У Мостару отворене ‘Шантићеве вечери поезије’
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У Парку Алексе Шантића у Мостару у суботу су свечано отворене ”Шантићеве вечери поезије” које
ће трајати до 16. октобра, а чији програмски садржаји ће се одржавати на више локација у граду.
Манифестацију је отворио мостарски градоначелник Љубо Бешлић, који је казао како је Алекса
Шантић за Мостар био много више од пјесника, да је обиљежио једно вријеме и прославио име
града.
– Алекса Шантић је својим писањем и својим становиштем проносио име овога града и због тога ми
славимо Шантића, а славећи њега желимо славити живот, љубав и све оно што је лијепо у нашем
граду – нагласио је Бешлић.
Свечаном отварању, уз бројне госте из политичког, јавног и вјерског живота, присуствовала је и
потпредсједница Федерације БиХ Мелика Махмутбеговић.
Она је у свом обраћању честитала организаторима што су успјели да очувају најстарију пјесничку
манифестацију у регији те казала како је посебно радује што се Шантићеве вечери поезије по први
пут организују на подручју цијелога града.
Говорећи о Шантићу, истакла је како је то пјесник који је за сва времена овјековјечио своју љубав
према Мостару и његовим људима, да заслужује да га се сјећамо и да младим људима говоримо о
његовом лику и ђелу.

– Оно што је Шантић оставио иза себе нема временски рок трајања јер поруке које носе његова
ђела су поруке љубави, толеранције и заједништва – оцијенила је Махмутбеговић, поручивши како
млади морају знати ко је био Алекса Шантић, које су његове заслуге и шта је генерацијама иза себе
оставио.
Предсједник мостарске ”Просвјете” Радивоје Круљ нагласио је како се Мостар може поносити
Шантићевим вечерима поезије, казавши да Шантић уједињује Мостар, уједињује људе свих вјера и
нација те свједочи љубав.
– Шантић је осјећао све туге и све радости својих сусједа[нбсп]и свих људи различитих вјера и
нација, и сабирао их је у своме срцу у коме су умирале и васкрсавале као пјесме, као пјесме које
значе буквално живот вјечни и које су и данас свједоци управо будућег живота – нагласио је Круљ.
У склопу манифестације вечерас ће у Владичанском двору бити одржана књижевна вечер једног од
најбољих српских књижевника, Мостарца Владимира Пиштала и промоција његове књиге ”Сунце
овог дана – Писмо Андрићу”.
Седмодневни програм ће бити настављен у сриједу представом Народног позоришта Републике
Српске ”Синови умиру први” која ће бити изведена у Народном позоришту Мостар.
Организатори 98. по реду манифестације “Шантићеве вечери поезије” су СПКД ”Просвјета”
Градски одбор Мостар и СПКУД ”Гусле” из Мостара.
Улаз на све програме је бесплатан.
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