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поштовани читаоци,

након љетње паузе и годишњих одмора поново смо с вама и пред 
вама је нови број Новина српских мостови. иако смо тек на 
почетку сезоне ипак је било догађаја вриједних пажње а вјерујемо 
да ће заокупити и вашу пажњу. Нека друштва су имала гостовања 
и наступе по Словенији, Скд „Слога“ Нова Горица по једанаести 
пут организовало је фолклорну манифестацију „разиграна срца“ а 
Скпд „Свети Сава“ по четврти пут организовало је међународни 
светосавски фолклорни фестивал.

Било је још и других догађаја а овај број посвећујемо и обиљежавању 
100 година од почетка првог свјетског рата и због тога имамо 
неколико занимљивих прилога. ту су наравно сталне рубрике и 
простори намјењени љубитељима литературе.

ипак, најважнији догађај за наша друштва, чланове Савеза српских 
друштава Словеније је 19. европска смотра српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону која је одржана 11. и 12. октобра у 
Бањој луци а на којој је учествовало седам наших друштава. како 
су наступила и како су прошла, прочитајте на наредним страницама 
мостова. 

Смотра је била планирана за 7. и 8. јун али је из хуманитарних 
разлога који су настали због катастрофалних поплава одгођена за 
каснији термин. то је проузроковало да је на смотри учествовао 
мањи број група него што је било пријављено за јунски термин а 
свакако и многе недостатке у организацији и многим пропустима а 
највећи пропуст догодио се приликом проглашења резултата када 
нека друштва нису ни прочитана а неки нису ни добили плакете јер 
их није било. 

Било је и других пропуста и ово је добар примјер како не треба 
радити, а многи су очекивали да ће ово бити једна од најбољих 
смотри, са највише учесника и са одличном организацијом. Надамо 
се да овакви пропусти неће бити поновљени.

а што се тиче наших друштава, све ово ће бити још већи подстрек 
за будући рад и још већа достигнућа.

душан јовановић

и би смотра...
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Смотра је почела у суботу 11. октобра 
у 15 часова у спортској дворани Бо-
рик у Бањој луци и ово је први пут да 
је овај град домаћим ове велике мани-
фестације. На бини су се прво појавили 
учесници Смотре, из сваког друштва по 
један пар у народним ношњама, а затим 
и чланови Савјета европске смотре на 
челу са предсједником мићом Ћетко-
вићем. 

Овогодишњу Смотру отворио је градо-
начелник Бање луке Слободан Гавра-
новић и истакао да она треба да покаже 
шта све српски народ у дијаспори ње-
гује као традицију, обичај и културу са 
ових простора. 

„фолклор је у бићу нашег народа и 
смотра пружа прилику да се млади из 
дијаспоре окупљени у културно-умјет-
ничка друштва која његују културу и  
традицију и баштине све те тековине, 
упознају, повежу, сарађују, размијене 

19. европска смотра 
српског фолклора 
дијаспоре и Срба у 
региону
У Бањој Луци је од 11. до 12. октобра 2014. одржана 19. европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у региону а друштва из 
Словеније постигла су велики успјех

искуства и да се у такмичарском дије-
лу и надмећу“ – рекао је градоначелник 
Гаврановић.

Након интонирања химни републике 
Српске и Боже правде учеснике и при-

сутне у име владе републике Српске 
поздравио је министар за економске од-
носе и регионалну сарадњу игор видо-
вић и нагласио да ова Смотра има огро-
ман значај. „Боље упознати и разумјети 
своју матицу и народ, пратити сва до-
гађања у њој и помоћи с љубављу – оду-
вијек је тежња наших људи који живе у 
иностранству“ – рекао је министар ви-
довић.

мићо Ћетковић, предсједник Савје-
та европске смотре српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону истакао је 
да ове традиционалне културно-умјет-
ничке манифестације представљају 
фантастичну прилику да се омладина 
широм европе сретне на једном мјесту 
и уз пјесму и игру подијели оно што су 
у расијању научили о традицији и кул-
тури свог народа и матице.

у наставку свечаног отварања Гордана 
Хајкоја читала је цитате петра петро-
вића Његоша, тамбурашки оркестар Игор Видовић, министар у Влади Републике Српске

Слободан Гаврановић, градоначелник Бање Луке
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куд „пелагић“ извео „Ситно Банат-
ско“, пјевачка група истог друштва от-
пјевала пјесму „питају ме одакле си 
плавка“ да би потом њихови фолклора-
ши извели кореографију васка јоветића 
„игре са влашића“.

Слиједио је први наступ у такмичарском 
дијелу програма а част да први наступи 
припала је Скуд „Завичај“ из клаген-
фурта са кореографијом „ај бајец сеј 
дм батаје“, влашке игре из кобишнице 
аутора милана Гламочанина. у првом 
дијелу такмичарског програма учество-
вали су још: куд „милош дујић-ми-
шо“ Челинац, игре околине лесковца, 
куд „јединство“ Беч, Свадбени обичај 
пчињског краја, Скд „Слога“ Нова Го-
рица „кад бапне ноћ у мене срце да ис-
кочи“ – игре и пјесме из Црне траве“, 
аутор кореографије милан Гламоча-
нин, куд „дукати“ траискирхен, игре 
косовског поморавља, Скд „Сава“ 
Храстник, „море изгрејала нане сјајна 
месчина - врањско поље, кореограф 
милан Гламочанин, Скуд „Бранко ра-

дичевић“ лугано, „Напиј ми се гости 
море“ – игре из Бујановца, кд „Брдо“ 
крањ, „Бела недеља у Гружи“ – аутор 
кореографије Славица михаиловић, 
куд „милан егић“ Брезичани, игре из 
Грмечког краја, куд „кСЗС Салзбург“ 
Салцбург, влашке игре из Хомоља-Не-
реснице, куд „младост“ Љубљана, 
„Златиборка ја сам“ аутори Горан пау-
новић и властимир вељовић, куд „ка-

рађорђе“, „Стојан се спрема“ из области 
пчиње.

други такмичарски дан отворило је 
Скпд „Свети Сава“ из крања са корео-
графијом дамира Шиповца „драгачево 
моје село“ а затим су слиједили наступи 
куд „уна“ Нови Град „Свадбени обичај 
Новоградског подгрмеча“, куд „кнез 
лазар“ Гмунден „игре и зоколине пи-
рота“, Скуд „Стеван Синђелић“ Сал-
цбург „Сабрала денка седенка“, куд 
„Опанак“ Салцбург „кад бапне ноћ у 
мене срце да искочи“ – игре и пјесме из 
Црне траве“, аутор кореографије милан 
Гламочанин, куд „Бранко радичевић“ 
Беч „Ђурђевдански уранак“ – игре из 
подгрмеча, куд „југос“ минхен „На 
сеир момку и девојци“ део свадбеног 
обичаја врањског поља“, кпШХд „вук 
караџић“ радовљица „игре из владичи-
ног Хана“, аутор кореографије милорад 
руњо, „аНи просвјета“ вуковар „игре 
из Срема“, Скуд „видовдан“ Љубљана 
„На сред село тапан чупка“ – игре и пје-
сме из Скопске Црне горе, аутор милан 
Гламочанин, куд „Стеван мокрањац“ 
Беч „рајачки првенац“ – српске игре 
околине Неготина, куд „Чајевец“ Бања 
лука Жали Заре да жалимо“ – игре и 
пјесме пчињског краја.

Наступе фолклорних група оцјењивао 
је стручни ћири у саставу: др мирјана 
менковић, етнолог, др драгица панић 
кашански, етномузиколог, мр Гордана 
рогановић, етномузиколог, дејан три-
фуновић, кореограф и Звездан Ђурић, 
кореограф.

услиједила је пауза да би потом био 
одржан концерт Саше матића а послије 
тога проглашење резултата. прво је 
Звездан Ђурић прогласио резултате 
за специјалне награде које су добили: 
куд „Стеван мокрањац“ Беч награда 
за најбољу реконструкцију костима, на-

Стручни жири

Гости на смотри

Чланови Савјета смотре
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да се добро и квалитетно ради а надамо 
се да ће оваквих успјеха бити и у будуће.

душан јовановић

града за најбољи музички аранжман и 
награда за најуигранији ансамбл, награ-
да за најоригиналнији костим припала 
је Скуд „видовдан“ из Љубљане, нај-
бољи пјевачки ансамбл је из кд „Брдо“ 
крањ, награда за игру најближу узору 
припала је куд „уна“ Нови Град, на-
граду за стилски најбоље изведену ко-
реографију добило је куд „младост“ 
из Љубљане.

Након подјеле специјалних награда 
слиједило је проглашење резултата за 
пласман. Златне плакете добили су: 
куд „Стеван мокрањац“ Беч, аНи 
„просвјета“ вуковар, куд „младост“ 
Љубљана, кд „Брдо“ крањ, Скуд 
„видовдан“ Љубљана, куд „Чајавец“ 
Бања лука, куд „југос“ минхен, Скуд 
„Бранко радичевић“ лугано.

Сребрне плакете добили су: Скпд 
„Свети Сава“ крањ, куд „карађорђе“ 
Беч, Скуд „Стеван Синђелић“ Салз-
бург, куд „Бранко радичевић“ Беч, 
кпШХд „вук караџић“ радовљица, 
куд „уна“ Нови Град, Скд „Слога“ 
Нова Горица, куд „Опанак“ Салзбург.
Бронзане плакете припале су: куд 
„кнез лазар“ Гмунден, Скуд „Зави-
чај“ клагенфурт, куд „кСЗС Салзбург“ 
Салзбург, Скд „Сава“ Храстник, куд 
„јединство“ Беч,  куд „милош дујић-
мишо“ Челинац, куд „милан егић“ 
Брезичани, куд „дукати“ траискирхен.
Награде су уручили Горан мутабџија, 
министар просвјете и културе републи-
ке Српске, мићо Ћетковић, предсједник 
Савјета европске смотре српског фолк-
лора дијаспоре и Срба у региону и чла-
нови Савјета европске смотре.

За друштва из Словеније ово је велики 
успјех, три златне плакете, три сребрне, 
и једна бронзана плакета. то је и доказ 

Горан Мутабџија, министар просвјете и културе

Пјевачка група КУД “Пелагићево”
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СКД “Сава” ХрастникСКД “Слога” Нова Горица

КД “Брдо” Крањ КУД “Младост” Љубљана

СКПД “Свети Сава” Крањ КПСХД “Вук Караџић” Радовљица

СКУД “Видовдан” Љубљана КУД “Стеван Мокрањац” Беч
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Нестаћемо ако се не преобразимо. 
Нестаћемо и биолошки, и духовно. јер и 
народи су смртни, а смрта увелико претећи 
куца на наше двери. Знаци агоније су јасни. 
Огрешили смо се о закон и заповест тво-
рца и зато над нама грми страшна претња: 
„Бог се драги на Србе разљути за њихова 
смртна сагрешења“. О ком то закону гово-
рим? Нисмо ли се оглушили о прву књигу 
мојсијеву која се зове постање? Она се не 
сме заборављати ни потцењивати; треба је 
не само памтити него и испуњавати, бити 
достојан творчеве величанствене замисли: 

„и створи Бог човека по лику сво-
ме, према лику Божијем створи га… муш-
ко и женско створи их. и благослови их 
Бог, и рече им: рађајте се и множите се, и 
напуните земљу и владајте њом. и будите 

преобразите се,  
јер су дани зли
Беседа академика проф. др Драгана Недељковића у манастиру Манасији, о Преображењу 2006, приликом отварања 
манифестације „Дани српског духовног преображења“

господари од риба морских и од птица не-
беских и од свега звериња што гамиже по 
земљи…“ а ми, Срби, свету нашу земљу 
испразнисмо, опустошисмо и раскућисмо. 
Нема ни на видику достојних државника, 
нема добрих домаћина, а има распикућа, 
који диригују демократском пљачком 
наше Србије. али, немојмо само на дру-
ге бацати кривицу. Србија, због многих 
међу нама, биолошки умире, на листи је 
најстаријих земаља света, јер 17-18 одсто 
становништва чине особе старије од 60 
година. другим речима, стопа мортали-
тета осетно је виша од стопе наталитета. 

Хара бела куга: Србија ће остати без 
подмлатка, на што већ годинама упозорава, 
поред осталих, и проф. др марко младено-
вић. Српски народ се, током века, смањио 

за 20 одсто, док су се истовремено турци 
бројчано повећали за 400 одсто, албанци 
за 700, румуни за 45, Бугари за 38, Грци 
за 35 одсто. уместо 27 милиона, у Србији 
данас живи само око шест милиона Срба, 
а за 100 година можда нећемо ни постоја-
ти, убедљиво тврди поменути аналитичар, 
у књизи „Србија, свећа која догорева“. 

Не толико трагично, али драма-
тично јесте стање и у европи, с тим што 
тамо ипак политичари и владе, а нарочито 
црква, покушавају да зауставе катастро-
фални развој, па се чују гласови охрабрења, 
као и предлози визионара, у које спада 
и наш професор младеновић: док је 20. 
век био век социјалних и сексуалних ре-
волуција, за европске народе 21. век мо-
рао би да буде век биолошке револуције. 
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 уверен сам да је овај опомињући 
увод био неопходан пред наше размишљање 
о духовном и моралном преображењу. Срби 
не нестају само билошки: угрожена је, раз-
бијена у парампарчад наша свест, особно 
свест о свесрпском јединству. комунизам 
је за нас био кобан, измишљене су нове на-
ције, рашчеречена је наша држава, насилно 
смо враћени више столећа уназад. усуђујем 
се да кажем: данас је стање теже него после 

изгубљене косовске битке и после великих 
сеоба под патријарсима. Не би баш тако 
било да дух није опустошен и збуњен. Наде 
вазда има, ако се дух не предаје. уколико 
су политичке поделе веће, уколико су нам 
границе суженије, уколико нам је држава 
смањенија, утолико је духовно јединство 
неопходније и спасоносније. а духовно то 
значи и морално и културно јединство. Оно 
треба да је у нама, и ако бисмо га носили 
у срцима нашим, у памети и свести, зле 
силе не би могле тријумфовати, ма колико 
моћне биле. у овом времену велике поме-
тње – спасење је у култури, која је шира од 
државе, дубља од политике. Српски народ, 
у утакмици народа, може се одржати само 
као културна снага. а културе нема без 
памћења. пропадали су, пропадају и про-
пашће не мали народи, него заборавни на-
роди: Србе управо заборавност угрожава. 

ко треба да негује памћење, тј. 
културу, а да се супроставља забораву или 
антикултури? прво просвета, али је она 
спутана накарадним програмима, криво-
творинама јуче комунизма, данас глоба-
лизма и мондијализма, који настављају 
злодело лењинско-стаљинско односно ти-
товско-кардељевско. али просветни рад-
ници, учитељи, наставници и професори 
– треба да мисле својом главом и да што 
више буду гласници истине. то поготово 
важи за научнике, за писце и уметнике, за 
све културне посленике, за сву интелиген-
цију нашу, која, нажалост, често затаји. 
Слаба је утеха што је интелигенција евро-
пе и америке не једном изневерила велика 
очекивања, па и саму себе. још је и те како 
актуелна знаменита књига „издаја инте-
лектуалаца“, чији је аутор Жилијен Бенда. 

једина духовна снага која нас 
повезује, овако поцепане и расејане у 120 
држава на свим континентима, јесте наша 
Српска православна црква. Огроман је те-
рет на њој и претешко посланство; јер и ово 
су апостолска времена. извесни би рекли 
да наша Црква није довољно припремље-

на за ту улогу, јер није довољно духовна 
ни довољно снажна. ми другу духовну 
силу немамо. то не значи да треба да се 
задовољимо оном коју имамо. За све важи 
позив и обавеза: преобразите се! и ви ду-
ховници, свештеници, монаси и монахиње, 
и ви интелектуалци, и ви просветитељи, и 
сви људи културе – преобразите се и ује-
дините се у великом делу препорода нашег 
народа. кажем: уједините се, јер је велико 

неповерење завладало међу нама; мржња 
међу неистомишљеницима јача је од љуба-
ви према отачаству. Не само речима, него 
својим делима, обучени у љубав, сви мора-
мо поништавати оно злокобно правило које 
нас одавно мучи и уништава „Најцрњи враг 
је Србин себи сам“. том начелу зла треба да 
супротставимо идеал слоге, дубоко уверени 
да „Где јединство влада – ту станује Бог“. 

рекох и понављам: данас је теже 
него после косова. и изговорих то овде, у 
овој светињи, пред деспотом Стефаном ви-
соким, чији дух у њој обитава. у дане Боја 
на косову имао је само дванаест лета. На 
челу обезглављене државе нашла се мудра 
кнегиња милица, а уз њу беше даровита 
деспотица јелена, у монаштву јефимија 
„ћерка господара драме и жена деспота 

угљеше у миру“, како каже песник, нада-
хнут историјом, присно везан за косовски 
мит. Стефан лазаревић је имао само шесна-
ест година када је ступио на престо. Чекале 
су га тешке вазалске обавезе према султану 
Бајазиту. Он ће их испуњавати као прави 
витез, па ће учествовати, одликујући се, у 
биткама на ровинама, код Никопоља и на-
рочито код ангоре, где је задивио темерла-
на највећег освајача не само те епохе. али, 
тај наш деспот, и духовно висок, у трагич-
ном положају, јер вазал, за разлику од сада-
шњих нових вазала, никад није заборављао 
дугорочне интересе свога Српскога народа, 
свестан да се мора имати визија опстанка 
и будућности и у пораженој држави, кад 
се, вољом несрећних околности, служи не-
пријатељској сили. Он ту силу никад не ве-
лича. О турцима се говори као о пошасти, 
несрећи, душманина у свим записима дес-
пота Стефана, као и у порукама и заветима 

кнегиње милице, јефимије патријарха да-
нила Бањског или раваничких монаха. Знао 
је деспот, као и василевс манојло други, 
да се против турске не сме подићи ни у 
доба хаоса и борби за престо, после Бајази-
тове смрти: али Стефан високи, мудром и 
доследном политиком, враћа у састав своје 
државе косово и метохију, градове пећ. 
Ново Брдо. призрен и приштину. Од мађа-
ра добива Београд, који претвара у своју 
престоницу, и мачву. прешао је и дрину, да 
би припојио Србији Сребреницу и руднике 
око ње. Није се мирио ни с тим да Зета, у 
којој је владала његова мудра и поносита се-
стра јелена Балшић храбра ратница против 
млечана не буде српска. тако се Стефанова 
деспотовина простирала од Саве и дунава 
на Северу, до јадранског мора, на југу: није 
била мања од краљевине првовенчанога. 

Саме територије, без духовног жи-
вота и без културе, биле би организам без 
крвотока. Србија је пригрлила учене људе, 
неимаре, живописце и књижевнике, избе-
гле из покорених балканских хришћанских 
земаља. деспот гради манастир манасију, 
која не заостаје за славним немањићким 
задужбинама, и у њој ствара ресавску 
школу. Настају у тој епохи и друга духов-
на огњишта: каленић, прави бисер међу 
манастирима, и враћевшница, копорин, 
велуће, Неупара. Сам Београд је култур-
но средиште. у Србији стварају значајни 
писци као константин фолософ, деспотов 
биограф, и Григорије Цамблак, који је пи-
сао на бугарском, српском  ируском, аутор 
високо цењене биографије Стефана дечан-
ског… и сам песнички надарен, деспот је 
својим савременицима осветљавао пут две-

ма девизама: оном из „Слова Љубве“: Љу-
бав све превасходи, свестан да само дела 
љубави остају за вечност; и друго начело, 
за сва времена, особито смутна: „колико је 
у моћи – ми своју песму, ипак, плетемо“. 
јер свагда, и у мраку, постоји неки простор 
за племенити стваралачки чин, за песму.

то је наук. то је завештање кти-
тора ове задужбине, која нас окупља и 
надахњује. да се, и у невремену, надамо, 
сећајући се посланице апостола павла ри-
мљанима: „Надајући се, ми смо спасени“.

(Са допуштењем и благословом 
аутора преузето из књиге: 

„Поруке Драгана Недељковића“, Нова 
Европа, 2006)

Три Србије убијене у акушерским клиникама
Јато несрећа се обрушило на српски народ. Сад треба бити свестан и 

достојан трагедија које су нас погодиле. Током 20. века четири милиона је изгину-
ла у ратовима; четири милиона је отишло из земље, а скоро три Србије убијене 
су у акушерским клиникама (на једно рађање три законска абортуса). Данас се на 
један брачни пар рађа мање од једног детета (0,85 одсто), а 2005. године за једну 
трећину мање ђака уписано је у основне школе него 1991. године.

Трагично заборавни Црногорци изабраше пут у сигурну пропаст
Ето, видите, оде од нас и Црна Гора, некад најсрпскија српска земља: 

неки од Црногораца одрекоше се српског имена, издадоше светиње у које су се 
до јуче клели, постадоше трагично заборавни, изабраше пут што води у сигурну 
пропаст. Јер заборав је варварство, некултура. Памћење је дар божији, а заборав 
највећа казна која може да погоди не само појединца, него и читаве народе.
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милица томић рођ. милетић, рођена је 30. 
новембра 1859. у Новом Саду. Била је ћерка  
Светозара милетића и анке милутиновић. 
Од деветоро деце само је двоје преживело 
– прворођена милица и син Славко, седмо 
дете. период у ком је милица одрастала и 
формирала се обележен је снажном нацио-
налном борбом, те не чуди чињеница да је 
име добила по милици Стојадиновић Срп-
кињи, чије су песме надахнуте и идејом о 
српској нацији, остварењу циљева српске 
борбе, итд. 

удала се 25. октобра 1885. за јашу томића. 
Нису имали децу. Нажалост, њен живот 
и рад мало је познат нашој јавности. Ова 
интелигентна, енергична и одлучна жена, 
храбро се носила са породичним проблеми-
ма (очево тамновање, болест и смрт, убиство 
политичара мише димитријевића од стране 
њеног супруга јаше томића, његово тамно-
вање, потом ослобађање, поновно затварање 
и прогон), и још храбрије се укључила у 
борбу за женска права кроз активно учешће 
у женској организацији Добротворна задру-
га Српкиња Новосаткиња.

милица томић
Школовала се у Новом Саду, пешти и Бечу. 
Знала је четири страна језика: мађарски, не-
мачки, француски и енглески. Спремала се 
за студије медицине на једном факултету у 
Швајцарској. међутим, хапшење њеног оца 
представљало је велик потрес за породицу. 
милица је преузела део његових обавеза, те 
због тога није отишла на студије медицине.

прве књижевне радове објавила је у немач-
ком забавном листу Гартенлаубе.

На њен живот пресудно су утицале две 
личности: отац, др Светозар милетић, 
вођа Српске народне слободоумне странке, 
покретач и уредник листа „Застава“, важног 
листа Срба у угарској; и муж, јаша томић, 
српски публициста, политичар и писац.

уз оца се још у најранијој младости упозна-
ла са политичком ситуацијом и проблемима 
Срба у угарској. Чини се да је Светозар ми-
летић имао велика очекивања од своје ћерке, 
те је остало забележено и то да је облачио 
као дечака и звао именом милош. Са оцем 
је путовала и упознала највећи број његових 

сарадника. када је милетић други пут ухап-
шен и затворен (1876-1879), милица је преу-
зела неке његове дужности, између осталих 
и уређивање листа „Застава“.у овом листу је 
са непуних двадесет година почела да обја-
вљује прве политичке текстове.

по изласку из затвора Светозар милетић се 
разболео, а временом су и сарадници почели 
да га напуштају. милици томић је био пот-
ребан нови уредник, те је 2. јануара 1885. 
године радикалски политичар јаша томић 
преузео лист „Застава“.

С обзиром на то да се јаша оженио мили-
цом исте године када је преузео часопис „За-
става“, њихов брак се различито тумачио, 
те се често могло чути да је у питању брак 
из рачуна. међутим, дуготрајан брак, као и 
предан заједнички рад супружника на број-
ним политичким и културним проблемима, 
довољан су разлог да се тврди супротно.

За овај брак везује се и један (заправо поли-
тички) скандал чији су актери били миша 
димитријевић, власник и издавач „Брани-
ка“, гласила либералне странке и јаша то-
мић, уредник „Заставе“, гласила радикалне 
странке. 

у обрачуну са политичким противником 
јашом томићем, мета напада мише дими-
тријевића била је и милица. димитријевић 
је милицу оптужио због неких идеја и ста-
вова, али је ударио и на њену част пустивши 
у јавност једно њено девојачко љубавно пис-
мо. Скандал се завршио убиством.

јаша томић је 5. јануара 1890. на новосад-
ској железничкој станици ножем убио мишу 
димитријевића, због чега је провео шест го-
дина у затвору.
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Након удаје 1885. године, милица се посве-
тила женском питању. у томе јој је велика 
подршка био управо муж јаша томић, који 
је заговарао економску, политичку, културну 
и сваку другу равноправност жена и мушка-
раца, и написао бројне радове на тему права 
и еманципације жена.

милица је посвећено радила на организа-
цији и просвећивању жена. Њен рад био 
је двострук: не само што је објављивала 
радове на тему права, еманципације и об-
разовања жена, већ је у оквиру различитих 
организација и удружења, кроз непосредан 
контакт са женама, радила на просвећивању.

1881. ангажована је у раду „добротворне 
задруге Српкиња Новосаткиња“. 
1886. Некоји „пријатељи“ Милетићеви у 
обрану. 
1886. Извртање није – светлост: (одговор 
г. М. Димитријевићу). 
1905. милица игра кључну улогу у осни-
вању „посела Српкиња“. 
1910. Од „посела Српкиња“ настаје Српска 
женска читаоница „посестрима“. милица 
је оснива.

Женска читаоница „посестрима“ треба-
ло је да представља простор у којем би се 
окупљале Новосађанке ради образовања и 
друштвено корисног рада. Чланице ове чи-
таонице успеле су да оснују библиотеку, као 
и да омогуће часове оним чланицама које 
нису знале да пишу и читају. даница томић 
је била прва учитељица, а Љубица јерковић 

прва председница „посестриме“ (Жена, 3, 
1911: 138).

Чланице „посестриме“ организовале су у 
зимском периоду Женска села у селима око 
Новог Сада. та Женска села састојала су се 
из различитих програма, између осталог и 
од предавања, читања, певања... На основу 
тога се види да је милица томић, као и неке 
њене сараднице, сматрала да је образовање 
жена са села изузетно значајно и да треба да 
буде циљ и сврха женских организација. 

тиме је милица томић указала на потребу за 
солидарношћу између жена које су припада-
ле различитим слојевима српског друштва у 
војводини. Српска женска читаоница „по-
сестрима“ имала је и своје добротворно 
друштво, односно фонд који су основале и 
новчано одржавале све чланице. из тог фон-
да се пружала помоћ болеснима и сиромаш-
нима.

Године 1914. Женска читаоница „по-
сестрима“ престала је са радом. угар-
ска влада је укинула ово друштво. 
1918. „посестрима“ је обновила свој 
рад. већ следеће године имала је око 
300 чланица. Ово удружење било је 
у саставу Народног женског савеза 
краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 
1911. милица је покренула и уређивала жен-
ски часопис Жена и истоимени календар. 
Часопис је излазио редовно, једном месеч-
но од 1911. до 1921. године, са прекидом 
за време ратних година 1915, 1916, 1917. 

покренут је са намером да се бави „свима 
питањима, која се односе на живот жене и 
на позив њезин“.  

милица је сарађивала са розиком розом 
Швимер (росика Сцхwиммер, 1877–1948), 
значајаном мађарском феминисткињом и 
сифражеткињом. О њиховој сарадњи све-
дочи и преписка објављена у једном броју 
Жене.

писала је и о празноверју српкиња, недо-
вољној хигијени, страху од лекара, о моди, 
исхрани, уређењу куће, вођењу домаћин-
ства, образовању и школовању жене, о вас-
питавању деце… у књизи Српкиња њезин 
живот и рад, њезин културни развитак и 
њезина народна умјетност до данас у из-
дању добротворне Задруге Српкиња из 
ирига 1913. о часопису је написано: Месеч-
ни часопис Жена врши своју културну мисију 
на опште допадање. Одзив је до сада задо-
вољавајћи, те ако тај часопис наше жен-
скиње својски и на даље пригрле, биће му 
опстанак осигуран и моћи ће да у своје коло 
узме све српске књижевнице…

по завршетку првог светског рата, милица 
томић постаје једна од седам жена послани-
ца велике народне скупштине 1918. године, 
те је тим чином њен рад и залагање да жене 
добију право гласа доживео свој врхунац. 
велику подршку ова пожртвована и свестра-
на жена имала је у свом супругу, а његовом 
смрћу 1922. године, повукла се из јавног жи-
вота.

умрла је, заборављена, у Београду 24. но-
вембра 1944. у 85. години. Овај кратак осврт 
на миличин живот и рад подсећа и опомиње, 
да су у нашем народу одувек у сенци својих 
очева, супруга и синова, тихо и ненаметљи-
во живеле изванредне, храбре и паметне 
жене. једна од њих је и милица томић.
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Операције аустроугарске Балканске војске 
против Србије почеле су 12. августа 1914. 
изјутра. док је 2. армија вршила снажан де-
монстративан напад дуж обале Саве, трупе 
5. армије почеле су форсирање дрине код 
села амајлије и Батар.

Српски врховна команда одлучила је да не 
чека непријатељски напад у пасивном поло-
жају. током 13. августа дуге маршевске ко-
лоне 1. и 2. армије хитале су по августовској 
жеги према северозападу одакле је допира-
ла грмљавина топова. За то време трупе 3. 
српске армије пружале су жесток отпор како 
би дале времена и простора главнини срп-
ских снага за контранапад.

Сагледавши сва ова дешавања српска вр-
ховна команда је напустила почетни план 
који је предвиђао главни напад на северу и 
одлучила да 3. армија што дуже задржава не-
пријатеља и да 2. армија са својим главним 
снагама (комбинована и моравска дивизија 
I позива) изврши марш маневар преко ко-
цељева и текериша и да енергично нападне 
леви бок непријатеља који продире долином 
јадра а помоћним да поврати Шабац или 
да поседне погодне положаје јужно од гра-
да и да упорно брани правац за коцељеву. 
војвода радомир путник је након три дана 
сагледавања ситуације донео одлуку да не-
пријатељу наметне битку маневарског типа. 
аустроугарско командовање очекивало је 
решавајући битку на падинама западно од 
ваљева па је наставила наступање са циљем 
да избије на линију крупањ-Завлака-теке-
риш. Њене трупе су у складу са ондашњом 
аустроугарском и немачком доктрином нап-
редовале у 6 маршевских колона без армијс-
ке резерве. тежила је да обухвати оба крила 
српске 3. армије. Ниједна колона није успела 
да главним снагама достигне свој маршев-
ски циљ.

увод

у периоду од 29. јула до 11. августа, аус-
троугарска армија је започела артиљеријске 
нападе у северној и северозападној Србији 
и успела је да створи систем понтонских мо-
стова преко Саве и дунава. Срби су знали 
да је немогуће да бране целу аустроугарску 
границу, у дужини од 550 км. Због тога је 
војвода путник наредио да се српска војска 
повуче на традиционалним одбрамбеним 
линијама у Шумадији, где су могли брзо да 
дејствују на западу и северу. јаки одреди су 
постављени у ваљеву и ужицу, а извидни-
це су постављене на сваку важну тачку дуж 
границе. у овој фази српска команда је мо-
гла само да сачека, док се план аустроугара 
не материјализује.

Церска битка

Београд, Смедерево и велико Градиште су 
јако бомбардовани и бројни покушаји аус-
троугарске војске да пређу дунав су про-
пали, уз велике губитке. Српски врховна 
команда је знала да је велики део аустро-
угарских снага стациониран у Босни и није 
претерано реаговала на ове лажне нападе. 
аустроугари су такође покушавали да пређу 
дрину код Љубовије и Саву код Шапца, а 
српски команда је на ове нападе гледала 
озбиљније. аустроугарски војници су 12. 
августа ушли у лозницу. ту и у селу леш-
ница, 13. аустроугарски армијски корпус је 
прешао дрину, а истог дана 4. аустроугарски 
армијски корпус је прешао Саву северно од 
Шапца. до 13. августа, на фронту дугом 160 
км, аустроугари су прешли реке и окупира-
ле ваљево. друга и пета армија су кренуле 
ка Београду, где су наишле на прву, другу 
и трећу армију. војвода радомир путник је 
15. августа наредио контранапад.

Битка

командант друге српске армије, генерал 
Степа Степановић образовао је Церску 
ударну групу од моравске дивизије I пози-
ва и комбиноване дивизије са циљем напа-
да у долини јадра. Степановић је схватио 
важност планине Цер и самоиницијативно 
је одлучио да заузме њене доминантне коте 
тројан и косанин град. Око 23:00, 15. авгус-
та, делови српског комбиноване дивизије су 
наишле на извидницу аустроугарске војске 
на падинама Цера и тако је започела бит-
ка. аустроугарске позиције су биле слабо 
брањене и њени бранитељи су одбијени са 
планине. до поноћи, оштри судари и борбе 
између леве аустроугарске колоне 21. аус-

троугарске дивизије и Срба су се водили у 
мраку. до јутра 16. августа Срби су заузе-
ли венац дивача и отерали аустроугаре из 
Бориног села. аустроугарске трупе су има-
ле доста губитака и повукле су се у нереду. 
како је дан одмицао, Срби су онемогућили 
21. пешадијској дивизији да се повеже са 2. 
армијом у Шапцу, тако што су је отерали са 
падина Цера.

„предњи батаљон је током ноћи стигао до 
тројанског врха, а када смо стигли до парло-
га пљусак је почео, којег је пратила вулкан-
ска грмљавина и севање заслепљујуће. вода 
нас је квасила са све стране … Одједном 
други војник, без даха и узбуђено узвикнуо: 
„Господине мајоре, Швабе!“

тако су судари између наше комбиноване ди-
визије и непријатељеве 21. ландвер дивизије 
започели, а са њима и битка на планини Цер.“ 
капетан јеша топаловић, из српске војске, 
сећајући се како се његова дивизија суда-
рила са аустроугарским снагама на падина 
планине Цер.

Срби су покушали да поврате Шабац, али 
нису имали успеха. прва комбинована диви-
зија је напала тројан и парлог, пре него што 
се упутила у косанин град. На другом месту, 
аустроугари су успели да одбију српске 3. 
армију, терајући је да изманеврише једну од 
својих дивизија (моравска дивизија другог 
позива) како би заштитила прилаз ваљеву, 
коме је претила 42. домобранска дивизија.

рано изјутра 18. августа, аустроугари су 
покренули још један напад, са намером да 
потисну Шумадијску дивизију I позива са 
шабачког мостобрана и омогуће 5. армији 

Војвода Степа Степановић
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да крене у напад. међутим, напад није успео 
јер су Срби уништили њихове снаге код реке 
добраве, терајући преживеле војнике да се 
повуку. На другом месту, контраофанзива 
друге српске армије је настављена дуж Цера 
и иверка, нападом комбиноване дивизије на 
село рашуљача где су наишли на снажан от-
пор код косаниног града. први напад Срба је 
одбијен, али су напади настављени и током 
ноћи. изјутра 19. августа, Срби су униш-
тили аустроугарске снаге и заузели градић. 
моравска дивизија првог позива је отерала 
9. пешадијску дивизију са њеног положаја и 
одбили њен контранапад наневши јој тешке 
губитке. Четврти корпус је поновио нападе 
против Шумадијске дивизије, чиме је нате-
рао Србе да се повуку са лаким губицима. 
Чињеница да Срби нису сломљени нападом 
Четвртог корпуса, значило је да аустроугар-
ска дивизија није успела да заустави њено 
напредовање према планини Цер, јер ако би 
то урадила, Шумадијска дивизија би напала 
Четврти корпус са бока. Због тога, 4. корпус 
није успео да се повеже са аустроугарским 
снагама код Цера.

рашуљачу су заузели Срби у подне, а комби-
нована дивизија је искористила овај догађај 
да крене према лешници. у међувремену, 
моравска дивизија првог позива је напала 
иверак и успела да потисне аустроугаре. 
Село велику Главу су Срби заузели пре по-
дне, а послеподне је опет заузет рајин гроб. 
у ово време, аустроугари су почели да се 
све брже повлаче, јер им је морал опао, као и 
организација. трећа армија је имала сличан 
успех, одбила је 36. пешадијску дивизију и 
натерала је на повлачење у нереду. Срби су 
затим кренули да прогоне аустроугаре дуж 
целог фронта. до 20. августа, аустроугарске 
снаге су још увек бежале ка дрини, а Срби 
су наставили да их гоне. Цела 5. армија је 
била принуђена да се повуче у Босну. мно-
ги аустроугарски војници су се удавили у 
реци бежећи у паници. Српски извештаји са 
фронта су говорили „да се непријатељ по-
влачи у највећем нереду.“ радомир путник 
је обавестио српског краља петра I у теле-
граму „да је главни непријатељ поражен код 

јадра и на планини Цер и да их њихове снаге 
прогоне.“ после тријумфа на планини Цер, 
Срби су хтели да поврате тешко утврђени 
град Шабац. Жестоки окршаји су се десили 
21. и 22. августа, током којих су се српске 
снаге успеле да се пробију до западне стра-
не града. до 23. августа су опколили град и 
увече дотерали тешку артиљерију. Следећег 
дана су Срби ушли у град само да би откри-
ли да су га аустроугари напустили претход-
но вече. до 4 сата поподне, српске снаге су 
стигле до обала Саве, чиме је прва аустро-
угарска офанзива завршена.

егон ервин киш, аустроугарски но-
винар, говорћи о поразу аустроугарс-
ке војске у бици на Церу, извијестиће 
своју редакцију следећим текстом: 
„армија је потучена и налази се у безобзир-
ном, дивљем и паничном бјекству. једна по-
тучена војска, не и разбијена руља, јурила је 
у безумном страху према граници. возари 
су шибали своје коње, артиљерци су боли 
своје мамузама, официри и војници гурали 
су се и пробијали између читавих колона 
коморе или газили кроз ровове поред пута 
у групама у којима су били заступљени сви 
родови војске … Општа депресија изража-
вала се јавним негодовањем против вођа: 
потпуно неспособни стари магарци су наши 
генерали. ко има протекцију, поверава му 

се судбина стотину хиљада људи. Сјајни су 
момци ови Срби, они знају да бране своју 
земљу … “

у бици на Церу избачено је из строја 25.000 
припадника аустроугарске војске, а заробље-
но је око 5.000 непријатељских војника, 50 
топова и велике количине осталог ратног ма-
теријала. из војничког строја српске војске 
избачено је 259 официра и 16.045 војника и 
подофицира.

Битка на Церу, познатија у уџбеницима вој-
не историје, стратегије и тактике као Церска 
битка, по начину вођења и исходу предста-
вља ремек-дело ратне вештине (као прелаз 
из стратегијске одбране у контранапад). Она 
се и дан-данас проучава на најпознатијим 
војним академијама (вест поинту). Церска 
битка је прва победа савезника у 1. светском 
рату и почетак краја Хабзбуршке монархије. 
врховна команда српске војске мајсторски 
је руководила овом сложеном операцијом, 
њене одлуке су биле смеле, ризичне, али 
добро прорачунате и у сваком погледу над-
машиле су војничко знање генералштабних 
официра аустроугарске војске. посебну уло-
гу у бици на Церу одиграла је 2. армија, као 
најснажнија оперативна група, и њен коман-
дант, ђенерал (унапређен у чин војводе) Сте-
па Степановић. упућивање, у одсудном тре-
нутку битке, једног пука да овлада гребеном 
Цера самим, има пресудну улогу за сам ис-
ход битке. масовни хероизам и саможртво-
вање које је у Церској бици испољила српска 
војска бранећи своју отаџбину и свој народ 
од агресије, служило је и служиће на част и 
понос покољењима.

уместо мемента палим српским јунацима у 
1. светском рату, библијском страдању јед-
ног народа који кроз четири године пролази 
голготу, терор, геноцид, робовање и избје-
глиштво, подсетићемо се (не без разлога) 
на телеграм немачког кајзера виљема II вр-
ховном команданту бугарске армије краљу 
фердинанду кобурга после њене капитула-
ције, 28. септембра 1918. године: „Шездесет 
двије хиљаде српских војника одлучило је 
рат. Срамота! “ 

(Преузето са интернета)

Споменик у Текеришу

Последња линија одбране
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U Cerskoj bici, u noći između 16. i 17. avgusta 
1914. godine, pao je i mladi Slovenac – dobro-
voljac iz 2. prekobrojnog puka Kombinovane 
divizije, Avgust Jenko, jedan od istaknutih vođa 
revolucionarne omladine Slovenije. Istog dana 
teško je ranjen njegov drug iz tog Omladinskog 
pokreta, takođe borac 2. prekobrojnog puka, 
Vladislav Fabjančič.

Po izbijanju Prvog svetskog rata, Avgust Jenko 
je napustio Beč, gde je studirao. On i Vladislav 
Fabjančič pošli su prema Beogradu, svako svo-
jim pravcem: Fabjančič je preko Budimpešte 
šestog dana po Vidovdanu stigao u Beograd, a 
Jenko je preko Zagreba tek desetog dana srećno 
prekoračio austrijsku granicu kod Zemuna.

Prema tekstu iz knjige-zbornika „Dobrovoljci 
kladivarji Jugoslavije 1912–1918”, objavlje-
ne u Ljubljani 1936. godine, Avgust Jenko je 
rođen 8. aprila 1894. godine u Ljubljani, gde 
je završio osnovnu i upisao srednju školu. 
Kao 18-godišnji učenik, januara 1912. godine, 
učestvovao je u stvaranju srednjoškolske tajne 
organizacije „Preporod” – prvog revolucionar-
nog jugoslovenskog pokreta za društveno-poli-
tički i kulturni preporod Slovenaca.

O njihovom ratnom putu doznaje-
mo iz pera Vladislava Fabjančiča: 
„U Beogradu smo izvesno vreme stanovali za-
jedno kod moje gazdarice… Onda smo otišli na 
jug, u Skoplje, Đevđeliju i u Solun. Tu smo prvi 
put saznali da se ozbiljno priča o ratu. Odmah 
smo se železnicom odvezli u Bitolj. Nenadano 
smo, bez reči, nestali iz Bitolja, žureći na front. 
Fijakerom smo se vozili kroz Prilep i Babuno 

I slovenačka krv orosila 
padine Cera

u Veles, a zatim vozom u Niš. Mobilizacija se 
sprovodila u celoj Srbiji. Zato je naš voz stajao 
u Vranju puna 24 časa. U Nišu smo se upisali u 
dobrovoljce-borce i bili dodeljeni kao redovni 
vojnici u Kombinovanu diviziju, 2. prekobrojni 
puk, 2. bataljon, 4. četa. Komandant puka bio 
je Alempije Marjanović. Mislim da Jenko ni-
kada nije imao vojničku pušku u rukama, bar 
srpskom nije znao rukovati. Ipak, nas su, bez 
vežbanja, još istog dana ubacili u stočne vago-
ne i ceo puk odvezli u Mladenovac. Iznad ovog 
mesta prenoćili smo na jednom pokošenom 
žitnom polju. Bila je vedra, nešto hladna noć. 
Ležali smo na šatorskom krilu jedan do drugog 
i gledali u nebo. Sećam se da smo govorili o 
astronomiji, o vaseljeni zvezda. Drugi dan smo 
rano pošli na put. Jenko je imao čudnu unifor-
mu. Dobio je samo šajkaču, sve drugo je imao 
ono što je poneo sa sobom od ljubljanskog kro-
jača. Kasnije je dobio još vojničku bluzu, ko-
poran. Do kraja, pak, nije došao do vojničkih 
pantalona. Uostalom, to i nije bio nikakav izu-
zetak. Ja i Jenko smo imali samo jednu pušku. 
Srbija nije bila pripremljena za rat. Više dana 
smo kopali rovove i šančeve na raznim mesti-
ma blizu Aranđelovca. Zatim je stiglo naređen-
je za pokret. Otpočeli smo forsirani marš preko 
Aranđelovca i Uba na Cer. Kuda idemo i za šta 
idemo, niko nije znao. Išli smo dva dana i dve 
noći s retkim petominutnim odmorima.

Tako smo došli pod Cer, i nakon dva dana i dve 
noći dobili da jedemo i pijemo. Odmor nam 
nisu dali… Samo dobra dva sata smo ležali pod 
nekim hrastovima dok se nije smrklo… Na puš-
ke smo natakli bajonete. Za našu jednu pušku 
dobili smo stari turski bajonet koji se nije dao 
nataknuti. Zato smo ga privezali vrpcom. S tako 
’čvrstim’ oružjem stupili smo u Cersku bitku, 
koja je bila jedna od najžešćih na srpskom rati-
štu, gde je bajonet često imao glavnu reč. Pod 
onim hrastovima poslednji put sam govorio s 
Jenkom o domovini, o Ljubljani, o roditeljima, 
prijateljima i znancima. Znali smo da će biti 
boja. Ja nisam slutio smrt. Jenko jeste. Rekao 
mi je: „Osećam da ću poginuti“. I ja sam re-
kao: „Osećam da ću biti ranjen, ali da ću ostati 
živ. Imaš li šta da mi poručiš, ukoliko se nešto 
dogodi, šta kažeš?“ I Jenko je rekao: „Ništa po-
sebno. Pozdravi prijatelje i znance!“ Zatim smo 
zaćutali.

S Cera su sijali reflektori. Austrijanci su nas tra-
žili. Kad smo posle višečasovnog lutanja izašli 
iz šumice na čistinu, začuše se puške. Vetera-
ni iz Balkanskih ratova polegali su na tlo. Naš 
Jenko je legao mirno, kao da je ratovao sto bi-
taka pored moravskih vojnika. Pušku nije imao, 
jer sam je tada ja nosio. Brzo se pokazalo da 
je na nas, u zabuni, pucao drugi bataljon našeg 

puka koji je išao ispred nas. Tako smo razbudili 
Austrijance. Mi smo većinom imali posla sa 28. 
pukom, s Česima iz Praga. Tako smo se, kao 
Sloveni, ubijali među sobom. U nekom šljiviku 
bio je austrijski eskadron koji su naši isekli. Bio 
sam skupa s Jenkom. Jednom su nas dvojicu sa 
još dva vojnika poslali u patrolu. Odmah smo 
obojica imali dobre puške, jer smo ih uzeli od 
mrtvih. Jedan sat smo držali položaj s koga nas 
je zatim smenio neki bataljon. Jenku, koji nije 
bio uvežban, pri prvom pucnju puška se zagla-
vila. Vojnik mu je popravio. Zatim je išlo. Bila 
je strašna vatra sa svih strana. Jedva se znalo 
ko u koga puca. Jenko je bio miran, kao da 
nije ništa. Još kratko vreme smo bili zajedno. 
Potom pritrča ordonans i narednik zapita: „Ko 
se dobrovoljno javlja za patrolu?” Javila su se 
dva vojnika. Narednik odredi još jednog i reče: 
„Pored njega, da pođe još jedan dobrovoljac.” 
Jenko se javi, ja takođe. I nas dvojica smo se 
prepirali, ko zna zašto, ko da pođe. Pošao sam 
ja, stisnuo sam mu ruku i nisam ga više video…

Kad su me nakon bitke ranjenog dovezli volov-
skim kolima u Valjevo, prišao mi je poznanik iz 
čete, seljak iz Pomoravlja i reče mi: „Avgust je 
poginuo!“ Našao ga je mrtvog, krv mu je tekla 
iz usta i grudi. Iznad njega, mrtav Austrijanac. 
Pomoravac je rekao da su oba ostala ležeći pri 
prvom sukobu.

Tako je bilo u kukuruznom polju na cerskom 
bregu iznad sela Tekeriša.”

(Politika)

Avgust Jenko

Ljubljana: Spomenik dobrovoljcima iz 
Slovenije
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Чувени „марш на дрину“, традиционалну, 
популарну корачницу, која је постала симбол 
храбрости српске војске у првом светском 
рату, Станислав Бинички је, мало је познато, 
компоновао у - ваљеву. препознатљиву ком-
позицију посветио је првој победи српске 
војске, која је на Церу до ногу потукла неу-
поредиво надмоћнију аустроугарску армаду 
и команданту миливоју Стојановићу Брки, 
који је предводио чувени Гвоздени пук, најс-
пособнију војну јединицу још из балканских 
ратова.. „Марш на Дрину“ је у свету најиз-
вођенија композиција са простора Балкана. 
изводили су је и изводе је велики класични 
оркестри, мали оркестри, рок-ен-рол бендо-
ви – свако на свој начин. Од оригиналне ком-
позиције Биничког углавном се изводи само 
део зван трио. постоје инструменталне и 
„певајуће“ верзије ове популарне компози-
ције. кад је иво андрић добио Нобелову 
награду, шведским и другим скандинавским 
издавачима, заинтересованим и за друга 
уметничка дела нашег поднебља, ова ком-
позиција Биничког чинила се повезаном са 
андрићевим романом „На дрини ћуприја“. 
Грамофонске плоче са „маршом на дрину“ 
постале су истински бестселери. то умет-
ничко дело извођено је у разним аранжма-
нима и обрадама. тек 1964. “марш на дри-
ну” добија и текст. Написао га је новинар и 
публициста милоје поповић каваја. тада 
је милоје био председник куд „иво лола 
рибар“, које је композицију требало да из-
веде хорски на 50-годишњицу Церске битке. 
у извођењу Царевчевог оркестра „марш на 
дрину“ стиче још већу популарност, како у 
народу тако и међу књижевницима и поли-
тичарима. „ја не знам да ли има нека песма 
која ме може тако узбудити као она мелодија 
‘марша на дрину’, јер све ми се чини да 
чујем топот оне српске коњице која напре-
дује према дрини, да чујем онај звук кад се 

марш на дрину
ваде сабље,“ говорио је Бранко Ћопић још 
1969. године. уследиле су и бројне светске 
обраде. давне 1966. „марш на дрину“ из-
води холандски „The Spotnicks“, затим „The 
Shаdows“, претеча „Битлса“ у Британији, 
Џејмс ласт 1968. у Немачкој. „марш на 
дрину““ аранжирају и изводе група „Смак“, 
Бранимир Џони Штулић, „лајбах“... Ова 
композиција од националног значаја, искљу-
чиво ода херојству и слободи.

филм „марш на дрину“
приповетка „пробој” радоја јанковића нај-
више је коришћена као предтекст за филм 
„марш на дрину”, снимљен 1964. године на 
пола столећа од Церске битке

марш на дрину

Тихо, спуштала се летња ноћ 
На Цер, на ту горду планину. 
Чак и дивља звер губила је смер 
Због чудног страха - 
Да ће сметат’ четама 
што крећу се без даха. 

Дрини, Сави, свуда где је плач, 
Тамо хита бритак, српски мач, 
Само лаки бат 
Нико никог зват’ те ноћи неће 
Док се војска пропланцима и брдима креће. 

Сред тог мрака 
Преко обронака 
Сваког срце мори 
Сваком ватра у грудима гори 
Да се одмах бори. 

У тој земљи гуња, опанка 
Где су зоре вечно црвене 
Никад бој не спи 
А кад жито зри 

Тад без престанка 
Свуда се чује песма танка, 
песма од уранка. 

Један рат тек што је прошао 
Други је са летом дошао 
Туђин је за трен 
Као нека сен из мрклог мрака 
Прекинуо летину и песму девојака. 

Није тешко 
За сељака, ђака 
За правог јунака 
Из весеља, кола девојака 
Латит’ се пушака. 

Борац сваки нема пушку, не 
Али носи срце планине. 
Борче, држи стег 
Туђин ће у бег се брзо дати 
Поново ће сунце Шумадију обасјати. 

Зов јунака с бојне Дрине те 
Све се ори, све до даљине. 
Свуда, сваки пук 
Пушке, трубе звук и јуриш прави 
Певала се песма рата, слободи и слави. 

Пуцај, момче 
Мајка ти не плака 
Јер је кућа свака 
Дала Церу по једног јунака 
Оца, сина, брата. 

На Цер пођите са снагом свом 
Знајте, ви браните род и дом 
Свуд’ је поклич, зов 
Тај витешки ков старца, момака 
То је огањ што га носе од својих предака.
У бој крените јунаци сви 
Крен’те и не жал’те живот свој 
Цер да чује твој, Цер нек види бој 
Река Дрина – славу, храброст 
И јуначку руку српског сина. 

Напред, борче 
Брани своју земљу 
Не дај, никад не дај 
За њу живот увек радо предај 
Али је ником не дај! 

Пој, пој, Дрино, водо, хладна ти 
Памти приче кад су падали 
Памти храбри строј 
Који је пун огња, силне снаге 
Протерао туђина са реке наше драге. 

Пој, пој, Дрино, причај роду ми 
Како смо се храбро борили 
Певао је строј, 
војев’о се бој крај хладне воде 
Крв је текла 
Крв се лила Дрином због слободе.

Из филма “Марш на Дрину”
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Сриједа, 10. септембар
Отварање фестивала било је испред Град-
ске библиотеке крањ гдје су се учесници-
ма обратили мохор Богатај, градоначелник 
крања, игор калабић, предсједник Скпд 
„Свети Сава“ и представник Бујукчекмеџа 
из турске. 

Након поздравних говора и свечаног почетка 
фестивала учесници и гости обојили су зид 
испред библиотеке и на тај начин оставили 
траг о свом присуству у крању. истога дана 
било је и „национално вече“ гдје су фолк-
лораши из Словачке и италије уз закуску 
и забаву упознали домаћине овогодишњег 
фестивала.

Четвртак, 11. септембар
у галерији Градске општине крањ отворена 
је изложба фотографија тине докл на тему 

међународни светосавски 
фолклорни фестивал
У организацији Српског културно просветног друштва „Свети Сава“ у Крању је од 10. до 14. септембра 2014. одржан 
Четврти међународни светосавски фолклорни фестивал

фолклора а на фотографијама су углавном 
фолклораши Скпд „Свети Сава“ које је ау-
торка фотографисала у разним приликама.

у вечерњим сатима држано је литерарно 
вече у организацији литерарно-драмске и 
пјевачке секције Скпд „Свети Сава“ а на 
коме су поред водитеља душана јовановића 
наступили српски пјесници из Словеније 
маринко јагодић маки, радослав милано-
вић, крстан јаковљевић, младен врањеш, 
Остоја Шобот и крстан Шућур. Читане и ре-
цитоване су пјесме самих аутора као и неке 
пјесме од познатих српских писаца. у му-
зичком дијелу програма наступио је Стефан 
врањеш и на хармоници одсвирао неколико 
композиција. 

На крају програма пјевачка група Скпд 
„Свети Сава“ отпјевала је три народне пје-

сме. по завршетку литерарне вечери учес-
ници фестивала извели су на Словенском 
тргу „мy хеарт пројецт“ и запалили свијеће 
у помен жртвама самоубистава код младих, 
којих је из године у годину све више. дру-
жење се наставило у аули Градске општине 
крањ.

петак, 12. септембар
Свој први наступ гости из Словачке и ита-
лије, као и фолклораши из крања, имали 
су у тржном центру Qландиа где су се пред 

Мохор Богатај отвара Фестивал

Литерарно вече

ФГ Партизан Словенска Лупча
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великим бројем присутних представили са 
својим кореографијама и одушевили све 
присутне. 

истога дана у 20 часова одржан је централни 
концерт на љетњој позорници кхислстеин. 
прво су наступили чланови ветеранске гру-
пе Скпд „Свети Сава“ а након њих са веома 
лијепим и атрактивним играма представи-
ли су се гости из Словачке, чланови фол-
клорне групе партизан из Словенске лупче 
(Folklórny súbor Partizan, Slovenska L´upča) и 
својим наступом одушевили публику. 

На сцену су ступили фолклораши фолклор-
не групе „Сава“ из крања а затим гости из 
италије, чланови фолклорног ансамбла 
из рокалумере, Сицилија (Canterini Della 
Riviera Jonica Roccalumera) и такође својом 
кореографијом састављеном од играња и 
пјевања приказали фолклорну традицију 
и пјевање са обала јонског мора. На крају 
концерта наступили су домаћини, организа-
тори, чланови првог ансамбла Скпд „Свети 
Сава“ са влашким играма. 

Овом концерту присуствовали су предста-
вници Градске општине крањ на челу са 
градоначелником мохором Богатајем као и 
представници Бујукчекмеџа и друштава која 
су наступала. Након концерта настављено је 
дружење свих учесника.

Субота, 13. септембар
Због лошег и кишовитог времена отказане 
су све активности у вези фестивала а гости 
из италије и Словачке то су искористили за 
излете на Блед и у Љубљану. и поред тога 
што нису имали прилику да се још једном 
покажу грађанима крања, били су задовољ-
ни како је прошао овај дан.

покровитељи Четвртог међународног свето-
савског фолклорног фестивала били су:
Градска општина крањ, јавни фонд рС 
за културне дјелатности, CIOFF, Elektro 
Gorenjska, SmartPlace, Qlandia, Domplan, 
Eltec, Petrol, Gorenjska gradbena družba.

душан јовановић

Фолклорна Група Рокалумера

Ветеранска група СКПД Свети Сава

Извођачки ансамбл СКПД Свети Сава

Фолклорна група Сава Крањ



18 | из друштава | Октобар 2014

културни дом Нова Горица био је 27. 
септембра 2014. мјесто одржавања 
традиционалне фолклорне манифестације 
„разиграна срца“. велики број гледалаца 
имао је прилику да види и ужива у пјесмама 
и играма из разних крајева. иначе, овај 
догађај, као и низ година раније, посвећен 
је празнику општине Нова Горица, мјесту 
ружа, и уједно допринос културној 
разноликости града. водитељка програма 
јелена у свом уводном говору истакла 
је и похвалила организаторе, као и све 
оне који су својим доприносом помогли 
одржавање ове вечери игара и пјесама. 
посебно су истакнути покровитељи и 
суфинансијери овог догађаја а то су: 
-Ginex Internacional d.d. Nova Gorica,
-јавни фонд рС за културне дјелатности,
-јавни фонд рС за културне дјелатности 
испостава Нова Горица,
-Савез културних друштава Нова Горица,
-Општина Нова Горица,
-лука манојловић,
-ратко вукајловић,
-Стојан марковић,
-Слађан марковић.

водитељка је поздравила и госте који су 
се одазвали позиву и својим присуством 
увеличали овај догађај, а то су: Славиша 
томић, конзул у амбасади републике 
Србије, матеј арчон градоначелник 
Нове Горице,  јереј мирослав Ћирковић, 
душан јовановић секретар Савеза српских 
друштава Словеније.

Након поздрава упућеног гостима, 
водитељка јелена позвала је на бину матеја 
арчона градоначелника Нове Горице, који 
је у свом говору истакао све оно што је 
урађено у Новој Горици задњих година и да 
Нова Горица заузима веома добру позицију у 
поређењу са другим градовима и општинама 
у Словенији. Споменуо је и значај оваквих 

11. разиграна срца
Српско културно друштво „Слога“ Нова Горица по једанаести пут приредило фолклорну манифестацију „Разиграна 
срца“

манифестација и напора Нове Горице да 
се развија мултикултуралност, захвалио 
се организатору да је и ове године овај 
догађај у част празника Нове Горице а затим 
прогласио отвореним „11. разиграна срца“. 
предсједник Скд „Слога“ мићо јаћимовић 
уручио је градоначелнику арчону признање 
за подршку свих дјелатности које реализује 
Скд „Слога“. предсједник мићо јаћимовић 
обратио се у кратком говору присутнима а 
затим позвао јереја мирослава Ћирковића 
који се присутнима обратио и говорио о 
хуманитарној помоћи која је сакупљена 
за поплављена подручја а затим нагласио 
значај очувања традиције, вјере, обичаја 
и идентитета, захвалио се Скд „Слога“ да 
ради на свему овоме.

дошло је вријеме да се бина препусти 
фолклорашима који су уз игру и пјесму 
дочарали богатство културне баштине 
различитих крајева, а људи су одувијек 
гајили традицију и везу с властитим 
коријенима. Свакодневне радове, срећне и 
тужне тренутке, весеља и наде, и све велике 
животне догађаје пратили су пјесма и игра. 
дио обичаја публика је упознала кроз 
наступе фолклораша који редовно наступају 
на смотрама и манифестацијама широм 
европе.

а онда је услиједио наступ фолклорних 
група а први су се представили домаћини, 
фолклораши Скд „Слога“ са играма и 
пјесмама из Бујановца у кореографији 
милана Гламочанина и музичком аранжману 
Здравка ранисављевића. том кореографијом 
су „Слогаши“ одушевили публику на 18. 
европској смотри у Нишу и за мало је 
омакло да нису на својој другој смотри у 
историји освојили бронзану медаљу. ради 
се о играма југоистока Србије, са много 
емоција и прелијепих мелодија, стилски 
захтјевних корака. 

фолклорна група кд „Брдо“ из крања 
представила се с кореографијом Славице 
михајловић „Бела недеља у Гружи“. 
кореографија приказује дио свадбеног 
обичаја из јужног дијела централне Србије, 
када сватови дођу по младу. млада се 
појави, а види није права, јадни младожења 
то ни не примјећује. Око препознавања 
лажне младе одиграју се различитеи игре и 
пјесме. појаве се и тзв. „кобиле“, дјевојке 
које су опонашале гласове кобила и по 
старим вјеровањима тим чином отјеривале 
зле силе. у закључку играјући Ђамбарско 
коло, момци запјевају у жељи да би се и они 
што прије оженили. 

фолклорна секција македонског културног 
друштва „Охридски бисери”, је већ 
традиционални гост на овој манифестацији. 
друштво, које је основано 1999. године 
окупља све љубитеље македонске културе 
на подручју Нове Горице и италије. 
представили су се традиционалним 
македонским сплетом „водарка“ у 
кореографији Гјургице апостолове. Сплет 

Матеј Арчон градоачелник

Водителјка Јелена

СКД “Слога” игре из Бујановца
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европе, а „Слогаши“ се истом ове године 
представљају на европској смотри у Бањој 
луци, која ће се одржати 11. и 12. октобра. 
извели су Селку, Бурјану, Бугарчицу, 
власницу и остале игре са тог подручја.

Након наступа фолклораша Скд „Слога“ 
настављено је дружење у ресторану „Marco 
Polo“.

душан јовановић

представља младе дјевојке како одлазе 
по воду. уз бунаре и изворе се окупљају, 
пјевају пјесме и разговарају о свакодневним 
пословима и наравно љубави. Сплет 
је карактеристичан за цијело подручје 
републике македоније.

дјечји ансамбл Скд Слога иза дана у 
дан је масовнији и напреднији, млада 
снага „Слоге“ са својим вођама теодором 
комленић и Наташом Живановић из пробе 
у пробу стичу нова знања и искуства. Ове 
вечери представили су се по први пут и 
заслужили максималну подршку, а наравно 
није им се замјерила и по која грешка, јер је 
за многе од њих ово премијерни наступ.

културно друштво „Борјач“ из Сежане 
активно је већ седам година. Њихова намјена 
је приказивање народних игара а велику 
пажњу посвећују и традиционалној народној 
музици. Са весељем запјевају и заиграју на 
приредбама на красу и другим крајевима по 
Словенији. представили су се са играма из 
прекомурја, у бијелим ношњама панонске 
равнице с краја 19. вијека и типичним 
мелосом у меланхоличној пјесми и радосној 
игри.

услиједила је кратка пауза у наступу 
фолклорних група да би предсједник 
мићо јаћимовић подијелио признања 
финансијерима и донаторима који су 
помагали и помажу рад друштва. испред 
Ginex Internationala d.d. признање је примио 
драгиша лазаревић, а признања су примили 
и Стојан марковић и Слађан марковић.

Српско културно умјетничко друштво 
„видовдан“ из Љубљане наступило је са 
кореографијом милана Гламочанина „Што 
ме даде на далеко“, играма и пјесмама из 

Скопске Црне Горе. игре из Скопске Црне 
Горе су темпераментене игре са подручја 
македоније. музика, пјесма и игра у току 
кореографија изражавају много емоција 
кроз коју су се људи опуштали и користили 
да се послије напорног радног дана опусте 
и да одиграју за своју душу. Људи са тог 
подручја су игру живјели, кроз цијели дан 
пратила их је пјесма. 

културно друштво „Брдо” још једном се 
представило новогоричкој публици, овај 
пут са кореографијом милана Гламочанина 
„Гајтано, моме мори”.

Задња тачка вечери припала домаћинима, 
старијој фолклорној групи Скд „Слога“. 
игре и пјесме из Црне траве у кореографији 
милана Гламочанина су већ освајале врх 

Мићо Јаћимовић и Драгиша Лазаревић Јереј Мирослав Ћирковић

Мићо Јаћимовић и Стојан Марковић

Мићо Јаћимовић и Слађан Марковић

СКД “Слога” игре из Црне Траве

СКД “Слога” дјечија група
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прошле године смо на нашој традиционал-
ној видовданској прослави између оста-
лих учесника угостили и Српско културно 
друштво „просвјета“ из Огулина. Наступ и 
дружење протекло је у доброј атмосфери и 
тако наставили „дружење“ преко друштве-
них мрежа.

и дошао је дан, да се поново видимо са на-
шим пријатељима, али овог пута смо ми от-
путовали њима у госте, на прославу њихове 
девете годишњице рада друштва „просвје-
та“ пододбор Огулин. 

у суботу 27.9.2014. сели смо на аутобус у 
јутарњим сатима и кренули према Огулину. 
провод на аутобусу загарантован уз хармо-
нику, песму и добру атмосферу. километре 
смо остављали иза нас и око подне стигли 
у Огулин. тамо су нас дочекале девојке из 
просвјете и одвеле нас у Гомирје, где је 
рођена наша драга и поштована десанка 
деса Ђорђевић. тамо смо обишли мана-
стир Св. јована, где нас је дочекао монах, и 
испричао нам историју манастира и околи-

Гостовање кпШХд „вук 
караџић“ у Огулину

не. купили смо сувенире за успомену, запа-
лили свеће, прошетали око манастира и на 
крају се сликали са монахом. после Гомирја, 
прошетали смо Огулином, одморили у град-
ском кафићу и полако су следиле припреме 
за наступ. Ходници спортске хале били су 
пуни фолклораша, који су се припремали за 
наступ, и ево већ је било 19 часова. 

програм су отворили домаћини, а поред 
њих је програм увеличало друштво из ву-
ковара и наравно наше друштво. Овог пута 
смо наступали са две групе, са извођачким 
и ветеранским ансамблом. кад смо стали на 
бину под светла, која су осветљавала бину, 
осећали смо се као и пред својом публиком 
и препустили се игри.

после завршеног наступа дружили смо се у 
горњим просторима спортске хале. јело се, 
пило се, играло се а и певало се, и све то на-
равно уз хармонику. време брзо прође и мо-
рали смо полако да кренемо према аутобусу. 
уз поздрав од домаћина и са надом скором 
виђењу, кренули смо према Словенији. уз 
вожњу је неко наставио са певањем, неко је 
заспао, и у недељу у јутарњим сатима стигли 
смо нашим кућама.

Било је то још једно лепо дружење, искуство 
и лепо путовање. па нека буде још таквих!

Сандра јевтић
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„Banja Luko i ta tvoja sela!“ 

Jedva smo dočekali početak jeseni a sa tim i 
odlazak u našu divnu Banju Luku. Divna? Za 
taj naziv postoji dovoljno razloga. Vežu nas za-
vičajske veze, neke čak i ljubavne ali sve nas 
folklorna vez i 19. evropska smotra srpskog 
folklora dijaspore i Srba u regionu. 

Kao i ostala društva, pa tako i Srpsko kulturno 
društvo „Sava“ iz Hrastnika, krenulo je na put 
u petak u popodnevnim satima. Posle dolaska i 
odsedanja u hostelu, uputili smo se ka sportskoj 
dvorani Borik, gde je sledila večernja proba i 
savetovanje sa našim rukovodiocem Milanom 
Glamočaninom. Posle probe sledilo je sređi-
vanje i naravno odlazak u grad. Kako doći u 
Banja Luku a ne probati banjalučke ćevape? 
Posle ukusne večere družili smo se na trgu gde 
je održan i koncert Vlade Georgieva, a usko-
ro smo se i vratili u hostel, jer smo sutradan 
već imali nastup, a morali smo biti odmorni i 
spremni.

U subotu ujutro smo odradili još generalnu pro-
bu i zadnje detalje pre nastupanja. Ostalo nam 
je još par sati do sređivanja i pripremanja za 
nastup, pa smo to vreme iskoristili za obilazak 
grada i druženje. Sledila je tenzija, spremanje, 
oblačenje u narodne nošnje i zaključno sređi-
vanje te doterivanje. Znojenje, nervoza, trema, 
... 

Oko 17 časova smo stali na binu sportske 
dvorane Borik i odigrali igre iz Vranjskog polja, 
pod autorstvom Milana Glamočanina. Igrom je 
sva trema polako nestala, jer smo pustili srce 
na „terenu“ i tako uspešno zaključili nastup. 

Bronzani “Savčani” iz 
Hrastnika

Posle nastupa bio je red za jedno domaće, hlad-
no pivo. Zasluženo! A posle toga uživali smo 
u preostatku programa i igramama te pesmama 
naših dragih kolega. 

Kažu subota je ludilo i valjda je celi grad polu-
deo, pa smo i mi morali to proveriti. Ekipa se 
uputila na zajedničko uživanje, pevanje i ple-
sanje dugo u noć. Iako se slavilo do jutarnjih 
sati, ipak smo u nedelju svi bili vredni i rano 
ustali te posređivali stvari po hostelu i uputili 
se u grad. Kako da dođemo u Banja Luku a da 
ne odemo do prodavnica i potrošimo koji euro/
marku više? Posle obilaska grada, ponovo smo 
se uputili ka dvorani i tamo odgledali još završ-
ne nastupe.

Slobodno vreme do koncerta Saše Matića i 
proglašenja pobednika te dodele nagrada i pla-
keta, iskoristili smo odlaskom na večeru, kafu, 
piće, šetnju ... 

Slovenačke grupe su već pravile žurku pevan-
jem na tribinama, a žurku je samo produžio već 
gore pomenuti pevač. Oko 22 časa, sledilo je 
proglašenje. 

Savčani iz Hrastnika su dobili bronzanu plake-
tu! Sreća, sreća, radost! Za tako malo društvo, 
je to veliki uspeh! Naš trud i rad je samo dobio 
potvrdu da smo na dobrom putu. U svim go-
dinama rada društva, ovo je najveće priznanje. 
I to baš sa evropske smotre. Možete zamisliti 
našu sreću. Ma sreći nije bilo kraja. 

Takodje čestitamo i svim ostalim društvima za 
postignute rezultate, posebno našim „Slovenci-
ma“. 

Posle proglašenja krenuli smo na put ka „deže-
li“. Imali smo razlog za slavlje više, kojeg smo 
naravno iskoristili žurkom u autobusu, pa nam 
je i povratak kući bio kraći. 

Bronzana plaketa nas je samo dodatno motivi-
sala i dala nam novi zagon i elan za budući rad. 
Definitivno važi da se svaki trud isplati! 

Beograde 2015, vidimo se! 

Nikolina Čamber
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Četvrtak, 17. jul 2014. godine… Sva sreća, 
pa nas je vrijeme poslužilo! Sunce je obasjalo 
nebo i ni trag nije ostao od prethodnih kišnih 
dana. Svi SKUD-ovci su se okupili u kino 
dvorani Kočevje da bi dočekali drage goste iz 
Pirota i Dimitrovgrada. „Tanja, dolazi odmah!“ 
vikao mi je predsjednik Stojan u telefon sa 
puno entuzijazma i uzbuđenja (iako je već sve 
bilo dogovoreno kad, šta i kako), a vjerujem da 
nisam bila jedina koja je primila takav poziv. 
Iz istih stopa sam se spremila i krenula sa 
bratanicom Jovanom prema mjestu okupljanja. 
Naravno, ispušilo se i mnogo cigareta, popilo 
podosta pića i ćaskalo se naveliko o tome kako 
se i šta spremalo po kućama, dok smo čekali 
goste.
Želim samo dočarati tu pozitivnu tremu i 
uzbuđenje kad želiš da sve bude savršeno!
I konačno… iza krivine dolazi autobus na dva 
sprata i vozi umorne putnike. Svi nose iste plave 
i crvene majice sa natpisom „SLOVENIJA 
2014“ i pozdravljaju se sa nama. Pričaju nekim 
melodičnim južnjačkim naglaskom, pa nam je 
u početku bio potreban prevodilac sa srpskog 
na srpski. Riječ „leleee“ ima u svakoj drugoj 
rečenici.
U sali, svak’ traži svoga gosta, a svi izgledaju 
isto, pošto su nam okrenuli leđa i ručaju. 
Potrajalo je dok smo se svi našli, organizovali, 
dogovorili za vježbe i krenuli prema svojim 
domovima da smjestimo, neko jednog, a neki, 
bogami i više gostiju. Ja i moja elokventna 
gošća, mada vrlo umorna od dugog putovanja, 

Dnevnik jednog druženja... 
(17.07.2014 - 20.07.2014)

Legenda: 
- SKUD „Kočevje“ – Srpsko kulturno-umjetničko društvo „Kočevje“ Kočevje 
- KUD „Dukat“ iz Pirota – Kulturno-umjetničko društvo „Dukat“ iz Pirota 
- KUD Centra za kulturu Dimitrovgrad – Kulturno-umjetničko  društvo Centra za kulturu Dimitrovgrad 
- KSD „Pregrad“ – Kulturno-sportsko društvo „Predgrad“

koristimo priliku da se dobro ispričamo i 
upoznamo, a i proanaliziramo sve važne stvari 
u životu mlade djevojke.
„Danice dušo, budi se, sad će 16 sati,“ – moj 
oficirski glas budi gošću iz dubokog sna. 
Naime, naš koreograf Deki ima cijelu kolekciju 
riječi koje nisu za štampu – kad se kasni; 
vojnički je skočila i odjurile smo prema kino 
dvorani. Djevojke, momci i veterani iz Pirota, 
Dimitrovgrada i Kočevja su vježbali, pod 
budnim okom Dekija, oblačili se i spremali za 
koncert Druge međunarodne folklorijade na 
gradskom trgu u Kočevju u organizaciji SKUD 
„Kočevje“ i KSD „Predgrad“. Igre iz Bele 
Palanke, igre iz okoline Niša i Koritnica su samo 
neke od koreografija koje smo najavljivale sa 
djevojkom iz društva suorganizatora. Atmosfera 
je bila na zavidnom nivou, činilo se da je došlo 
pola Kočevja na predstavu, pa je bilo sasvim 
primjerno da orkestar KUD „Dukat“ iz Pirota 
odsvira i jedno kolce. Baš niko nije bio inertan! 
Igrali su svi, kako učesnici i organizatori tako 
i pojedinci iz publike. „Harmonikaš svira 
zadnju strofu, uf dobro je!“ pomislila sam sa 
olakšanjem, jer se činilo da će srbijanska sitna 
kola srušiti binu. Okupili smo se u kino dvorani 
i dogovorili se za večernje druženje. Tako i bi. 
Ponovo susreti, razgovori, priče i igranje uz 
orkestar KUD „Dukat“. Svi smo bili odlično 
raspoloženi, ali smo se razišli već (ili tek!?) 
oko 1sat poslije ponoći, jer je goste stigao umor 
i utisci od prošla dva dana. Neki nastaviše sa 
pjevanjem i druženjem u svojim domovima 

zajedno sa gostima, a mi ostali – odosmo na 
zaslužen odmor.
 
Petak, 18. jul 2014 godine… Otvorim umorne 
oči i pogledam na raspored…: okupljanje u 15 
časova, odlično (sic!)… Vratim se u krevet ne 
bi li kratkim spavanjem nadoknadila sinoćne 
priče sa elokventnom Danicom do kasno poslije 
ponoći… Ne mogu da zaspim, ipak, ustanem, 
pospremim, sve sredim i pripremim za moju 
dragu gošću. Sat otkuca 12 sati, ustaje meni 
moja Danica i ponovo se pošteno ispričamo. Tu 
je i Joca koja se, naravno, kod mene stacionirala 
za ova četiri dana njihovog boravka u Kočevju.
Desetak minuta prije 15 časova (da slučajno 
ne zakasnimo!) krenemo nas tri po najvećem 
suncu prema mjestu okupljanja. Danas idemo 
na Kupu! Ponijele smo štošta! Jelo, piće, a 
naravno i koje ćebence – i karte obavezno! 
Vođe su odabrale najduži put do Kupe, jer smo 
se vozili dva i po sata. Stali smo (najmanje) na 
pet različitih mjesta i blokirali promet kako bi 
se gosti pomalo odmorili od silne vrućine, ali i 
pogledali koju zanimljivost.
Konačno Kupa! Pošto nas vrijeme prethodnih 
dana nije baš služilo, zbog silnih kiša, nismo 
imali druge solucije nego smjestiti se na ćebe i 
baciti karte. Neki junaci su se ipak kupali u rijeci 
(temperatura vode 10 stepeni), drugi su otišli na 
kratak obilazak Dola, treći su sjedili i pričali, 
dok smo ja i moj partner u kartanju, Piroćanac 
Nikola, inače, poznatiji kao „kolačić“, poslije 
sjajne pobjede u tablonetu, i grickanja smokija, 
doživjeli potpuni debakl u sedmici od Branke i 
Nenada. Mislim, šta nas dvoje možemo protiv 
zaljubljenog para? Laknulo mi je kad je trebalo 
krenuti prema Predgradu na vježbe, jer mi ni u 
remiju nije najbolje krenulo.
Kreće autobus i nekoliko auta prema Pedgradu, 
ali autobus ponovo manevriše i skrene na drugu 
stranu i vozi Piroćance i Dimitrovgrađane 
opet dužim putem do mjesta vježbi kako bi 
se ponovo nagledali ljepote prirode. Konačno 
stiže autobus i putnici koji su se tog dana vozili 
– manje više –  preko četiri sata putem kojeg bi 
mogli nadaleko zaobići i stići mnogo prije.
Dok su folkloraši iz Pirota i Dimitrovgrada 
vježbali, a djeca sondirala okolinu, mi ostali 
smo se družili i zezali uz dobro društvo i muziku 
i jedva čekali sutrašnji dan Prangerijade. 
„Ljutita“ Rada, maskota SKUD „Kočevje“ koju 
društvo naprosto obožava zbog specifičnog 
govora i mimike, imala je svoju tačku.
Bilo je već 23 sata kad je autobus stigao ispred 
đačkog doma, mada to nije spriječilo večernje 
druženje mladim djevojkama i momcima! 
Možda je to bila konspiracija ili ne, ali ipak 
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smo sačekali da nam naš dominantni koreograf 
Deki sa vođstvom nestanu sa vidika. Mada u 
Kočevju nismo baš posebno jaki sa kafićima i 
diskotekama, ipak smo našli mjesto za zabavu. 
Sjedili smo ispred đačkog doma gdje smo 
smjestili pola autobusa,  jer je iz Srbije došla 
cijela garda ljudi koje jednostavno nismo mogli 
smjestiti po kućama.
Zabava svejedno nije mogla početi bez pet 
mladih gošći koje su uveliko kasnile.
Kasno poslije ponoći (možda malo prije 1 
sat) dolaze elokventna Danica i „ljutita“ Rada 
sa svojim gošćama i prijeti kako će isključiti 
internet i, posljedično, Fejsbuk. Mi smo se samo 
smijali, jer nas je zabavljala baš svaka njena 
riječ i pokret. Bilo nas je mnogo… Zabavljali 
smo se, prepričavale su se razne priče i gledani 
snimci i slike sa nastupa i druženja.
Dok smo se iz sveg srca sa suzama u očima 
smijali snimku kojeg smo pogledali već bezbroj 
puta, jer nas je nasmijavala uvijek ista osoba 
(Nenad), primjetila sam da je već 3 sata poslije 
ponoći! Nismo smjeli rizikovati da idući dan 
(ustvari već za nekoliko sati!) zakasnimo, jer 
smo se morali okupiti u 11 sati zbog obilaska 
Kočevja – elokventna Danica je rekla u 10 sati i 
30 minuta, ali, mislim, ja znam bolje, jer je tako 
zapisano –  mada smo ostavile mogućnost da 
nećemo doći, jer i nije bilo obavezno.
Pozdravile smo se sa društvom koje se družilo 
do zore, a nas dvije smo krenule kući gdje smo 
ćaskale do 4 sata i 30 minuta.
 
Subota, 19. jul 2014. godine… Alarm nervozno 
zvoni i budi mene i moju gošću. Nema još pet 
minuta… Vojnički ustajemo i spremamo se. U 
11 sati se moramo nacrtati na mjestu okupljanja. 
Elokventna Danica još uvijek uporno spominje 
10.30. Danice… Ad acta… U 11 sati…
Dolazimo ispred đačkog doma. Nikog nema, 
prve smo jeeeeeeeeeee!!! Kako će se samo 
Deki iznenaditi što smo odlučile da ipak 
obiđemo Kočevje po ovom suncu! Čekamo… 
pet minuta… deset minuta… Nikog na vidiku. 
Vidimo da se ispred doma neko šunja okolo pa 
upitamo gdje su ostali. Ja i dalje naivno vjerujem 
kako smo stigle prve. Poslije prvih riječi 
Dimitrovgrađana hoću da propadnem u zemlju 
(kako sam samo mogla biti toliko indiferentna 
prema njenom upornom ponavljanju?!) – 
okupljanje, naravno, u 10 i 30 sati.
Pošto smo se dogovorili da se nađemo ispred 
jezera na kupanju (mi koji smo odlučili da 

„ne idemo“ na obilazak grada) palim auto i 
pravac jezero, a baš danas klima ne radi kako 
treba. Na putu mimoilazimo neke nesrećnike 
koji sjede na asfaltu i hlade se raznoraznim 
pićima i sredstvima. Pogledasmo malo bolje, 
kad ono naši Srbijanci! Kao neki ahasveri 
sa ruksacima na leđima, umorni od dugog 
pješačenja. Nekoliko auta se vraćalo po naše 
folkloraše ne bi li se bar malo nauživali. Ima 
nas mnogo! Neki se sunčaju, neki se kupaju, ali 
svi ćaskamo, družimo se, slikamo (obavezno!) 
i smijemo uveliko! Rada je opet u svom 
elementu. Društvo oko nje ne skida osmijeh sa 
lica. Već nam od četvrtka prijeti kako neće više 
dolaziti na vježbe ukoliko budemo još pjevali 
„…Lele Rado, bela Rado, bela Rado…“, „…Ide 
Jova od oranje, bela Rada od kopanje…“, „… 
Joj, Rado, bela Rado, zašto li te ja ukrado…“ 
i slično. „Ima sreću“ što se u mnogo pjesama 
spominje baš njeno ime. 
Druženje nam pokvari činjenica što domci 
moraju na ručak. Svi moramo da se rasturimo, 
ali pošto se meni i Danici ne žuri kući, odosmo 
na kafu kod naše Mire iz SKUD-a i opet se 
pošteno ispričasmo, a posebno razmijenismo 
utiske sa jezera. Popismo kafu i limunadu uz 
tradicionalnu slovenačku gibanicu. Mama već 
zove na ručak, pozdravismo se sa Mirom i 
dojurismo kući. Da ženska savjest bude čistija, 
pravim se da nisam baš nešto gladna i odlazim 
da se spremim za Prangerijadu.
Dok Danica pakuje sve što joj je potrebno za 
današnji nastup, Joca hoda za mnom po kući i 
moli me da i ona ide sa nama. Dobije me na prvi 
osmijeh, mada vrlo dobro zna da bez nje nismo 
udarni trio. Iako smo imale sasvim dovoljno 
vremena za spremanje, brzinom munje jurimo 
kroz kuću poslednjih pet minuta i gledamo šta 
nam još treba.

U 16 časova se nacrtamo ispred đačkog doma. 
Kreće autobus i nekoliko auta, moj i Jocin 
prevoz kasni. Danica ostavi nošnju kod mene i 
krene sa ekipom prema mjestu događaja. „Sad’ 
ćemo mi iza vas!“ mirim ljude jer smo samo 
nas dvije ostale na parkingu. Smjestimo se 
u hlad i iluzorno se nadamo da će iza krivine 
sad pa sad naići naša dva SKUD-ovca, jer je 
u tom trenutku bila preko potrebna eskapaža 
od realnosti. Potrošili smo sve živote u Candy 
Crush-u (nekoliko puta) i zaradili oko 50.000 
novčanih jedinica u Subway Surf-u dok su 
se Branka i Nenad, sa žarom u očima (!), 
pojavili ispred doma. Elokventna Danica me 
već nekoliko puta zove, cvili i pita kad ćemo 
stići jer imam njenu nošnju. Zovu me i vođe 
i ostali članovi KUD „Dukat“, Danica juri po 
Predgradu, traži Radu, i ona me zove, ali za sve 
imam isti odgovor.
Konačno stižemo u Predgrad! Trčim do Danice 
i predajem joj nošnju. Dobro je prošlo. Sa 
društvom idemo malo po štandovima da vidimo 
tradicionalnu ponudu Predgrađana i na kraju 
se stacionirasmo, naravno, u prvi red na klupi 
kako bi mogli vidjeti cijeli šou jer – ne daj Bože 
(!) – da sjedne ispred nas neko od dva metra.
Čekamo, čekamo i dočekamo. Poče program! 
Otvori ga sjajna voditeljka Nives. Cijela 
manifestacija mi liči na prožimanje slovenačke 
i srpske kulture iako to baš i nije cilj cijele 
priredbe. No, mi smo srećni. Na binu dolaze 
Piroćanci i Dimitrovgrađani i nasta delirijum. 
Igre iz okoline Niša i piruete Piroćanca Nikole 
predstavljaju, figurativno rečeno, kulminaciju 
te večeri. Svi navijamo, zviždimo, stalno 
aplaudiramo, ali mene strašno boli medijalna 
kost zgloba na lijevoj ruci zbog velike (!) i meni 
omiljene narukvice. U duhu zadnjeg nastupa 
KUD „Dukat“ iz Pirota, njihov orkestar odsvira 
užičko kolo i napuni pozornicu. Sve se trese, 
kao i u četvrtak, no ja siđoh sa bine prije kraja, 
jer mi se od silnog igranja kvari frizura.
Prangerijada 2014 se nastavi sa odličnim 
slovenačkim bendom „Dolenjski zvuci“ i 
pjevačicom Claudiom. Svi mi folkloraši se 
međusobno družimo, zezamo, jedemo, pijemo 
i igramo. I slikamo se, obavezno! Atmosferu 
nam pokvari činjenica što treba da krenemo za 
Kočevje. Ali da se druženje još ne bi završilo, 
angažujemo muziku u kino dvorani Kočevje. 
Mogli smo „ladno“ da krenemo pola sata 
poslije autobusa i stignemo na vrijeme, ali ne 
znam šta nam bi, pa krenusmo prije „Krstić i 
sin“ prevozničke firme! U autu se pjeva uveliko 
kako bi Joca izbjegla i zaboravila na mučninu 
od silnih krivina.
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Svi SKUD-ovci se okupismo ispred kina i  č e k 
a m o  a u t o b u s…
Napokon stiže! U prostorijama nastavljamo 
druženje, dok neki odoše kući na spavanje 
poslije napornog dana. Lijepo smo se veselili, 
pričali, igrali i plesali uz savremene ritmove. 
Ali… muzika se gasi pola sata poslije ponoći da 
ne bi slučajno banuli policajci, jer onda slijedi 
značajna donacija državnom budžetu. Zažalih 
što fajront nije bio pet minuta prije dok sam 
pjevala Marijin Magnificat i zahvaljivala joj 
se, jer sam preživjela strašan udarac u butinu, a 
naš SKUD-ovac Aco se samo smijao činjenici 
što mi zamalo nije zatrebalo vještačko disanje 
– zbog njega.
Priča se nastavlja ispred đačkog doma… 
Ponovo smo se okupili i družili. Kad je Joca 
počela zijevati znala sam da je već kasno, jer 
je njoj ran baš svaki sat… tri sata! Udarni trio 
je krenuo kući.
 
Nedjelja, 20. jul 2014. godine… Okupljanje – 
10.30 sati, odlazak za Ljubljanu – 11.00 sati, 
kupovina u Supernovi – do 15 časova, obilazak 
centra Ljubljane, parka Tivoli, parohijskog 
doma i pravoslavne crkve – do 17 časova, 
polazak za Srbiju – 17 časova. Cijeli dan je bio 
isplaniran na jednom listu papira.
Danica se pakuje… Od ujutru nije pričljiva kao 
obično… Tužne smo obje… Vjerujem da smo 
se svi navikli na svoje goste i da bi poželjeli 
da ostanu još… Danici spakujemo sendviče, 
grickalice, piće i slatkiše – kao pravi krajišnici, 
da gost ima provijanta dok stigne kući. I Joca 
je tužna – jer ne može da krene sa nama za 
Ljubljanu i što se nije pozdravila sa svojim 
novim drugaricama.
Pozdravismo se… Mama nas isprati do đačkog 
doma, isplače se i naruči Danici neka se 
obavezno javi kad stigne i neka dođe ponovo 
što prije.
Spakovani sendviči su bili znak odlaska. Iz 
KSD Predgrad dolaze Jožica i Nives i nose 
zapakovane sendviče za put za Dimitrovgrađane 
– kao što Deda Mraz nosi božićne paketiće 
za dijecu. ALI! Ostalo nam je još vremena 
za druženje, čemu tužna lica?! Hajde sad – 
fotografisanje na sto i jedan način da obilježimo 
odlazak iz Kočevja, ali i dobru volju. Ko još 

voli tužne slike, zar ne? Danica, Branka i ja 
odradimo nekoliko selfie fotografija, nismo 
jedine. Dolazi Deki i pokvari nam jednu od 
najboljih slika. Ali ima opravdan razlog – nosi 
mi poklon! Presladak mali keramički opanak 
sa natpisom KUD „Dukat“. Oduševljena sam! 
Zagrlimo se i izljubimo.
Sa Radom sjedam u auto i pravac Ljubljana. Na 
pola puta se ustavimo, popijemo piće, ćaskamo 
i gledamo kad će naići „Krstić i sin“. Nema 
autobusa na vidiku, ali da slučajno ne ode 
prije nas, ne smijemo rizikovati – bolje da se 
smjestimo u hlad i čekamo, nego da se vozimo 
iza njega po toj vrućini – i tako nas četiri 
nastavismo put.
Obišle smo cijelu Supernovu sve dok nismo iz 
daljine vidjele hrpu ljudi. Kao vojska! Cijela 
garda Srbijanaca! Svak’ nađe svoju ekipu i 
raštrkamo se po trgovinama – da ne bi slučajno 
u jedan H&M banulo odjednom preko 80 ljudi.
Kupuje se roba i pokloni za naše goste. Dok 
Piroćanci, Nikola i Aco, isprobavaju neke uske 
majice, a Rada neku dječiju haljinu, koja joj 
ne stoji baš dobro, ja razmišljam o tome šta 
da uzmem za našeg koreografa i moju gošću. 
Za Dekija, kao po defoltu, milošta – kafa, 
šoljice za kafu i keks! A za moju Danicu, pored 

ostalog, dvije velike šolje za kafu – da pijemo 
iz njih kad joj budem u posjeti. Rada je ipak 
odustala od haljine, odlično. Izabra jednu koja 
više priliči 26-godišnjoj djevojci.
U zadnjoj minuti svratim u „Kleò Bijoux“; 
–70%!!! Društvo me skoro vuče iz trgovine 
– trebaju mi minđuše ljudi! Pa prstenje, pa 
narukvice… Dok govorim „Pa… pa… pa…“ 
već sam na suncu i hodam prema autobusu.
Neke djevojke kasne, udaljene su 200 m od 
mjesta okupljanja ali mogu jasno čuti Dekijev 
glas „’Ajde, bre, požurite! Vidite li vi koliko je 
sati?!“ Da ga malo omekšam i izmanevrišem, 
jer su djevojke izgubile osjećaj za vrijeme, 
pozdravim se sa njim i dam mu poklon. U 
njegovom silnom ponavljanju kako je to bilo 
sasvim nepotrebno, poželim im srećan put i 
izljubim sve po redu. Djevojke protrče, među 
njima i moja pričalica. Danica, duša moja… 
Zagrlimo se i čini se kao vječnost… Kao što 
su elementarne potrebe većini pojedinaca 
inherentne, i ona je meni bila poslednjih 
nekoliko dana… Prirodno i nerazdvojno 
spojena sa mnom. Kao da je bilo oduvijek 
logično da ujutru pristavim kafu za dvije osobe 
i kao da to radim već cijeli život. Nedostajaće 
mi … I ostali članovi društva sa kojima sam 
se družila, naravno, ali se svak’ više vezao za 
svoga gosta.
Vrijeme je za polazak. Rada sa ekipom i ja 
stojimo i mašemo putnicima. Uglavnom nam 
svi odgovaraju mahanjem, ali mojoj Danici 
otpade ruka od silnog mahanja. Šaljemo jedna 
drugoj vazdušne poljupce dogod mi njen lik 
nije nestao sa vidika …
Oni nastaviše put po centru grada, a nas četiri 
se uputismo prema Kočevju da Rada obnovi 
izgubljeni kontakt sa svojim prijateljima sa 
sajta …
Ne mogu reći da je gostovanje naših prijatelja 
folkloraša baš svima bio non plus ultra provod 
do sada. Ali važi slijedeća konstatacija – bilo je 
nezaboravno.
 

Tekst napisala: Tanja Panić
Tekst pregledao: Milan Radoičić 

Foto:  G. Panić, B. Panić, T. Anđelković
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Proleće je dolazilo kraju i tada, kada bi trebalo 
da nas sunce ugreje,  iznad naše drage matice 
smrklo se nebo. Tamni oblaci i kiše zbog kojih 
su nabujale reke ugrozile živote ljudi u Srbiji, 
BiH i Hrvatskoj. Poplave su nanele ogromnu 
štetu od koje će se ljudi još dugo boriti da se 
oporave.

Sve nas koji smo to pratili preko medija 
pogodile su slike i priče ljudi koji su se borili 
za živote. Proradilo je nešto u nama i nismo 
mogli da stojimo skrštenih ruku dok se ljudi 
bore u nesreći. Čitava Evropa je ustala na noge 
pa i mi. Srpsko kulturno društvo „Sloga“ je uz 
pomoć Crvenog krsta, Opštine Nova Gorica i 
Pravoslavne crkvene opštine u Nova Gorica, 
počela sa humanitarnom akcijom koja je trajala 
više od mesec dana. Brzo su se odzvali i mediji 
sa našeg područja (Primorske novice i Radio 
Robin) koji su svaki dan obaveštavali ljude kada 
i gde da donesu svoje donacije. Sakupili smo 
ogromno sredstava koja su dan za danom punila 

SKD „Sloga“ ujedinila  
celu Gorišku

naše prostore SKD „Sloge“. Slična slika je bila 
i u crkvi Sv. Trojice. Pored nas odazvala su se i 
razna društva koja su organizovala priredbe uz 
pomoć kojih su prikupljali finansijska sredstva. 
Jedno od tih društava je bila i Plesna škola 
Rebula koji su nas i pozvali da učestvujemo 

na njihovoj priredbi „Zaplešimo skupaj v 
pomoč žrtvam poplav“. Odazvali smo se bez 
razmišljanja i otpevali nekoliko pesama i 
pokušali da bar delić naše kulture predstavimo 
ljudima na ovom području. 

Folkloraši SKD „Sloga“ smo dobili još jedan 
poziv na kojeg smo se odazvali. Pravoslavna 
crkva je uz pomoć Slađana Markovića 
i ostalih dobrih ljudi, organizovala već 
tradicionalni ručak posle molitve u crkvi na 
Javorci. Folkloraši smo sa igrom i pesmom 
želeli da prisutnima uveličamo taj dan koji 
je uz proslavljanje „Vidovdana“ bio opet 
humanitaran. Sakupljala su se finansijska 
sredstva za pomoć ljudima kojima je potrebna 
posle poplava u našim maticama. 
 
Posle ove katastrofe koja je zadesila naše 
ljude, želeli smo da sa našim trudom bar 
malo olakšamo situaciju u kojoj su se našli i 
zahvaljujemo se svim dobrim ljudima koji su 
donirali i pomogli u organizaciji humanitarne 
akcije.

Zapisala: Biljana Savić
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Nedelja 14.9.2014, vreme oblačno, a mi na putu 
prema Kamniku. Da li će biti kiše ili neće? Da 
li će se defile u nošnjama održati? Bila su naša 
pitanja kad smo putovali. Još zadnje pripreme 
na autobusu i bili smo spremni. Na ulazu u 
Kamnik sve šareno od raznih nošnji. Morali 
smo da otvaramo kišobrane, jer je počela kišica 
prokapavati, ali je brzo i prestala. Naše najmlađe 
vučice su uzele tablu sa napisom KPŠHD Vuk 
Karadžić Radovljica u svoje ručice i pokrenule 

44. dani narodnih nošnji u 
Kamniku

našu kolonu na startno mesto za defile. Stajali 
smo na broju 66 i čekali da krenemo. Trube i 
bubnjevi dale su znak za pokret. Krenuli smo 
polako šetnjom kroz glavne ulice Kamnika, svi 
učesnici u centru pažnje, ljudi na trotoarima 
oduševljeni nošnjama, mahali nam, a i mi njima. 
Osećaj.. neopisiv. Ovog puta smo predstavili 
četiri različite nošnje: glamočku, šumadijsku, 
nošnju iz Crne Trave i nošnju iz Vladičinog 
Hana. Kroz sat vremena, stigli smo do kraja 

ulica i samog defilea. Pošto su nam stomačići 
bili izgladneli, seli smo među ostale učesnike i 
pojeli tradicionalnu „kranjsku klobasu“. 
Posle jela i druženja, krenuli smo prema 
autobusu istim putem kojim smo i prolazili pre 
otprilike dva sata sa defileom, ulice još uvek 
pune ljudi, koji su došli, da vide defile nošnji i 
da se u nastavku provedu uz muzički program. 
Usput smo ostavili autogram na pravom mestu i 
seli na autobus prema našim domovima.
Nadam se da sledeće godine ponovo budemo 
dio te prelepe manifestacije, a do tad srećno!

Sandra Jevtić

Oktobar. Lišće počinje da mijenja boju. Ptice 
lete na jug. Sve se nekako smiruje i priprema 
na zimu, na spavanje. Ali ne Vukovi. Društvo 
„Vuk Karadžić“ je u saradnji sa Mladinskim 
centrom sa Jesenice i Zavodom za šport 
Jesenice u subotu 4. oktobra 2014. pripremilo 
„Igre bez granica“. Mjesto dešavanja je bila 
Hrušica, koja može zadovoljiti i one kojima je 
draža odbojka, možda fudbal, a za one najmlađe 
tu je i igralište, za svakoga ponešto.  

Bile su to igre, bio je to piknik a najvažnije 
od svega bila je to zabava za male, malo veće 
i na kraju nas odrasle. Okupilo nas se prilično 
mnogo. Članovi našega društva, pa članovi 

drugih društava pa i oni koji su samo šetali, 
pomiješali su se među nas. Naravno, bilo je 
najviše dječice. Oni su uz pomoć odraslih 
vođa našega društva imali četiri grupe. Dječija 
mašta ne zna granica pa su grupe bile nazvane: 
„Medvedi“, „Mavrica“, „Zmagovalci“ i 
„Vesoljci“. 

Na terenu so morali učesnici pokazati mnogo 
volje, okretnosti i timskoga rada. Morali 
su skakati kao žabice, trčati, nositi štafetu. 
Pokazati su morali mirnu ruku u nošenju jaja u 
kašici i saradnja sa prijateljima, kad su im noge 
vezane jedna za drugu. Naravno i očekivano, 
bilo je tu mnogo smijeha. I bila su i priznanja. 

Igre bez granica

Pobijedila je grupa Zmagovalci. Ali to je bilo 
onako usput. Važno je bilo igranje i smijeh. I 
bomboni na kraju. Igrali smo se i mali i stari. 
Ne treba mnogo, da se prepustiš toku i vratiš 
se u mlade dane, kad smo skakali preko gume, 
igrali lopte i jednostavno se zabavljali.

Nismo bili ni žedni ni gladni. Nit nam je pao 
šećer. Imali smo sve. Brinuli su se za nas kao 
za malo vode na dlanu. Sve u svemu bila je to 
odlična subota, prelijep dan, kakve ne treba 
izbjegavati. Dječiji smijeh je odjekivao daleko 
a šta ima ljepšega?

 I za kraj da napišem riječi vođe folkloraša 
Željka Milanovića, koje je izrekao onako usput: 
„Želim da te igre postanu tradicija, da se okupi 
i po 500 djece, to je za njih raj.“ E pa Željko, 
riječi ti se pozlatile! 

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić
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у посљедњих десет година писана ријеч, 
коју остварују Срби у Словенији, успјешно 
се представља  у републици Српској, БиХ и 
Србији. поред тих догађања и књижевних  
сусрета, нашло се простора из за гостовања 
за друге прилике и садржаје. Ове године 
гостовала је група књижевника из 
Словеније на позив организатора и општине 
Оштра лука. то је било у оквиру празника 
општине, а посебан догађај су међународни 
књижевни сусрети „ШуШЊар 2014“. 
књижевни сусрети „ШуШЊар“ почели су 
се одржавати 1975. године, а из политичких 
разлога мировали су до 1983, а 1995. године 
су добили садржај као међународни сусрети. 
програм те манифестације одвија се у 
Оштрој луци, Санском мосту и приједору.  
манифестација је посвећена страдању 5.500 
Срба и јевреја у августу 1941. године, гдје 
је НдХ уз благослов Хитлерове Њемачке 
заробила и ликвидирала углавном цивиле, 
пошто до мјесеца августа није ни било 
оружаних формација Срба, који би водили 
борбе против окупатора. Начин ликвидације 
је имао све елементе геноцида, да се Срби 
и јевреји збришу са простора Босне и 
Херцеговине и Хрватске. Сусрет је почео 
1. августа у Оштрој луци проглашењем 
и додјељивањем књижевних награда. 
Награду „ШуШЊар 2014“ добио  је за 
књигу пјесама „Сана у срцу Сањана“ и 
„Шушњарски шумор“  пјесник душан 
праћа. Награду „Слово подгрмеча“ добила 
је млада пјесникиња александра Чворовић.

у програму представљања нових књижевних 
остварења, запажено мјесто заузели су 
књижевници из Словеније.  књига др васе 
предојевића „Братство и завичај у бесједи 
и пјесми“, а о књизи је говорио сам аутор, 
као и михајло Орловић, предсједник 
одбора манифестације. маринко јагодић 
маки, редован је гост сусрета, а 2010. 
године и добитник награде.  Његову књигу 
роман, представио је миленко Стојичић 
као рецензент. Заједничка порука је, да се 

“Шушњар 2014”
Српски књижевници из Словеније гостовали у републици Српској

поменуте књиге и укупно стваралаштво Срба 
треба представљати у српским удружењима 
у Словенији. у наставку сусрета одржан је 
централни дио програма, књижевно вече, 
гдје су писци читали и рецитирали своја 
остварења. из Словеније су се представили 
маринко јагодић маки, др васо предојевић 
и винко пиљагић. у културном дијелу 
програма резервисан је термин и за драмски 
садржај, а Остоја Шобот из Скд „петар 
кочић“ из крања извео је драмску представу 
„давид Штрбац на земљи“, што је преко 200 
посјетилаца са овацијама поздравило.

програм сусрета је понудио штандове да 
су књижевници и удружења представили и 
понудили своја остварења. Наше друштво 
је на свом штанду представило књиге 
двадесетак писаца, Срба из Словеније, као и 
публикације и гласила друштава и мостове 
ССдС. у програму сусрета представљен 
је и зборник књижевних сусрета, гдје су 
објављена и имена награђених књижевника. 
уредник редакције и човјек који је оснивач 
манифестације милан дашић представио 

је зборник. међу именима: др проф 
Никола кољевић, ранко павловић, драган 
колунџија, Стевка козић прерадовић, 
добрица ерић, Ненад  Грујичић, Боро 
капетановић, Љубивоје ршумовић,  
академик драгољуб Недељковић и бројни 
други, нашао се и наш члан, маринко 
јагодић маки.

у оквиру манифестација празника Општине, 
начелник инж. драган Станар, био је 
домаћин учесницима манифестације. тако 
је 2. августа одржана манифестација, помен 
уз прилагођен програм у Санском мосту 
на Шушњару, на мјесту страдања цивилног 
становништва августа 1941.

поводом славе општине наши чланови су се 
нашли међу бројним званицама и сањанима 
из цијелог свијета. искоришћена је прилика 
да смо посјетили и градску библиотеку  
у приједору и дружили се с члановима 
тамошње секције књижевника. из фонда 
књига наших чланова аутора било је 
поклоњено и подјељено неколико десетина 
књига. може се рећи да је гостовање 
књижевника из Словеније и дружење с 
књижевницима из Србије и републике 
Српске, постало препознатљиво и огромно 
значење има за писце и Србе у Словенији.  
ако се може извући закључак утисака и 
порука, она каже да писци и њихова дјела 
морају бити присутни међу организованим 
Србима у Словенији, друштвима.  то 
дружење и писана ријеч може помоћи 
јачању и очувању културе и идентитета 
српске заједнице у Словенији.
                                                                                                                       крстан Шућур
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Завичај нас највише привлачи када смо 
од њега далеко или када га изгубимо. то 
врло добро осјећа васо предојевић који 
деценијама живи изван завичаја, али је с 
њим и у њему више него да свакодневно 
шета ливадама, уз поточиће, по брдима и 
шумама родног краја. врло млад из родног 
села отишао је на школовање, а касније, 
као официр југословенске народне армије, 
којој се свим срцем предао, увјерен да ће од 
сваког зла одбранити његову земљу и стално 
се оспособљавајући да и он у том погледу 
даје што већи допринос, радио и живио 
далеко од свог Грмеча и погрмеча, од своје 
предојевић Главице. 

распад југославије дочекао је у Љубљани, 
на високом војном положају, а ипак немоћан 
да спријечи оно што ће – предавши се у 
том безнађу и безизлазу писању – назвати 
Суновратом. и тада, изгубивши све, па 
и завичај, одакле су неке нове мрачне 
силе протјерале његове братственике 
предојевиће, порушили им и спалили куће, 
цркве и гробља, постаје Сањар и стиховима 
исказује своју тугу и бол. 

публицистичким текстовима свједочи о 
рушењу државе која је у свијету уживала 
велики углед. истраживачким радовима 
трага за најдубљим коријенима генеаолошког 
стабла братства предојевића. Стиховима, 
који сами и често неконтролисано навиру, 
напросто траже да буду записани, најчешће 
у свом првотном облику, онако како су 
изишли из срца, исказује љубав која између 
њега и родног му краја ствара нераскидиве 
везе, једнако као и тугу што је завичај 
опустошен и сада пуст, али и наду да ће 
се поново „ватре заватрити“, како каже, на 
угаслим огњиштима.

“елем, поново ми је ‘шинило’ у главу да 
нешто затефтерим  или напишем о мом, 
нашем братству предојевића, а писати о 
братству не можеш без писања о завичају. и 
једно и друго, братство и завичај, понос су и 
љепота која од давнина траје и вјечно остају 
у нашим сјећањима, у нашим душама! 
Зато је ово писање, у суштини, наставак 
мога дивана из времена путовања Сунцу у 
сусрет.“ 

тако у предговору овој књизи пише сам 
аутор и тако објашњава и њен настанак. 
и, што је врло битно, на једноставан али 
увјерљив начин објашњава нераскидиву 
повезаност завичаја и породичне, предачке 
лозе.

тамо гдје истражује и свједочи о историји 
братства и његовим коријенима, др 

потомству у насљеђе
др васо предојевић: „Братство предојевићи у бесједи и пјесми“, Студио Град, Шкофја лока, 2014.

предојевић је поуздан свједок и трагалац. 
Читаоцу саопштава само оне податке који 
имају снагу чињенице и документа, а тамо 
гдје у то није сасвим сигуран, позива се 
на предање, али врло обазриво, увијек 
покушавајући да га поткријепи колективним 
памћењем или неким историјским фактима.

О његовој поезији, која је – може се са 
сигурношћу рећи – настала само зато што 
је морала настати, да би посвједочила и 
исказала љубав према завичају и својим 
братственицима, најбоље говори уводна 
пјесма у трећи дио ове занимљиве књиге. 
Њен наслов “мајци и родној груди” 
указује на мотивско-тематска обиљежја 
предојевићевих пјесама, а поднаслов “из 
душе у бунилу” вјерно одсликава ону лирску 
потку стихова намијењених покољењима 
која долазе, да не забораве своје претке. 
историјске усуде овог краја и српског народа 
који ту живи, кроз вијекове, у дугом периоду 
у коме су се само прогонитељи мијењали, 
боље и потпуније него томови историје, 
приказују и ови стихови из поменуте пјесме:

Оста мајка козара удова.

Отац Грмеч помрачи.

подгрмеч оде у незнано.

Неста земља подгрмечка.

колоне кренуше у беспуће.

док ово чита, нарочито читалац који познаје 
историју и прилике у овом дијелу „босанске 
вјетрометине“, запитаће се да ли пјесник 
пјева о турском или аустријском добу, о 
прогонима и офанзивама другог свјетског 
рата или о страшним догађањима између 
1992. и 1995. године. Њему, читаоцу, остаје 
да се одлучи за један од ових периода, али 
је сигурно да ће му у мислима остати горак 
осјећај страдања недужних и херојске 
борбе за слободу чак и оних који нису били 
дорасли пушци на слободарским козарским 
и грмечким просторима.

уз Грмеч, кога у пјесмама назива Оцем, с 
чијих висова су га у дјетињству миловали 
развигори и „бријале“ љуте мећаве, чији 
мирис земље је остао у њему и ништа га, 
ма гдје био, није могло потиснути, ту је и 
пјесникова мајка козара, планина-херој као 
што је и Грмеч, коју је свако са предојевић 
Главице могао видјети ујутро кад изиђе из 
куће и окрене се Сунцу. 

али, Грмеч и козара нису само топоними. у 
њима куцају срца Грмечлија и козарчана, у 

њима пјесник види своју мајку како под липом 
пред кућом самује, види многе усамљене 
и уцвијељене грмечке и подгрмечке мајке. 
види и оне који су се разишле у „туђину“ 
али међу своје, па и оне који се у ковчезима, 
из избјеглиштва, враћају у завичајна гробља. 
враћајући се у дјетињство и младост, у 
оно вријеме полета и општег весеља, види 
прела, комушања, зборовања, поскакивања 
у колу и подврискивања, неспутану младост 
види и исконску њену снагу. 

Одмах затим, пун туге и сјете, опјевава 
нашу несрећу која је започела у посљедњој 
деценији двадесетог вијека, рушење идеала, 
разарање онога за што су многи положили 
живот, растакање државе у којој је за све 
било доста мјеста, довољно ваздуха за 
дисање и слободе колико му је требало.

у другом пјесничком дијелу (IV поглавље 
књиге) налазе се пјесме за које не бисмо 
рекли да су само завичајне. у њима 
предојевић стихом свједочи о општем 
расулу, о рушењу југославије, о мрачним 
силама које су измилиле из пећина и одједном 
потиснуле дање свјетло и, уз свесрдну 
помоћ онога што називамо међународном 
заједницом, једну моћну државу дробили 
као под неким космичким жрвњем. О 
томе, али и о потреби супротстављања злу, 
пјесник у духу народних пјесама, покаткад 
и бећковићевски, ниже стихове који зазвуче 
и као вапај, али и као позив да будемо људи.

коме је ова књига намијењена?

Сам аутор каже: млађима и покољењима 
која долазе, да не забораве и да наставе 
биљежити историју рода коме припадају. ми 
бисмо томе додали: не само њима! историја 
братства предојевића је дио историје српског 
народа, нарочито на подручју љуте крајине, 
па ће бити занимљива и историчарима. 

још више, у њој ће за себе наћи доста 
корисних и занимљивих података 
етнолози, нарочито научници који се 
баве демографским кретањима. коначно, 
љубитељи поезије, нарочито оне која се 
ослања на лирику у народном књижевном 
стваралаштву, наћи ће доста пјесама којима 
ће оплеменити душу.

Зато, књизи „БратСтвО предОјевиЋи 
у бесједи и пјесми“ др васе предојевића 
треба пожељети добродошлицу и срећан пут 
у читалиште.

ранко павловић
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Za tujce kot sem jaz in veliko drugih, ki smo 
pred mnogimi leti iz raznih koncev in krajev  že 
pozabljene skupne države, v iskanju „kruha“ 
do tavali v to deželo za katero so nam povedali 
da se imenuje Prlekija. Zdelo se nam je da smo 
prišli na konec sveta, nekje „Bogu za hrbtom“.
In po vrhu vsega, samo ime Prlek nam je bilo  
čudno, da ne rečem smešno, mogoče samo 
meni. Verjetno zaradi nekih spominov na ime 
Prle, kar v mojem rojstnem kraju pomeni luft 
hanza, šalabajzer, preganjalec vetrov, komedi-
jant, malo trčen veseljak. Pogosto sam se spra-
ševal, kako je mogoče da poleg vseh tih preču-
dovitih mest Slovenije, sem prišel ravno tu, v 
to zabitijo. Po noči sem se prebujal, misleč da 
samo sanjam in ko se zbudim, spet bom doma 
v svoji postelji. Potreboval sem precej časa da 
dojamem da moj dom ni več tam kje se sonce 
prebuja v neskončnih ravnicah polj žita in rde-
čih cvetov maka. Moj dom je postal tu, v tej 
prleški deželi. 
Veliko sem potoval in opazoval svet okrog 
sebe. Srečeval ljudi takšne in drugačne. Po puš-
čavi in gozdovih, po majhnih vaseh in ulicah 

Prleški akvarel
velikih mest. Poslušal sem šepetanje morja in 
žvrgolenje tropskih ptic. Vse posod je lepo, 
toda doma je najlepše. Kako lepo je uleči se v 
domačo, visoko, mehko, zeleno in dišečo tra-
vo, tako da okrog sebe ne vidiš nič drugega 
kot samo travo in žuželke kako strumno hitijo, 
delajo in se med seboj pogovarjajo ter hihotajo 
v meni neznanem jeziku. Kako blagodejno in 
sproščajoče deluje ko ležiš na tej mehki, zele-
ni preprogi in nad sabo opazuješ veje cveto-
čih jablan, skozi katere lesketajo sončni žarki 
in razkrivajo kako lahka so krila čebel ki kod 
majhni strojčki brnijo ter se spuščajo in dvigu-
jejo iz belih, nežnih in dišečih kozarčkov cve-
tov stare, košate jablane. Kako lepo je skozi te 
veje v miru opazovati modrino jasnega neba in 
velike bele oblake kako neslišno jadrajo po tej 
modri neskončnosti.
Ne dolgo od tega me je eden od mojih prijatel-
jev vprašal: Šta  ti je to Prlekija?
Nisem vedel kako da mu vse to pojasnim, pa 
sem mu rekel samo en preprosti stavek: Prlekija 
je lesket sonca.
Ne vem ali je dojel. Težko je to dojeti če sam 

tega ne doživiš. A ko doživiš, tega nikoli ne po-
zabiš. Lesket sonca v kapljici jutranje rose na 
grolicah  zrelega, sočnega in dišečega grozdja 
ki se skriva pod prečudovito umetnino pobar-
vanih listov vinske trte, ki ih je nevidni umetnik 
razmetal po celi okolici. In kjer koli se obrneš, 
vse povsod je ena sama lepota in lesket. V bar-
vah, vodi v zraku, in v ljudeh. Ne poznam bese-
de ki bi ih potreboval da pojasnim, kako topel 
je občutek ko prideš v Prlekijo in srečaš člove-
ka. Vprašaš ga: Gospod! Povejte mi kje sem? 
in v njegovih očeh zazreš lesket sonca. Širok 
nasmeh in prijateljsko podano roko: Tu si, med 
prijatelji!
Ali je to pravljica iz dežele Prlekov? Ne, to je 
samo akvarel v treh potezah, toda če ne vstopiš 
v njega, nikoli ne boš zvedel za koliko vonjav, 
barv, sonca in lepote si oropal svoje življenje.

Kako čudovita dežela in prelep  je ta kraj
Ko jablane cvetijo in lastovke spet, prinesejo
pomlad v prleški raj
In ko sonce zahaja nekje daleč za hribom, 
S turna, stari zvonovi ljudem pošiljajo sanje, 
ko zazvoni „bim“ in zadoni „bom“

Jovan Popov

U dvorani Kulturnog doma Kropa održana 
je 29. marta 2014. promocija zbirke pjesama 
Radoslava Milanovića „Okus ljubavi“. Uz pri-
sustvo oko pedest članova KPSHD „Vuk Ka-
radžić“ i drugih ljubitelja poezije i pisane rije-
či, na promociji su bili i drugi pjesnici koji su 
predstavili neke svoje pjesme i prozu.

Radoslav Milanović je u pozdravnoj riječi na-
veo razloge zbog čega je počeo da piše poeziju 
a kao glavni razlog naveo je unutrašnji poriv 
koji je doživljavao kao i svijet oko njega, koji 

Okus ljubavi
doživljava na način da mora o njemu ponešto 
progovoriti, makar kroz stihove, a ujedno sva 
ta svoja osjećanja prenijeti i na čitaoca, jer ono 
što piše ne piše samo za sebe, nego želi da ta 
osjećanja i doživljaje dijeli i sa drugima.

O „Okusu ljubavi“, kao i o drugim izdanjima 
srpskih pisaca koji žive i stvaraju u Sloveniji, 
govorio je Dušan Jovanović, istakavši značaj 
pisane riječi za cjelokupnu srpsku kulturu i da 
pisana riječ traje i prenosi se iz generacije u ge-
neraciju.

Prisutni su imali priliku da od samog autora 
čuju neke od pjesama koje su objavljene u zbir-
ci „Okus ljubavi“ za koju je recenzent Ranko 
Preradović rekao: „Ispisujući sve ono što ga 
je doticalo, od djetinjstva, pa do zrele životne 
dobi, Radoslav Milanović je naslagao stotinu 
„ispisnih pjesama“ baš o svemu i svačemu. Taj 
poetski životopis, ovakav kakav jeste, ostvaruje 
se u njegovoj knjizi prvijencu „Okus ljubavi“, 
a čime Milanović ne nastoji dati nešto „novo, 
svoje“ ni književnosti, odnosno poeziji, niti svi-
jetu uopšte, nego mora iskazati sve što ga na to 
nagoni i zbog čega je, valjda, morao „propjeva-
ti“ da bi, konačno, ostvario i ovu knjigu.“

U nastavku ove promocije svoje stihove čita-
li su Krstan Jakovljević, Radoman Krgović a 
Ostoja Šobot je izveo nešto iz svog književ-
no-dramskog repertoara. Dušan Jovanović je 
pročitao neke pjesme iz zbirke „Mi“ a u kojoj 
su zastupljene i pjesme Radoslava Milanovića i 
Krstana Jakovljevića. Na kraju ove lijepe večeri 
Radoslav Milanović je potpisivao svoju zbirku 
i dijelio prisutnima koji će vjerujemo sa velikim 
zanimanjem pročitati ovo djelu i na taj način 
dati još veći podsticaj ne samo Radoslavu Mi-
lanoviću nego svima onima kojima je pisanje u 
srcu i duši.

Dušan Jovanović
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Neću ti, poštovani Čitaoče, pričati o tome, da 
treba starijem od sebe ustupiti mesto (u svakoj 
prilici, ne samo u autobusu). Neću ti govoriti ni 
o tome, kako ne treba u trenerci ulaziti u crkvu 
(u šorcu, ili kratkim hlačama bilo koje vrste da 
i ne govorimo). Nemam nameru objašnjavati ni 
to, kako treba videti poklon koji si dobio (nije 
dovoljno samo reći: hvala). Ne, o svemu tome 
ne treba trošiti reči – sve su to opšte poznate 
stvari! Nego, setih se da te nešto upitam. Kako 
si se, Čitaoče, osećao neki dan, kad ti je zazvo-
nio telefon... Sećaš se, upravo si u rukama dr-
žao pileće bedro, kad zazvoni... samo tri puta. 
Nisi stigao ni obrisati ruke, a zvonjenje presta-
de. I još ti glas sa druge strane posle kaže: „Što 
se ne javljaš!?“ Priznaj da si bio ljut. Priznaj 
da mu nisi rekao ono što ti znaš, a on ne zna: 
telefon se pusti zvoniti najmanje 7-8 puta! Jer 
vidi, objasni mu drugi put: ne moraju ruke biti 
masne, pa da se ne možeš momentalno javiti, 
možda si otišao tamo „gde i car ide peške“. 
Znam, Čitaoče, da se slažeš sa mnom. Zato ću ti 
reći još nešto – verujem da me nećeš okarakte-
risati za besposlenog popa, koji je jariće krstio. 
Požalila su mi se dva moja (i tvoja) prijatelja, 
Slikar i Književnik, da ne razumeju neke stvari, 
da su razočarani... Poštovani Čitaoče, pokušaj 
mi pomoći da ih shvatimo. Evo o čemu se radi:
Slikar: „Dam ti ja jednom poznaniku svoju sli-
ku, za poklon; smatram da mi je prijatelj, te da 

Bonton, intelekt 
i još ponešto

priliči, iz poštovanja... Nakon godinu dana me 
put nanese u njegovu kuću, i ja ti vidim svoju 
sliku iza ormana! Nije se potrudio da je obesi 
na zid. Eto ti, koliko moj prijatelj ceni i mene i 
moje delo. A ja se toliko mučio.“

Književnik: „Poklonio sam na desetine (da 
kažem na stotine neće mi se verovati) knjigâ. 
Imam dosta prijateljâ (ja ih smatram za prija-
telje, ne znam da li i oni mene), pa tako... nisu 
moje šljive još porasle, nemam rakije da im 
poklonim, te koristim priliku da ih obradujem 
onim što imam, dakle knjigama. I, da čovek ne 
poveruje (čast izuzecima), sve se svrši na reči 
hvala. Nikakav naknadni komentar, nikakva 
povratna informacija, ni pitanja, ni hvala, ni 
kritika, apsolutno ništa! Tako ti se ja, hteo – ne 
hteo, zapitam: gde se denuše moje knjige? Zar 
sam uzalud tračio vreme? Godinu dana sam se 
mučio, da bi neko popunio prostor u nekoj za-
turenoj ladici (da je knjigu stavio ispod noge 
rasklimanog stola, bilo bi mi lakše), što će reći, 
da bi prolazio kao pored turskog groblja. E pa, 
čemu, prijatelju?“ 

Nisam znao odgovoriti našim prijateljima, pa 
ako ti umeš, poštovani Čitaoče, pomozi. A ja 
ću te, kad sam već zašiljio pero, častiti jednom 
pesmom. Toliko za ovaj put. Nek te, Čitaoče, u 
zdravlju zatekne ovo pismo. Tvoj Maki.

BONTON

Kad gledaš umornog zidara –
Pred njim malter i opeka,
Nemoj da te oko vara:
Zidati ne znaš! On pohvalu čeka.

Posle ručka – hvali smelo.
Kuvarici mnogo znače
Tvoje pohvale za jelo,
A posebno za kolače.

Meteorolog kad ti društvo čini
Ne trebaju ti druge teme,
Onako ravnodušno zini:
Kakvo li će biti vreme?

Ekonomista ako je preko puta
Ništa drugo nek ti jezik ne svira,
Da po nepotrebnom ne odluta
Od berze i vrednosnih papira.

U društvu si lekara.
Reci: kod mog malog sina
Nešto u grlu para.
Šta mislite, da nije angina?

Ušao si u atelje kod slikara.
Ove ti reči dobro stoje:
Kako to divno dočara,
Kako lepo izmeša boje!

Pred tobom se oči pesnika smeše.
Pesnik? Šta to beše? 

Marinko Jagodić Maki

има код нашег народа један врло рђав и 
ружан обичај, а то је „псовање“. истина, 
псују и други народи, али горе од нашег 
народа не псује нико на свету. Обично људи 
из других народа псују или руже то, што 
је за њих најмржије и одвратно, док наш 
народ ружи чак и оно, што за њега треба да 
буде најсветије и најпоштованије. Зар ми не 
чујемо скоро на сваком кораку, како поједини 
људи псују мајку и самoга Бога. Овај ружни 
обичај Срби су примили за време робовања од 
турака. али не мислите, да су турци псовали 
своје мајке и свога Бога; то не би учинио ни 
један турчин, јер за то кривца је очекивала 
смртна казна. турци су псовали само српску 
мајку и српског-хришћанског Бога, а то су 
чинили увек из велике мржње према Србима, 
које турци и нису сматрали за људе, него за 
презрену рају. На жалост, поједини из нас 
уместо тога да омрзне ову псовку, којом 
су турци ружили Србе, уместо највећег 
гнушања према овоме турском безобразлуку, 
почеше и сами да понављају ове турске 
грдње и, на своју велику срамоту, псују и 
своју мајку и свога Бога, као да правдају 
тиме своје бивше зулумћаре. О несреће! 

Најружнији обичај
Зашто то чините? Зашто псујете своју мајку 
и свог Бога? турчин је мрзео српску мајку и 
за то је псовао њу, али зашто псујеш своју 
мајку ти, о Србине!? - можда за то, што је 
она тебе родила, исхранила, поставила на 
ноге, неговала, чувала? или за то што је 
она пазила на твоје здравље и твој Живот? 
турчин је мрзео Бога хришћанског и за то 
је псовао Га, а зашто Га псујеш ти, Србине? 
- Зар и ти мрзиш свога Бога? - тад реци за 
што? - можда за то, што је Он очувао твоју 
државу и твој народ? можда за то, што 
Он шаље род на твоју њиву и срећу у твој 
дом? можда за то, што Он спасава тебе од 
сваке невоље? дакле, што можемо рећи за 
човека, који псује мајку и Бога? прво, да овај 
човек нема памети, јер псује то што треба 
поштовати, грди то што мора волети и ружи 
оне којима се треба да клања. паметан човек 
никад тога неби учинио. друго: човек, који 
псује мајку и Бога, нема морала у своме срцу, 
јер чак и животиње поштују и воле своју 
мајку и одане су ономе ко их негује и храни, 
а овај човек псује своју мајку и ружи свога 
највећег дародавца - Бога. треће: човек, 
који псује мајку и Бога, нема страха Божјег 

у себи, јер и Господ нам је заповедио да 
поштујемо оца и мајку и волимо Бога изнад 
свега у свету, а овај човек не боји се Бога и 
не слуша Његове заповести. како треба да 
се понашамо према таквом човеку? - Њему 
не треба давати никаквог поверења, јер онај, 
који псује мајку и не боји се свога Бога, може 
лако и покрасти, и убити, и опљачкати, и 
издати отаџбину, и направити лажну меницу 
и сваки други злочин учинити. Зашто? а за 
то, што псовати Бога и ружити мајку то је 
највећи злочин у свету, а који чини највећи 
злочин, тај ће лако учинити и остале мање. 
један поштени јеврејин имао је код себе 
слуге хришћане, али чим је чуо, да слуга 
псује Бога, одмах га је истерао, говорећи: 
„кад се ти не бојиш свога Бога, зар можеш 
да слушаш мене? кад ти не поштујеш свога 
Небесног Господара, како можеш поштовати 
мене - твога газду? - ко псује Бога и мајку, тај 
је дакле неморалан човек и такав мене може 
увек и опљачкати и преварити и покрасти 
и убити“. видите, дакле, да чак и људи 
других вера гнушају се овог нашег гадног 
обичаја. и зато оставите га, не срамотите 
себе и своје српско име. Нека сваки види да 
ви поштујете свога Бога и да сте захвални 
својим родитељима; тада вас и Господ неће 
напустити, као што вас ни до данас није 
напуштао.      www.spc.rs/sr/najruzniji_obicaj
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Poučne priče
da li postoji zlo? 
Jednog dana profesor na fakultetu je odlučio 
da sa studentima započne raspravu. Pitao je: 
“Da li je Bog stvorio sve što postoji?” 
Studenti su u glas rekli da jeste. 
“Baš sve?”, pitao je profesor. 
“Da, sve.”, bio je odgovor studenata. 
“U tom slučaju, stvorio je i zlo, zar ne? Jer, zlo 
postoji.”, rekao je profesor. 
Studenti su zaćutali, nisu imali odgovor na to 
pitanje. Profesor je bio oduševljen jer je po-
kazao da je vera samo mit. Odjednom, jedan 
student je podigao ruku i pitao: 
“Mogu li ja nešto Vas da pitam, profesore?” 
“Naravno”, odgovorio je profesor. 
“Da li postoji hladnoća?” 
“Naravno, kolega. Zar nikad niste osetili hlad-
noću?” 
“Zapravo, profesore, hladnoća ne postoji! 
Prema onome što smo učili iz fizike, hladnoća 
je odsustvo toplote. Može se samo posmatrati 
da li objekat ima i da li predaje energiju i svoju 
toplotu na druge objekte. Bez toplote, predmeti 
su inertni, ne reaguju. Znači hladnoća ne po-
stoji. Mi smo stvorili termin hladno da bismo 
objasnili odsustvo toplote.” 
“A tama?”, nastavio je student. 
“Ona isto postoji.”, rekao je profesor. 
“Opet grešite, gospodine. Tama je potpuno od-
sustvo svetlosti. Možemo proučavati svetlost 
i osvjetljenje, ali ne i tamu. Nikolsova prizma 
pokazuje mnoštvo različitih boja na koje se 
svetlost razlaže u zavisnosti od talasne dužine. 
tama je termin koji smo mi stvorili da objasni-
mo potpuno odsustvo svetlosti.” 
I konačno, student je pitao:”A zlo, profesore, 
da li postoji zlo?” 
Profesor je ćutao. Student je nastavio:”Bog 
nije stvorio zlo! Zlo je odsustvo Boga u čo-
vekovom srcu, ono je odsustvo ljubavi, čo-
večnosti i vere. Ljubav i vera su kao toplota i 
svetlost. Oni postoje. Njihovo odsustvo dovodi 
do zla.” 
Sada je profesor zaćutao. 
Student se zvao Albert Ajnštajn.

četiri sveće 
Četiri sveće su gorele polako. Bila je tišina i 
mogao se čuti njihov razgovor. 
Prva sveća reče: „Ja sam mir – ljudi me ne 
uspevaju sačuvati, nema potrebe da gorim, 
mislim da ću se ugasiti.“ I odmah se ugasila.

Druga sveća rekla je: „Ja sam vera – nažalost, 
mnogi ljudi imaju površnu veru i ja ih ne za-
nimam, nema smisla da gorim i dalje.“ Tek što 
je to izgovorila, dunuo je lagani povetarac i 
ugasio je.

Treća sveća je žalosno progovorila: „Ja 
sam ljubav – nemam više snage, ljudi često 
zaboravljaju na mene.“ I istog momenta se 
ugasila.

Nedugo zatim u sobu je ušlo dete. „Šta je 
ovo?„, upitalo je dete. „Trebalo je da gorite do 
kraja.“ I rekavši to, počelo je plakati.

Tada se oglasila četvrta sveća: „Ne boj se, dok 
god ja gorim, moći ćemo da upalimo ostale 
sveće. Ja sam nada.“

frizer i bog 
Čovek je ušao u frizerski salon da se ošiša i 
skrati bradu kao i obično. Započeo je neobave-
znu priču sa frizerom. Pričali su o raznoraznim 
stvarima i temama.

Iznenada su se dotakli teme o Bogu. 
Frizer reče: “Znaš šta, ja ne verujem u 
Boga.”“Zašto?” – upita ga čovek.“Vrlo prosto, 
izađi na ulicu i shvatićeš da Bog ne postoji. 
Objasni mi ovo: da Bog postoji,  da li bi bilo 
toliko bolesnih ljudi na planeti? Da li bi bilo 
napuštene dece? Da li bi bilo ratova? Da Bog 
postoji, ne bi sigurno bilo patnje i bola. Da ima 
Boga, sigurno ne bi dopustio ove stvari da se 
dešavaju. Nema Boga.”

Čovek je zaćutao. Zvučalo je kao da frizer ima 
pravo. On sam nije imao kontra-argument. Par 
minuta je prošlo; frizer je završio svoj posao.

Čovek je platio, zahvalio se i izašao iz frizer-
skog salona. Ubrzo nakon što je izašao ugledao 
je čoveka sa dugom kosom i zapuštenom bra-
dom. Izgledao je sav neuredan i neočešljan. 
Čovek je na trenutak zastao gledajući ga.

Odjednom se okrenuo i vratio u frizerski salon 
i rekao frizeru:

“Znaš šta? Frizeri ne postoje!““Kako ne po-
stoje?” – upitao je frizer.“Pa fino ne postoje, 
jer da postoje ne bi bilo neurednih i zapuštenih 
ljudi kao što je onaj na ulici kojeg sam sad 
video.“

“Prijatelju moj, frizeri postoje, samo što ljudi 
ne dolaze k njima.”, uzvrati frizer.“Tačno!”, 
potvrdio je čovek i dodao: “Isto tako i Bog 
postoji samo što ljudi ne dolaze k njemu!

priča o vučici 
„Čoveku starom 70 i kusur godina koji se 
celog života bavio stočarstvom, tačnije ov-
čarstvom, država odluči da pomogne u dodeli 
penzije koja bi mu bila dovoljna da preživi. 
Jedna novinarka ga je tom prilikom zamolila 
da joj ispriča jedan deo svog života koji nikad 
neće zaboraviti, i koji mu je ostao i ostaće u 
sećanju za života.

Starac započe priču: “Bilo mi je 20 i neka kad 
sam naišao na kuče u šumi uzeo ga sebi i pri-
svojio. Prolazili su meseci i komšije mi počeše 
govoriti da sve više liči na vučicu i da je se 

trebam rešiti. Bio sam mlad i nisam nikoga 
hteo slušati, bila mi je privržena, gde god da 
sam išao išla bi sa mnom i čekala me. I prošle 
su i godine…

Jednog dana kad sam bio malo prilegao kroz 
san sam čuo neku buku, režanje i cviljenje, 
dok sam došao sebi i ustao, sve je utihnulo, 
izašao sam napolje i ugledao čitavo stado 
ovaca poklano, a vučica sva u krvi sedi i gleda 
pravo ka meni malo od straha malo od besa. 
Utrčao sam u kuću, uzeo pušku i ubio je na 
licu mesta. 
Nisam znao šta da radim sa ovcama pa sam 
pozvao komšije da ih odnesu dok se meso još 
nije ukvarilo. Sklanjanjem ovaca, među njima 
smo pronašli tri zaklana odrasla vuka i tek tad 
sam shvatio šta sam uradio!

Pouka: Nije uvek sve kao što izgleda – Nikada 
ne procenjujte ljude i situacije na osnovu ono-
ga što vidite na prvi pogled.“

priča o zaleđenom jezeru 
Dva mala prijatelja su se  klizala po zaleđenom 
jezeru.

Bio je oblačan i hladan dan. Dečaci su bez 
straha uživali u klizanju. Led se iznenada pro-
lomio i jedan od njih propade u vodu. Voda 
nije bila duboka, ali se led počeo stezati. 
Drugi dečak je otrčao na obalu, dohvatio ka-
men i pojurio do unesrećenog. Svom snagom 
je razbijao led i uhvativši prijatelja za ruku, 
izvukao ga iz vode.

Kad su stigli vatrogasci i shvatili šta se dogo-
dilo, začuđeno su pitali: 
“Kako ti je to uspelo? Kako si mogao tim 
malim kamenom i slabim rukama razbiti tako 
debeo led?”

U tom momentu se oglasio neki starac: 
“Ja znam kako je uspeo!” 
“Kako?” – upitali su ga vatrogasci.

Starac je odgovorio: 
“Nije bilo nikoga da mu kaže kako je to nemo-
guće.”

sve je moguće onom koji veruje!!!
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Народне приче
Ђаволак
узео калуђер Светогорац мало дијете мушко 
док још није знало засе, па га однио у Свету 
Гору и онамо отхранио и научио књизи. 
кад му је било већ око осамнаест година, 
онда га поведе уза се као ђака и пође амо у 
свијет да пише. кад дође у прво село, а то 
дјевојке ухватиле коло па играју. кад угледа 
ђак дјевојке, зачуди се каква су то створења, 
па, онако мало као весео и зачуђен, упита 
калуђера:
„Шта је оно, духовниче, шта је оно?“ 
а калуђер, као намргођен, одговори му: 
„Не гледај онамо, синко, нити питај шта је. 
Оно је ђаво.“ 
Онда ђак најумиљатијим гласом рече: 
„дела, духовниче, богати, да купимо 
онога једног ђаволка, па да га поведемо 
манастиру.“

Ђаволска сланина
Некакав крадљивац замотри дању у чоека 
сланину на тавану, па пође увече, дошто 
људи поспе, те се састраг попне на сомић 
и увуче се на таван. пошто скине сланину 
и упрти на леђа, пође гредом да се врати 
натраг, па се некако омакне те дадне насред 
куће ђе је спавао чоек са женом и с ђецом. 
кад овај бубне са сланином међу њих, а чоек 
скочи онако у мраку, па стане викати:
„ко је то?“ 
а крадљивац одговори: 
„ја сам ђаво.“ а чоек повиче: 
„па шта ћеш овђе, анате-те-ма те било?“ а 
крадљивац одговори: 
„Ћути, ево сам ти донио једну сланину.“ а 
чоек, још већма уплашен, повиче: 
„иди бестрага, анатема те и тебе и твоје 
сланине!“ 
а крадљивац онда рече: 
„е добро, кад нећеш, а ти ми придигни 
сланину да идем.“ 
Чоек му драговољно лридигне сланину, 
само да му се ђаво скине из куће; и он 
упрти сланину на леђа и однесе као своју. 
кад ујутру сване, онда чоек види да је 
ђаволу придигао своју сланину.

јао, жено, изједе ме вук!
Био један човјек који се од свашта бојао. 
дође вријеме те се ожени. једне вечери 
некако му остане прстен с руке у авлији, 
па не смијући изићи сам да га тражи, рече 
жени:
„а нудер мало изиђи.“ 
Жена скочи одма на ноге и пође за њим. 
тако идући и тражећи прстен, човјек 
погледа на мјесец, па рече: 
„Хеј, месече, мој сапутниче, доста ти сам се 
испод тебе нахајдуковао!“ 
Жена то чувши, хтједе му се наругати како 
није смио сам изићи да тражи прстен, па рече: 
„да чудна ми вука!“ 

а он чувши да она спомену вука, помисли 
да је заиста дошао вук у авлију, па брже 
се окрене да бјежи у кућу. у тој хитрини 
стане на мотику, а мотика се усправи, и.- 
њега држак по глави — пуц! а ‘ок се ‘онда 
раскриви колико га грло доноск: 
„помагај, жено, изједе ме вук!“

Бачванин и Грк
возио Бачванин Грка у пешту. један дан 
купи Грк од чобана на путу младо јагње. 
кад дођу увече у крчму на канак, Грк рече 
Бачванину:
„море, кочијашу, закољи то јагње и одери, а 
ја ћу га зготовити, па ћемо заједно јести.“ 
Бачванин радо пристане у тај ортаклук. 
кад Грк зготови јагње, учини му се мало за 
обојицу, зато рече Бачванину: 
„море, кочијашу, ово је за нас двојицу 
мало, него ајде да спавамо, па који лепши 
сан усни, нај сам нека поједе све.“ 
Бачванин пристане и на то, пак легну 
спавати. 
пошто Грк заспи, Бачванин устане, 
пак узевши леба из своје торбе, метне 
гвоздењак с куваним јагшетом преда се, и 
поједе све; па онда оставивши гвоздењак 
празан на своје место, легне и он те засли. 
кад се Грк пробуди, он повиче Бачванина: 
„еј, море, кочијашу! устај, казуј шта си 
снио?“ 
пробудивши се Бачванин, одговори му: 
„ти си, господару, старији, ти си господар; 
казуј ти најпре.“ 
Онда Грк почне: 
„ја сам снио где се отворило небо, па тамо 
седи бог на престолу своме. то је тако лепо 
да се не може казати; па онда бот спусти 
одозго велике мердевине, па зовне и мене 
да идем горе к њему. а ја онда уз мердевине 
ајде горе.“ 
„Стани, господару, доста је“, повиче 
Бачванин. „ја сам гледао кад си ти горе 
пошао, пак помислим да нећеш више амо 
доћи; па онда узмем те поједем све месо.“ 
„Шта море бре“, повиче Грк поплашен, „ја 
се шалим, море!“ 
„Богме, господару“, одговори Бачванмн, „ти 
се шалио или не шалио, ја сам за истину 
примио.“

Берићет
један црногорски сељак пошао у град на 
пазар, па га затече мрак код једног хана, и 
онамо се наврати да ноћи. пошто попије 
каву, упита ханџију има ли шта за вечеру? 
Ханџија му каже да има што год жели. На то 
ће Црногорац:
 
„понеси ми свашта, да се наједем.“ 
Ханџија му донесе сваке врсте јела и он 
почне јести. тако једући, тргне очи на 
дувар, угледа на чивији низ љутих паприка 

па упита ханџију: 
„Што је ‘но на чивији?“ 
„Оно ми је берићет“, одговори ханџија. 
„тако ти бога, дај ми и тога берићета да 
окусим, нијесам икад ио.“ 
Ханџија му дадне једну паприку и каже 
му да се то одједанпут изједе. Црногорац 
одједноћ тури у уста те ижваће, док га 
полише сузе, па не знаде ни како прогута. 
када сјутра Црногорац пође одатле, зовне 
ханџију да му плати конак. Ханџија га 
упита: 
„је ли ти добро на конаку било?“ 
„јест, брате, врло добро, свашта сам код 
тебе ио. Бог ти дао па свашта доста имао, 
али берићета никад не имо дабогда!

велики рецепт
у стара времена доктори били свуда 
и лекари и апотекари; али је у европи 
данас обичај да доктор болеснику само 
напише шта му треба, пак се с оном 
његовом цедуљом, која се зове рецепт 
иде у апотеку, те апотекар лијек начини. 
у неком граду устави једанпут један 
сељак кола са два вола пред апотеком, пак 
скинувши с њих велика собна врата, унесе 
их унутра. апотекар, избечивши очи на 
њега, рече му:
„Шта ћеш ти, брате, овђе с тим вратима? 
мајстор што прави врата сједи мало даље, 
тамо надесно.“
али му сељак одговори:
„Овим вратима, господине, не треба никакав 
други мајстор осим вас, јер су она здрава 
и читава, него само гледајте шта пише 
на њима: јуче је био господин доктор код 
моје болесне жене, и ћео је да напише 
некакав лијек, пак нијесмо могли наћи ни 
пера, ни хартије, ни мастила, него само 
мало креде, те је ето написао рецепт на 
собним вратима; него вас молим, господине, 
гледајте шта пише, те ми брже начините.“ 
апотекар, чудећи се и смијући толикоме 
рецепту, начини му одмах лијек.

врећин брат
Најмио поп радника да му млати пшеницу и 
уговорио с њим: дан рада — врећа пшенице. 
и почео радник рано да млати лшеницу, 
млати до подне, млати после подне, већ је и 
вече. Сунце је зашло, месец изгрејао. дошао 
поп на гумно. радник му рече:
„доста сам млатио, већ је вече.“ 
„какво вече?“ - зачуди се поп. 
радник је показао руком на месец. 
„а шта је то?“ 
„то је сунчев брат“ - одговорио је поп. 
„добро, кад је то сунчев брат, млатићу 
даље.“
и наставио је да млати све до зоре. ујутру 
је отишао кући. пришио је на врећу другу 
врећу и пошао попу да му исплати. почео 
је поп да сипа пшеницу, а оно код радника 
свега пола вреће. Наљутио се поп.
„а шта је то?“ - упитао је радника. 
„то је врећин брат“ - одговорио је радник. 
„Сипај даље.“
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духовне поуке
„Никакво ми зло људи не могу учинити ако у мени нема рањивог 
места. ако душа моја нема отворених прозора, никакво се блато у 
њу не може убацити.“ 
Свети влaдика Николај велимировић

„молитва је први дар Божији, кроз који се сви остали дарови 
задобијају.“ 
Свети филарет московски   
 
„Не срди се сине, на змију што трује зубом. Гле, човек трује и 
зубом, и речју, и мишљу и руком. кад будеш могао без опасности 
загрлити човека, моћи ћеш с мање опасности змију савити у недра.“ 
Свети владика Николај велимировић 
 
„поштујем сунцокрет, јер је успео да главу учини монархијом. 
Гле, и ваша је глава намењена да буде монарх вашег тела, вашег 
телесног двора, но ви сте је учинили дворском будалом. поштујем 
сунцокрет, јер бар главу држи достојанствено, краљевски.“ 
Свети владика Николај велимировић  
 
„какве су ти мисли - такав ти је живот! 
пази на своје мисли, Све потиче из мисли, и добро и зло, мисао 
претходи делу. 
тело се храни храном, а дух мислима.“ 
Отац тадеј  
 
„Ko зида добро самим тим руши зло. ко се пак окрене да руши зло, 
брзо заборави зидати добро и претвори се у злочинца.“ 
Свети владика Николај велимировић  
 
„радост је привилегија оних који скромно мисле о себи.“ 
душко радовић  
 
„Најбољи бизнис је отварање фабрике која производи позитивне мисли.“ 
Отац пајсије 
 
„Не намећи своје мишљење никоме па макар ти био и у праву. јер 
што више притискаш, то више одскаче.“  
владета јеротић  
 
„кад би ти понудили златан пехар са најбољим вином у свету и рекли: 
пиј, но знај, да је на дну скорпија - да ли би пио? 
у сваком пехару сласти земаљске налази се на дну скорпија. и уз то, 
нажалост, пехари су ови тако плитки, да је скорпија увек близу усана.“ 
Свети владика Николај велимировић  
 
„изгубити стид значи, на крају крајева, признати себе савршеним.“ 
Свети владика Николај велимировић  
 
„Човек може да нађе колико год хоће пријатеља са којима ће да 
прича, али мало је оних са којимa ће да ћути.“ 
момо капор  
 
„Чувај се више зависти пријатеља него непријатеља јер непријатељ 
ти завиди јавно, а пријатељ тајно.“ 
Свети владика Николај велимировић  
 
ми у земљу бацамо семе јабуке и не долазимо да беремо плодове 
кроз месец дана, већ неколико година гајимо дрво и тек онда 
очекујемо плодове. Слично томе, плодови љубави неће се појавити 
одмах, јер је људска душа много компликованија од биљке.“ 
о. илија Шугајев 

„Људи су у основи дивни, али се рђавом навиком покваре“.  
патријарх српски павле 
 
муж и жена треба да буду као руке и очи. кад рука боли - очи 
плачу. а када очи плачу - руке бришу сузе. 
Св. јован Златоуст 
 
„ако си оборен, устани; ако си обманут и разоружан, поново се 
наоружај; ако си побеђен, поново крени у битку.“ 
(Св. игнатијe Брјанчанинов) 
 
„врлина је као жеђ. кад човек почне да је пије, све више жедни, и 
све чешће тражи да је пије“.  
Св. Николај велимировић 
 
„Чим се у нама роди једна мисао која није заснована на љубави, 
знајмо да смо примили упливе духова злобе. примајући мисао зла, 
примамо самога врага у тело. духови нису видљиви, ми им дајемо 
тело да буду видљиви.“ 
старац тадеј 
 
„Не понеси се мудрошћу. Ни туђом, јер није твоја. Ни својом, јер 
чим си се понео, значи да је немаш много.“ 
Св. Николај велимировић 
 
„О три ствари не жури да говориш: О Богу док не утврдиш веру у 
Њега, о туђем греху док се не сетиш свога и о сутрашњем дану док 
не сване!“ 
Свети владика Николај велимировић   
 
„Није важно против колике силе се бориш, већ какву Светињу 
браниш!“ Цар лазар 
 
„ако бежиш од Бога он те неће јурити, али ће те чекати!“  
Св. владика Николај Српски

„Maлобројни су на земаљској кугли смирени и кротки, али због њих 
сунце греје!“ 
Отац тадеj   
 
„да би човек отишао у слатки рај, треба да искуси много горчине 
овде, да има у руци ’пасош’ од искушења.“ 
Старац пајсије Светогорац  
 
„да би успламтала ватра Божанске љубави, нема бољих за то дрва, 
него ли дрво крста (невоље).“ 
Свети марко посник  
 
„док живимо неприлично имамо страх од свега и свачега. кад 
препознамо Бога јавља се страх од Његовог суда. а када заволимо 
Бога ишчезавају сви страхови.“ 
Свети исак Сирин  
 
„Љепше ствари нема на свијету него лице пуно веселости.“ 
владика петар II петровић Његош   
 
„Све нам се невоље дешавају зато што нећемо да се смиримо. 
Смирење је највеће богатство које човек може да поседује.“ 
Oтац тадеј  
 
„Не бранимо се од туђег зла, злом у себи.“ 
Његова Светост патријарх српски павле  
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- Ne znam da li će nas Evropa primiti, ali Afrika nas je već stavila na 
listu čekanja. 
- Rad je stvorio čoveka, a čovek – Praznik rada. 
- Primiće nas u Evropsko tržište čim popravimo kantar. 
- U odnosu na međuljudske odnose, hrana nam i nije mnogo zatrovana. 
- Narod oseća da ste mu na čelu, ali misli da ste komarac. 
- Da je živ, Dostojevski bi se opredelio za malu privredu: otvorio bi 
fabriku – idiota. 
- Gladnima je svejedno da li gladuju u jednopartijskom ili višepartij-
skom sistemu. 
- Ovoliki neuspesi… Pa, to još nikome nije uspelo! 
- Idejno smo potkovani, a od srecće – njištimo. 
- Mi imamo hleb, oni imaju nož. Neko pominje ujedinjenje… 
- Bliski istok nam je, na žalost, sve bliži. 
- Srbi žele da žive u jednoj državi. Švedskoj, recimo. 
- Razvili smo jedra. Još samo da nabavimo brod i more. 
- Naša zemlja sve više liči na zajednicu. Prvobitnu. 
- Gledam šta se radi oko mene. Ništa se ne radi. 
- Evropo, ne možeš ti toliko da se ujediniš koliko mi možemo da se 
razjedinimo. 
- Možda bi neki prodali zemlju. Ali, ko će ovo da kupi… 
- Ne daj se, generacijo… besplatno! 
- Neki su za upotrebu sile – milom ili silom. 
- Bili smo zemlja čuda: sad smo čudo. 
- Da li će se i posle trećeg svetskog rata govoriti “treća sreća”? 
- Sreća je sresti odžačara, naročito ako je krenuo da gasi komšijinu kuću. 
- Srbi su najbogatiji narod na svetu: niko nema toliko neprijatelja. 
- U pravu ste, mada bi logičnije bilo da ste u zatvoru. 

Aforizmi - Ide mi radni staž: sve ostalo mi stoji. 
- Nije tragično što smo u blatu do guše, već sto smo iskaljali nove opanke. 
- Slepo smo ga sledili. Kad smo otvorili oči – sledili smo se. 
- Čoveku su bile potrebne noge sve dok nije izmišljen daljinski upravljač. 
- Nije istina da mi radimo jedni protiv drugih: mi smo lenštine. 
- Više se ne svađamo: niko ni sa kim ne govori. 
- Vidimo mi da je to prst sudbine. Videli bismo još bolje da nam ga niste 
gurnuli u oko. 
- Bratoubilački rat ne dolazi u obzir. Nismo vise braća. 
- Dilema: da li da obijem banku ili da osnujem stranku?! 
- Već godinama nisam video prosjaka. U modi je otimanje. 
- Mi smo otvorena zemlja: nama su i lopovi na slobodi. 
- Nekada su bila moderna zatvaranja po regionima i područjima. Sada se 
koriste i zatvori. 
- Čim nabavimo štake, izaći ćemo na svetsku pozornicu. 
- Istina je obično na sredini, gde je najdublja voda. 
- Svaki narod ima vođu kakvog je zaslužio. Šta li smo mi bogu zgrešili? 
- Svi nas uzimaju za primer. Niko nas ne uzima ozbiljno. 
- Ne daju nam olimpijske igre. Znaju da im više ne bismo vratili. 
- Mnogo je zabrljao: ne gine mu zatvor ili – neka ambasada. 
- Bili smo pet vekova pod Turcima. Pitajte ih kako su preživeli. 
- Pomeni me u molitvama, a možeš i u testamentu. 
- Počeću da štrajkujem čim nađem posao. 
- Zanemeli smo od sreće kad su nam dali slobodu govora. 
- San svake partije je da bude majstorica. 
- Ne mrze baš svi vlast. Znam jednog ministra. 
- Pravi ljudi na prava mesta. Ali, gde naći tolike zatvore?! 
- Prvi maj se slavi dva dana: prvog dana slave oni koji imaju, a drugog 
oni koji nemaju posao.

Milovan Ilić Minimaks

Brzalice 
Narodne brzalice deo su narodne tradicije, dečja igra koja ima za cilj da 
zabavi društvo.  Svaku brzalicu je potrebno najmanje tri puta ponoviti 
vrlo brzo, pri čemu neretko nastaju greške, koje izazivaju smeh prisut-
nih. Nekada su bile veoma popularne, a sada skoro zaboravljene. Pa 
podsetimo se nekih.

Na livadi konj ućustečen i rasćustečen!
Na vrh brda vrba mrda!
Šaš deveterošaš, kako se razdeveterošašio !
Svaka svraka skakala na dva kraka.
Prokicošio mi si li se sine?
Crn jarac, crn trn, crn brsti trn!
Proši konac kroz pokrovac!
Miš uz pušku, miš niz pušku!
Četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču.
Pavte i pod pavtama potpavtak i pod potpavtkom potpavtak. 
Javorov jaram, javorova ralica, ralo drvo javorovo.
Stala mala Mara na kraj stara hana sama.
Milili, Mirini, mirisni, divni šimširi.
Riba, ribi grize rep!
Ture bure gura, bula bure valja,
bolje ture bure gura, neg’ što bula bure valja.
Uz kruščić, niz kruščić, na vrh kruščića.
Nevesele snene žene plele teške mreže. 
 Okolo dodo vodo potokom topovskom rovu. 
Ludu bulu u tu gustu šumu vuku.
Klupčićem ću te kalemčićem ćeš me. 
Pop kopa bob ko pokopa popu bob u veliki petak na Petrovdan. 
Leži kuja žuta u kraj žuta puta. 
Petar plete Petru plot sa tri pruta po triput. Brzo pleti Petre plot sa tri 
pruta po triput. 
Karanfil se karanfilčićem zakaranfilio. 
Kuja je zalajala i prolajala. 
Zlokotlokrp i zlokotlokrpovica imaju šestoro zlokotlokrpčića. 
Klupko kanure okanurene i neokanurene. 

Književnost nije ni istina, ni neistina
Književnost nije ni istina, ni neistina, ni mudrost, ni 
ludost, ona nije ni misao, ni sistem ni pouka. Ona je 
prije svega snažan doživljaj, koji djeluje emocijom na 
emociju. I to joj je i posebnost i prednost

Meša Selimović

у временом и бурном жилишту
Човјеку је срећа непозната;
права срећа, за ком вјечно трчи,
Он јој не зна мјере ни границе:
Што се више к врху славе пење,
то је виши среће непријатељ.

п. п. Његош: луча микрокозма

Jesi li to ti to tu? Jesi li to tu ti? Jesi li to ti tu? Jesi li to ti tu? Jesi li tu ti to?
Brsti bršljan brdska koza, jarac jare jarkom voza.
Grk sa grma mrko gledi. Mrk je Grk i brk mu mrk.
Raskiselišeli ti se opanci.
Krivo ralo Lazarevo, krive laze razoralo.
Kamenčićem ćeš me, kamenčićem ću te.
Miš uz pušku, miš niz pušku, miš na pušku, miš pod pušku.
Na kantaru katran, kantar meri katran.
Otud ide crni trn, da odgrize crnom trnu crni vrh. Crn trnče ne odgrize 
crnom trnu crn vrh.
Pismo i dobro bismo, i konja pogodismo, i konj osta pod pogodbom.
Čiča čvorak čuva četu čavki, čik čvorče čvrkni čavki čvor.
Razraste li se oraščić u vrščić?
Čokanjčićem ćeš me. Čokanjčićem ću te!
Cvrči cvrči cvrčak, trči, trči, trčak; trči, trči, trk! Trčak trkom trči, crni 
cvrčak cvrči!
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Mudre misli
Ako imaš cilj, naći ćeš i put.
Ako ptica kljuca žito tvoga druga – oteraj je, jer će doći 
vreme kad će i tvoje kljucati.
Ako seješ kaktus, ne očekuj grožđe.
Ako ti neko kaže da je glad bolja od sitosti, nemoj mu 
verovati.
Bestidni nema savesti, nesavesni nema stida.
Bez uzroka se čovek može nasmejati, ali ne i zaplakati.
Bolje je imati hiljadu neprijatelja izvan kuće, nego jed-
nog u kući.
Bolje je neprijatelja zadržati van kuće, nego ga terati iz 
kuće.
Bolje je prijatelju oprostiti, nego ga izgubiti.
Bolje se vidi crna buba u mrkloj noći, na crnom kamenu, 
nego oholost u vlastitom srcu.
Budi mudar na recima, a još mudriji na delima.
Čovek bez vaspitanja je kao telo bez duše.
Čovek je još gospodar reči koje nije izgovorio, ali je rob 
onih koje su mu se izmakle.
Čovek je tvrđi od kamena i nežniji od ruže.
Čoveka krasi odeća, a kuću metla.
Ćutanje je ukras umnoga, a maska glupoga.
Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti kao 
da će već sutra umreti.
Da se pameti na pazar iznesu, opet bi svako svoju kupio.
Deca su čovekova krila.
Dela svedoče o čovekovoj pameti, a reči o njegovom 
znanju.
Dok jedna kajsija sazri, stotinu ih otpadne.
Grube šale prijatelja isto su što i izdajstvo.
Ima dve vrste ljudi: onih koji mogu biti srećni ali to 
nisu, i onih koji traže sreću ali je ne nalaze.
Iz straha pred ljudima ne sme se govoriti istina, iz straha 
pred savešću ne sme se lagati.
Jedan prijatelj – nije malo, ako ih je hiljadu – nije mnogo.
Jezik je kao lav: ako ga držiš – štiti te, ako ga pustiš – 
rastrže te.
Kad je bura jaka, svaka luka je dobra.
Kad se dvoje prepiru oko vere, onda je bar jedan budala.
Kad se sa nekim svađaš, ostavi mesta za pomirenje.
Kada nemaš ono što želiš, želi ono što imaš.
Kičma malih stubište je velikih.
Ko se meša u tuđe stvari, hvata besnog psa za uši.
Kome su dokazi kratki, jezik je dug.
Kratak je put do blagostanja, samo je odviše opasan
Laž ima sedam završetaka, a istina samo jedan.
Laž može naneti bol sto puta veći nego koplje.
Majčina kletva je molitva.
Mala je korist od očiju ako je um slep.

Mnogo pleve – malo hleba, mnogo reči – malo mudrosti.
Mudrost ne stanuje samo u jednoj kući.
Na lestve života čovek se ne može popeti sa rukama u 
džepovima.
Nadaš li se praštanju od onoga koji je iznad tebe, budi 
spreman da oprostiš i onima koji su ispod tebe.
Najdragoceniji su oni prijatelji koje ne poznajemo.
Ne poseduje tvrdica zlato, već zlato tvrdicu.
Nemoj se ljutiti što ružin grm nosi trnje, nego se raduj 
što trnov grm nosi ruže.
Nikad ne potcenjuj moć ljudske gluposti.
Od nauke od koje nema koristi isto je kao od leka koji 
ne leči bolesnika.
Onaj ko prisluškuje tuđe razgovore ne čuje o sebi nikad 
ništa dobro.
Onaj koji želi dobro liči na onoga koji čini dobro.
Osim smrti i poreza ništa nije sigurno.
Pametan zna da mnogo ne zna, a budala misli da sve zna.
Posećuj mudre ljude: ako si glup – oni će te poučiti, ako 
si mudar – postaćeš mudriji.
Poslušaj onoga ko te natera u plač, a ne onoga ko te 
zasmeje.
Preteranom dobrodušnošću nećeš daleko dogurati.
Prevelika mudrost graniči se s glupošću.
Reči koje dolaze iz srca dosežu do srca, a one iz ustiju 
najdalje do ušiju.
Ruka koja daje uvek je iznad one koja prima.
Samo glupog čoveka mogu slomiti sitne stvari.
Sporost dolazi od Boga, a brzina od đavola.
Srce je to koje nas vodi u raj i pakao.
Srce nije koleno da bi se moglo saviti.
Srećna je krtica koja živi pod zemljom i ne vidi ovaj i 
ovakav svet.
Svaka reka koja teče uvek mora da nađe sebi odgovara-
jući put.
Šta će nam bogatstvo ako zbog njega svakog trenutka 
možemo izgubiti glavu.
Što ne postigneš vikom, postići ćeš ćutanjem.
U rasrđenom srcu mora biti mesta za izmirenje.
Učenje u starosti, to je pisanje po pesku; učenje u mla-
dosti, klesanje u kamenu.
Vapaj siromaha diže se do neba, ali ne stiže u ljudske uši.
Vrednost čoveka nalazi se u njegovom srcu i jeziku.
Vreme je gospodar onima koji nemaju drugih gospodara.
Za gašenje požara ne traži se čista voda.
Znanje je kao stablo baobaba: jedan čovek ga ne može 
obuhvatiti.




