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Број:133/17 
Бања Лука, 06. 12. 2017. године 

 
 

         САОПШТЕЊЕ 
жирија за престижну књижевну награду 

КОЧИЋЕВО ПЕРО за зиму и годишњу награду КОЧИЋЕВА КЊИГА  за 2017. годину 
 

 
Жири у саставу књижевници: Никола ВУКОЛИЋ (предсједник), Миљенко ЈЕРГОВИЋ и 

Младен ВЕСКОВИЋ донио је једногласну одлуку да КОЧИЋЕВО ПЕРО за зиму 2017. године за 

висока достигнућа у савременој књижевности и оданост љепоти Кочићеве мисли и ријечи 

додијели ВЛАДИЦИ ГРИГОРИЈУ за књигу ПРЕКО ПРАГА, у издању ЛАГУНЕ,, Београд, 2017. 
 
Жири је одлучио да овогодишња књижевна награда КОЧИЋЕВА КЊИГА за цјелокупно 

књижевно стваралаштво припадне епископу захумско-херцеговачком и приморском 
ГРИГОРИЈУ. 

 
О добитнику КОЧИЋЕВОГ ПЕРА  И КОЧИЋЕВЕ КЊИГЕ Владици ГРИГОРИЈУ, 

предсједник жирија Никола ВУКОЛИЋ каже: 
Причање у овој књизи Владика започиње оног тренутка када се у његовој души нешто 

преломило и кад је ријешио да прекорачи родни праг и крене у неизвјесност даљине и непознатог 
свијета, с искром вјере у срцу да је добро вјечно.  

Трагајући за истином он се није стављао ни на једну страну. Вјеровао је и вјерује да је зло 
овладало неким душама, али да ће оно бити побијеђено снагом добра које је непобједиво, које је 
вјечно, које човјека из мрака и блата земаљског води вишим сферама људског достојанства. 

Књига носи дубоку хуманистичку поруку, с обзиром на то да Владика у њој људе не дијели 
према националности, вјерама или другим одређењима. Најважнија подјела у овој књизи је она 
због чега је књига постала и најчитанија, а то је постојање људи и нељуди. 

Ова збирка је исповијест душе ауторове која је и душа једног покољења суочена с великим 
искушењима крајем прошлог вијека: самим тим и историја национална и европска виђена изнутра 
кроз људске и породичне судбине, истакао је књижевник Никола Вуколић. 

Збирка ПРЕКО ПРАГА је написана лијепим кочићевим језиком о судбинама малих људи из 
Херцеговине с краја 20. вијека, о њиховим несрећама, неспоразумима, заблудама, о њиховој тузи, 
смијеху...  

Владика Григорије пише искрено, топло, пун љубави према човјеку који ће, без обзира на 
понеку погрешну мисао, наћи прави смјер на стрмој стази према висинама, општој љубави и 
праштању као темељним принципима завјета. 

Он има осјећај за композицију, детаљ, ријеч у тексту. У књизи читалац ће наћи надахнуте 
описе, динамичне ситуације, слике пејзажа, описе ентеријера и екстеријера манастирских здања 



 

 

пред чијом стаменом градњом човјек осјећа своју сићушност, али и снагу вјере која ће му указати 
на стазе спаса и избављења. 

  За приче у овој књизи могу рећи да су праве литерарне  фреске, медаљони једног доба, 
нашег доба, које треба да одоли времену, да нас одбране и заштите од заборава и смрти 
историјске. 

 
О добитнику овогодишње књижевне награде КОЧИЋЕВА КЊИГА књижевник Никола 

Вуколић каже : 
  
Данас Владика Григорије представља једно од значајних имена нашег књижевног простора, 

па и шире. Нема више никакве сумње да је он својим цјелокупним књижевним радом на 
најљепши начин обиљежио протекли период у српској књижевности и тако ушао у ред наших 
даровитих писаца који својом прозом настављају најбољу традицију приповједача Петра Кочића, 
Иве Андрића, Меше Селимовића и др. 

Његово књижевно стваралаштво је један велики духовни светионик мудрости у кога је аутор 
уложио много труда и знања и које маме читаоце да му се враћају више пута.  Једноставно речено, 
Владика је створио раскошно књижевно дјело, по чему је препознатљив и знан, рекао је Никола 
Вуколић. 

Као ријетко који писац, чини ми се да он дише пуним плућима само онда када пише. 
Владичине књиге су остварења високе умјетничке класе, израсле из плодног тла његових дубоких 
и дубинских трагања, али је сачувао достојанство за један, у суштини, филозофски став, да све 
буде и прође, а да је људска дужност најсветија, не клонути, него остати усправан на загонетним 
путевима којима ходимо. На таквом путу је и добитник овогодишње Кочићеве књиге за 2017. 
годину, наш Владика ГРИГОРИЈЕ, истакао је књижевник Никола Вуколић. 

 
 
Награде КОЧИЋЕВО ПЕРО и КОЧИЋЕВА КЊИГА које додјељује Задужбина Петар Кочић 

Бања Лука – Београд, биће свечано уручене у петак, 22. 12. 2017. године у 12.00 часова у 
Коларчевој задужбини (Мала сала) Београд.  

О добитнику награда говориће чланови жирија, књижевници Никола ВУКОЛИЋ, Миљенко 
ЈЕРГОВИЋ и Младен ВЕСКОВИЋ. 

 
   
  

Директор и главни и одговорни уредник 
 

                                                                                                              Никола ВУКОЛИЋ 
 

                                                                          


