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Кочићев дан у Београду 2017. почео је полагањем вијенаца на гроб Петра Кочића у
Алеји великана на Новом гробљу у Београду: удружења књижевника Србије и
Републике Српске, градова Београда и Бањалуке, завичајних удружења и
Представништва Српске у Србији.

  

  

Предсједник Удружења књижевника Србије Радомир Андрић рекао је да су слобода и
језик темељне вриједности Кочићевог дјела, али и српског народа из којег је он потекао
и за који се до краја борио својим пером и као народни трибун.

  

"Кочићево дело је непоновљив путоказ. Оно за шта се борио у своје време актуелно је и
данас и препознато кроз тежњу српског народа да живи на своме. Његови јунаци Давид
Штрбац, Симеун Ђак и Прота Мрчајски су, у ствари, ликови наших предака и оно што смо
ми и данас", нагласио је Андрић.

  

Он је додао да у Кочићевом дјелу посебно фасцинира његова свијест о језику којим је
говорио и на коме је стварао.

  

"Прочитајте само његову `Молитву`. Погледајте колико му је његов српски језик значио и
колико је био свестан да је језик оно што нас идентификује. Кочић нас уједињује данас
ма где живели свесни српског језика и културе", рекао је Андрић.
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  Предсједник Удружења књижевника Републике Српске Предраг Бјелошевић истакао једа је Кочић дао живот за српство и да је од изузетне важности да се његова дјела штовише проучавају и у Републици Српској и у Србији.  "Све идеје у његовим дјелима и његови иступи као народног трибуна носе порукуслободе за српски народ која може бити остварена само кроз његово јединство", рекаоје Бјелошевић.  Предсједник Удружења "Змијање" Винко Лолић поручио је да је Кочићево дјело трајнаинспирација за све који се боре за свој идентитет и слободу и својеврсна задужбинањеговим Крајишницима, али и цјелом српском народу.  "У вријеме бројних фалсификата и наметења веома је значајно сјетити се како се Кочићборио за српски језик", рекао је Лолић.  Он је нагласио да институције Републике Српске и Града Бањалука морају изнаћисредства да Кочићева књижевна заоставштина, која је понуђена на продају, из Београдабуде премјештена у Бањалуку, те да се никако не смије догодити да она заврши уСарајеву.  Вршилац дужности начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику градаБањалука Наталија Тривић изјавила је да је Кочић величина која заслужује изузетну исталну пажњу.  Она је нагласила да се Кочићев лик и дјело не могу везивати само за "Кочићев збор" којије постао бренд и престижна туристичка манифестација које сваке године у посљедњојседмици августа окупи на десетине хиљада туриста, већ му се треба враћатисвакодневно и учити од њега, не само читајући његова дјела, него и кроз његовополитичко дјеловање.  

  У Кочићевом дану у Београду начелник Одјељења за културу, туризам и социјалнуполитику Бање Луке Наталија Тривић и градски секретар за културу Београда ИвонаЈевтић разговарале су о унапређењу сарадње институција културе два града и озаједничким пројектима у области културе.  Ивона Јевтић је новинарима послије састанка рекла да јој је изузетна част што је ималаприлику да угости делегацију Града Бањалука која је Београд посјетила поводомобиљежавања 52. "Кочићевог збора" и истакла да је разговор показао да досадашњауспјешна сарадња два града може да буде унапријеђена.  "Разговарали смо о унапређењу сарадње Библиотеке града Београда и Народнебиблиотеке у Бањалуцим, са бројним музејима, као и о томе да направимо некимузичко-сценски спектакл и о могућности потписивања споразума који ће бити гарант даће сарадња два братска града и народа бити још успешнија", рекла је Ивона Јевтић.  Наталија Тривић је послије састанка новинарима београдских и медија РепубликеСрпске рекла да Бањалука и Београд имају много основа за сарадњу на заједничкимпројектима који би били реализовани већ у наредној години.  "Желимо да надоградимо промоцију заоставштине, дјела и рада Петра Кочића и да топрограмски учврстимо повезивањем библиотека и одређене грађе у фундусу Београда.Тако да Петар Кочић повезује и Бањалуку и Београд, јер је радио и на једом и другоммјесту и народ који живи на истом подручју", рекла је Тривићева.  Она је истакла да Град Бањалука жели да конкретизује пројекте који ће бити видљививећ у наредној години и истакла настојања и рад Представништва Републике Српске уСрбији на повезивању и сарадњи институција и стваралаца Србије и Републике Српске.  

  Директор Представништва Републике Српске у Београду Млађен Цицовић ипредставници Организационог одбора 52. Кочићевог збора из Бањалуке положили сувијенце и на споменик Петру Кочићу у Чубурском парку у Београду.  Уз вијенце и букете свјежег цвијећа пред спомеником Петру Кочићу у оквиру "Кочићевогдана у Београду", 52. Кочићевог збора и 140 година од рођења славног српскогкњижевника и народног трибуна, пјесници из Бањалуке и Београда говорили су својестихове у част Кочићу и ту пред спомеником, и увече у свечаној сали Удружењакњижевника Србије.  

  И пред спомеником у Чубурском парку, и у Удружењу књижевника Србије о ПетруКочићу, славном српском писцу, говорила је, у име Управног одбора Удружењакњижевника Србије, Гордана Влаховић, која је истакла да је Кочић језик свог народачувао, јер је сматрао да је однос према језику - однос према себи и сопственомпостојању.  "Везаност народа за мир, гусле и епску песму, за Кочића је извор из којег се црпи снага",навела је Гордана Влаховић подсјетивши и на политичку активност Кочића за вријемеокупације БиХ од стране Аустро-Угарске, док је сељаштво још било у феудалном односупрема турским агама и беговима.  Гордана Влаховић је подсјетила на Кочићеве активности у сабору, на сукобе Срба сатамошњом владом, Турцима и католицима, наводећи да је он био, благо речено, неугоданпротивницима.  "Сви његови говори у сабору су критике Аустро-Угарске и њене управе у БиХ. Потежепитање језика у законским оквирима, чиновничко и радничкко питање, аграрну политикуу БиХ, оштро јасно и гласно, штитећи интересе српског народа у Босни и Херцеговини",рекла је Гордана Влаховић.  Уз напомену да је Кочић био човјек који није штедио себе ниједног дана, она јеподсјетила на често цитиране потресне ријечи овог великог борца и писца: "У ропству серодих, у ропству живјех, у ропству, вајме, и умријех".  

  У свечаној сали Удружења књижевника Србије прво се обратила вршилац дужностиначелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику града Бања ЛукаНаталија Тривић, која је љубитељима поезије, поштоваоцима Кочићевог дјела, рекла даКочићев збор, као посебно значајна манифестација, има и сачувала је и елементенародног збора у Стричићима, а ове године је ставила већи акценат на књижевни диопрограма – и у Бањој Луци, и у Стричићима, Гомионици, Београду.  

  Кочићу у част своју поезију говорили су Миљурко Вукадиновић, Предраг Бјелошевић,Петар Жебељан, Златан Јурић, Ранко Радовић и Миладин Берић, а као гост Кочићевогдана у Београду једну своју пјесму казао је и Љубивоје Ршумовић.
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