награду за најљепшу причу о завичају 2016. године добила је Драгана Мрђа из Новог
Београда, за причу „Плетиља“, причу о жени која је избјегла из свог Ваганца, села
између Кључа и Петровца, па са сином јединцем живи у Београду и издржава се
плетући чарапе, џемпере и прслуке, које потом продаје на некој београдској пијаци. То је
прича о тешком избјегличком животу, у којем су сјећања на завичај све чешћа и
интензивнија, а сударају се и преплићу и са проблемима које син има у школи кроз коју
вуче и надимак Вунени.
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Награду за најљепшу пјесму о завичају добио је Бошко Ломовић, пензионисани дописник
„Политике“ из Горњег Милановца, али ју је у његово име примио син Владимир, јер је
отац морао хитно отпутовати у Анголу. Ломовићеву пјесму „Протиче моја ријека“
прочитао је предсједник Фондације Радост, пјесник Душко М. Петровић. Пјесма говори о
човјеку који се, послије дугог одсуствовања, враћа у завичај и у сјетном сјећању на
ријеку свог дјетињства судара се, не само са разликом између драге прошлошсти и
оронуле садашњости, него и са самим собом.

  

  

Образложење одлуке о награди на конкурсу који организују Представништво Републике
Српске у Србији и Фондација Радост из Београда, дала је др. Гордана Влаховић,
предсједница жирија, иначе познати српски приповједач и истакнути књижевни
критичар.

  

- Различит је однос човека према завичају, али не може од њега да побегне, не може да
покида нити колико год то желео. Разлог великом одзиву на овом конкурсу  је и то што
су многи људи свој завичај, осим у сновима и сећањима, изгубили и у немогућности да се
врате и да осете дах свог завичаја - рекла је Влаховићева.

  

Награђене и у ужи избор изабране пјесме и приче биће објављене у 6. броју часописа
Жрнов о Божићу 2017.
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