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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

БЕ СЈЕ ДА НА ДО ДЈЕ ЛИ ВЕ ЛИ КЕ  
БА ЗЈА ШКЕ ПО ВЕ ЉЕ

При па ла ми је ве ли ка част да на овом све том мје сту при мим 
на дар Ве ли ку ба зја шку по ве љу, ко јом се на гра ђу ју мо ји по ку ша ји 
у пје снич кој умјет но сти. Част је тим ве ћа што овај ма на стир, тек 
не што ма ло мла ђи од Сту де ни це и Жи че, но си пе чат бо жан ске 
лич но сти свог осни ва ча – Све тог Са ве.

Ма на стир Ба зјаш на ла зи се на пе ри фе ри ји срп ског на ци о нал
ног кор пу са, што ни ка ко не зна чи да је од „пе ри фер ног” зна ча ја. 
На про тив, он је за Ср бе из Ба на та, по себ но са ру мун ске стра не, сре
ди шње мје сто вјер ског жи во та, ње го ва ња соп стве не тра ди ци је и 
ду хов но сти. А тре ба ли под сје ћа ти да су из срп ских по гра нич них 
кра је ва по те кле мно ге нај круп ни је лич но сти на ше на у ке, књи жев
но сти и умјет но сти. До вољ но је по ме ну ти Те слу и Ми лан ко ви ћа, 
или Цр њан ског, По пу и Ки ша. Па Бо ру Стан ко ви ћа, Ма та ву ља, 
Де сни цу... Ко чић и Ћо пић су из Бо сан ске кра ји не, као и Скен дер 
Ку ле но вић, ко ји је на зван и „ап со лут ним Кра ји шни ком”. То би се 
мо гло ре ћи и за Ко чи ћа и Ћо пи ћа, мо је ве ли ке прет ход ни ке и зе
мља ке. За њих је карак теристичaн не са мо го вор кра ји шког на ро да 
већ и мен та ли тет љу ди са гра ни це. Тач ни је, љу ди са про сто ра не
гда шње Вој не кра ји не, ко ју је Хаб збур шка мо нар хи ја уста но ви ла као 
од брам бе ни бе дем пре ма Осман ском цар ству. У тој Вој ној кра ји ни 
на шао се по чет ком 18. ви је ка и ма на стир Ба зјаш. Хо ћу да ка жем 
да смо ма на стир и мо ја ма лен кост – ако ме ђу на ма по сто ји и не ка 
слич ност – кра ји шни ци. На ша су ис ку ства сва ка ко гра нич на, у 
зна ку гра нич них си ту а ци ја из ме ђу ми ра и ра та, гра ђе ња и ра за
ра ња, од но сно са раз ме ђа раз ли чи тих ет но кул тур них за јед ни ца. 

Мо рам да по ме нем и сво је нај те же, за и ста гра нич но ис ку ство 
жи во та и исто ри је – ис ку ство ко је је мо ја ус пла хи ре на ду ша у 
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рат ном Са ра је ву осје ћа ла као ужа сно бе сми слен, са тан ски по су вра
ћен, зло чи нач ки „крај” или „смак сви је та”. А кад је – на кон го то
во че ти ри го ди не (1992–1995) – пре ста ло бје со муч но ме ђу соб но 
про га ња ње, му че ње и уби ја ње при пад ни ка сва три „кон сти ту тив
на” на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, смак сви је та ни је пре стао да 
нас уз не ми ра ва. Он је – и по сли је агре си је НА ТОа на Ср би ју и 
Цр ну Го ру 1999. го ди не – на ста вљен дру гим сред стви ма, ко ја ни
су то ли ко очи глед на. Сви јет се ствар но – као што је дав но ре че но 
– то ли ко про злио, то ли ко је огре зао у сво јим не по чин стви ма, осо
би то оним из свјет ских по ли тич ких ку хи ња, да му је те шко на ћи 
ли је ка. Бо га се не бо је, а љу ди не сти де, па их је те шко об у зда ти. 

Мно ги су пје сни ци, за јед но с фи ло зо фи ма, ука зи ва ли на ра
ци о нал ну не појм љи вост Бо га, па и сми сла са мог жи во та. Али су 
од у ви јек ди за ли по глед пре ма не бе си ма, у не скри ве ној жуд њи за 
спа се њем па и за са мом бе смрт но шћу. За ду хов но шћу ко ја ис ку
пљу је и по све ћу је ово зе маљ ско по сто ја ње. Што се ме не ти че, по
тај на на да у спа се ње, као ми ло сни до дир са мог Хри ста, ни је ме 
на пу шта ла ни у нај ве ћем без из ла зу, усред па кле них си ту а ци ја 
ра та и из гнан ства. Тра чак свје тла ја вљао се и у нај ду бљем мра ку, 
да шак на де да ћу – са чу вам ли свој људ ски образ – од вра ти ти сво
јим чи стим ли цем и са мог џе ла та од се бе. Ето, то је би ла кли ца 
на де, про бу ђе не у дрх та вом ср цу, на де у ми лост спа се ња из ра ља 
смр ти. На да, љу бав и вје ра ра сту за јед но и иду кроз мрач не ту не ле 
и жи вот не тје сна це ру ку под ру ку.

За хва љу јем Са ве зу Ср ба у Ру му ни ји на пре о бра жењ ском при
зна њу ко јим сам да нас удо сто јен у овом Бож јем хра му. Хва ла вам 
од ср ца.*

* Бе се да из го во ре на на 26. Су сре ти ма књи жев ни ка ко ји пи шу на срп ском 
је зи ку у Ба зја шу, у Ру му ни ји, при ли ком при ма ња Ве ли ке ба зја шке по ве ље за 
до при нос срп ском пе сни штву, 18. ав гу ста 2019. го ди не.




