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Поштовани читаоци!

Као што видите ни ови врели љетњи дани не сметају Мостовима, још 
увијек веома добро подносе и зимску хладноћу и љетњу жегу. А на-
дамо се да и ви у ове дане годишњих одмора и припрема за одмор, 
пронађете мало хладовине и времена да прочитате Мостове. 

Има, сигуран сам, и у овом броју за свакога по нешто, потрудили смо 
се да буде што више занимљивих прилога а наша друштва су уложила 
много труда у организацију приредби и догађаја о којима пишемо у 
овом броју Мостова.

Заједничко за сва друштва, а свакако и веома значајно, је одржавање 
20. европске смотре српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 
која је одржана у Сава центру у Београду од 22. до 24. маја 2015. И ове 
године наша друштва, њих пет, била су успјешна, двије златне и једна 
бронзана плакета. Што се тиче Европске смотре да напоменемо да ће 
22. европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 
бити одржана у Словенији 2017. године.

Било је, кажем, и других догађаја. СКУД Видовдан из Љубљане про-
славило је десет година постојања и успјешног рада, КПСХД Вук 
Караџић из Радовљице Видовданском прославом почело је обиљежа-
вање двадесет година свог успјешног рада и постојања.

Било је ту још наступа фолклора, пјевачких група, литерарних и драм-
ских вечери, наставе српског језика и других догађаја.

Нажалост, нека друштва нису доставила прилоге о свом дјеловању и 
активностима, можда ће за идући број Мостова бити активнији код 
информисања, тако да ћемо знати шта се и код њих дешава.

Има у Мостовима и других прилога, чланака, прича а биће тога још 
више, потрудићемо се.

Желим вам пријатне љетње дане, да на најбољи начин проведете го-
дишње одморе, пропутујете, одморите се, сакупите нову снагу, ужи-
вате... али не заборавите Мостове.

Душан Јовановић

Љетње врелине
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Овогодишња Смотра почела је промоцијом 
монографије „Живот није игра, ИГРА је 
живот“ која је издана поводом двадесет го-
дина одржавања Европске смотре српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону. Про-
моција је одржана у петак, 22. маја 2015. у 
Етнографском музеју у Београду. Исти дан 
у Делта Цитy одржана је ревија народних 
костима.

Двадесету европску смотру српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону отворила је замје-
ница предсједника Скупштине града Београ-
да Андреа Радуловић. На овој манифестацији 
наступило је 50 друштава из 12 европских зе-
маља, а домаћин ове јубиларне смотре био је 
Савез српског фолклора Швајцарске.

Слиједио је наступ фолклорних група и пр-
вог такмичарског дана приказане су 24 ко-
реографија као и један ревијални наступ. 
Након наступа учеснике и госте Смотре 
у холу Сава центра забављао је Оркестар 
Месечари. Првог дана наступила су и два 
друштва из Словеније, чланови Савеза срп-
ских друштава Словеније, КПСХД Вук Ка-
раџић из Радовљице са кореографијом „На 
гости“ – испраћај младића у војску у Црној 
Трави“. Аутор кореографије је Дамир Шипо-
вац а музички аранжман урадио је Жанијел 
Шубља, а КУД Младост из Љубљане прика-
зало је кореографију „Рече чича да ме жени“ 
– Коледарски обичаји околине Ниша, аутор 
кореографије Милорад Руњо, музички аран-
жман Дарко Ћитић.

Двадесета европска смотра
српског фолклора
Београдски Сава центар био је од 22. до 24. маја 2015. мјесто одржавања 20. европске смотре српског фолклора дијаспоре 
и Срба у региону.

Другог такмичарско дана, у недјељу, 24. маја 
наступила су и остала друштва међу којима 
и СКД Слога из Нове Горице са кореогра-
фијом под називом „Пошла Румена рано на 
воду“ – игре и пјесме околине Димитровгра-
да, аутор Милан Гламочанин, музички 
аранжман Дејан Ерцег. СКУД Видовдан из 
Љубљане представило се са кореографијом 
„Оздола иде лудо, ем младо“ – игре и песме 
из Црне Траве, аутор кореографије Саша Бо-
гуновић, музички аранжман Здравко Рани-
сављевић. Као задњи у такмичарском дије-
лу наступили су фолклораши КД Брдо из 
Крања са кореографијом „Димко делија“, 
аутор кореографије Милан Гламочанин, му-
зички аранжман Миленко Мартић.

На проглашењу резултата прво су додијеље-
не специјалне награде:

Титулу најбољег солисте однео је 85-го-
дишњи Милисав Татарић из Темишвара

СНКСК „Слога“ из Штутгарта – Најбоља 
реконструкција ношње и признање за ори-
гиналну кореографију

КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча – најбољи 
костим и најбољи играчки ансамбл

Куд „Брдо“ из Крања – најбољи женски и 
мучки певачки ансамбл

КУД „Коловит“ из Градишке – најбоља ко-

КПСХД Вук Караџић Радовљица

КД Брдо Крањ
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реографија

КУД „Југос“ из Минхена – кореографија 
најближа изворном стваралаштву

КУД „Коло“ из Франкфурта – најбоља му-
зичка обрада

Златне плакете:

КУД „Стеван Мокрањац“ Беч

СНКСК „Слога“ Штутгарт

КД „Брдо“ Крањ

КУД „Младост“ Љубљана

КУД „Борац“ Солинген

КУД „Вук С. Караџић“ Роршах

КУД „Добросав Радовановић Кикац“ Базел

Удружени ансамбл „Коло“ из Есена и „Зора“ 
из Ратингена

Сребрне плакете:

СКУД „Нова Генерација“ Шорндорф

КУД „Југос“ Минхен

КУД „Слога“ Цирих

КУД „Младост“ Темишвар

КУД „Завичај“ Винтертур

КУД „Стеван Синђелић“ Салзбург

КУД „Извор“ Нови Изенбург

КУД „Бранко Радичевић“ Лугано

Бронзане плакете:

КУД „Србија“ Дортмунд

КУД „Коловит“ Градишка

СКУД „Слога“ Манхајм

АНИ „Просвјета“ Вуковар

КУД „Коло“ Баден

КУД „Бисери“ Дренси – Париз

КУД „Видовдан“ Љубљана

КУД „Карађорђе“ Берн

  
Текст и фото: Душан Јовановић

СКУД Видовдан Љубљана

СКД Слога Нова Горица

КУД Младост Љубљана
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Кандидатуру Савеза српских друштава 
Словеније за 21. смотру српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону у 2016. години, 
за коју смо се залагали да се одржи у 
Словенији, нам није успело добити, али је 
зато дефинитивно одлучено да се Словенији 
додели домаћинство 22. смотре у 2017. 
години. Са овим желим да обавестим 
све читаоце наших новина „Мостови“, а 
пре свега фолклораше да сам у Београду 
на седници Управног одбора Европске 
смотре српског фолклора дијаспоре и 
Срба у региону, прво доживео непријатно 
изненађење, јер сам обавештен да је већ 
договорено да се домаћинство 21. смотре у 
2016. години додели Бечу – Аустрија. Овде 
треба напоменути да је била под великим 
питањем додела домаћинства Словенији и 
у 2017. години, јер је кандидатуру за 2017. 
годину поднела Република Српска још 
2011. године, а за 2017. је своју кандидатуру 
такође била најавила и Француска. У 
таквим околностима сам на крају пристао 
на домаћинство у 2017. години, иако 
су поједини чланови Управног одбора 

Европска смотра 
у Словенији
На седници Управног одбора Европске смотре српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 22. маја 2015. године у 
Београду донесена је одлука да се 22. европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 2017. годину одржи 
у Словенији у организацији Савеза српских друштава Словеније. Ова одлука је такође потврђена и на седници Савета 
Европске смотре српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 24. 5. када се показало да надлежности између Управног 
одбора и самог Савета нису разрађене, међутим за ССДС је важно да више нико неће моћи оспоравати домаћинство 22. 
смотре у 2017. години, које је додељено Словенији.

предлагали да се о домаћинству за 2017. 
годину одлучи у Бечу 2016. године, чему сам 
се оштро успротивио, јер би то значило још 
једну годину празнога хода. 

Сада Савез српских друштава 
Словеније има довољно времена да се 
организационо и технички припреми за 
реализацију ове велике манифестације. 
Извршни одбор Савеза српских друштава 
Словеније ће на следећој седници усвојити 
Програм припрема у којем ће се определити 
садржајни, временски и финансијски оквир 
припрема и реализације овог пројекта. 
Такође ће бити именован Организациони 
одбор који ће координирати све припреме 
за ову велику манифестацију. Већ сада 
позивамо друштва у ССДС да нам до 
1.9.2015. године доставе своје предлоге и 
сугестије везане на организацију Европске 
смотре.

Поред активности које сам имао око 
представљања кандидатуре за Европску 
смотру, у Београду сам  се 23.5.2015. сусрео 

и имао корисне разговоре са проф. др Јанком 
Веселиновићем, председником Одбора 
за дијаспору и Србе у региону Народне 
Скупштине Србије, где је било говора о 
активностима које се воде у институцијама 
Србије и Словеније за признање статуса 
националне мањине српској заједници у 
Словенији. 

У разговору са Звонком Шошевићем 
и Вукманом Кривокућом из Управе за 
сарадњу с дијаспором и Србима  урегиону 
смо заједнички констатовали да садашња 
ситуација у Управи, која још нема своје 
вођство није од користи нити Србима у 
расејању, нити институцијама Србије. 
Зато сам изразио нашу жељу да се вођство 
управе што пре постави. Такође са другим 
представницима институција Србије је било 
говора о унапређењу односа између ССДС и 
тих институција.

Никола Тодоровић, председник ССДС

Андреа Радуловић, замјеница предсједника Скупштине града 
Београда и чланови Савета Европске смотре
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Српски категорички 
императив:
Препородити се или 
нестати?

Реч на представљању књиге „Беседе под затвореним небом“ у Ћуприји, 20. јуна 2000. године

Што је човек ближе смрти – ближи је 
истини. Јер смрт је најочигледнија и најнео-
спорнија истина. За живота, ако смо племе-
нити и храбри, истини само тежимо, а да је 
никад не достигнемо. То је подобно Сизифо-
вом труду. Достојевски, у чијој се души рву 
вера и сумња, добро и зло, Бог и ђаво – у јед-
ном трену, можда очајан, рече: „Живот и лаж 
су синоними“, а француски списатељ Селин 
као да га допуњује кад каже: „Истина ово-
га света јесте смрт“.  Ипак је најузвишеније 
витештво духа: „посветити живот истини“, 
што је још Јувеланов завет, а девиза Русоа и 
Лава Толстоја, кредо Декарта...

И појединац и народ најнепосредније 
се суочавају са истином и пре смрти – у ча-
совима пораза. Тад се поставља судбинско 
питање: „Бити ил›не бити?“ Сурово питање, 
као што је оштар и неумољив изазов: препо-
род или пропаст? Ми смо сад управо пред 
тим питањем, као пред зидом: преобразити 
се или нестати?

Хоћемо ли да преживимо? Ако то озбиљ-
но хоћемо, онда се не можемо задовољавати 
са четврт сина по брачном пару, док већи 
број младих и не тежи породичној, односно 
брачној или њој сличној заједници, не смемо 
се, и даље, незадрживо расељавати по свим 
континентима; морамо створити услове за 
опстанак овде, у отаџбини нашој; засад смо 
расејани у деведесет једној земљи, а неорга-
низовани, разједињени, често посвађани, кул-
турно искорењени и неприпремљени за вели-
ка искушења; напротив, предодређени да се 
изгубимо, претопимо, утопимо, нестанемо, 
јер без организоване заштите и без делотвор-
не бриге државе... Требало је да прихватимо, 
на много достојанственији и пожртвованији 
начин, прогнане и избегле Србе, који су у 
Србији, често, понижени, обесправљени, без 
држављанства, принуђени или да се враћају 
тамо где их никакво добро не чека, него само 
судбина парија и нестанак, или да се гурају 
у редовима за иностранство, у ине државе и 
далеке континенте. Не можемо опстати ни са 
наказним схватањима, одвикнути од рада, у 
друштву у ком се мањина богати захваљујући 
незаконитим повластицама, злоупотребама 

и шпекулацијама, а огромна већина живи 
у сиромаштву или на рубу беде; не можемо 
не пропасти отуђени од морала, од целог 
система етичких норми – патријархалних, 
хришћанских, хуманистичких. Лакомислени 
и заборавни, понекад без достојанства, кад су 
у питању и најљући непријатељи наши, а за-
видљиви и осветољубиви, безобзирни и пуни 
мржње према најближој нам сабраћи суна-
родницима, јер и даље важи правило „највећи 
враг је Србин себи сам“, лишени љубави која 
се исказује у јединству, слози и солидарности 
– оптерећени тим ниским својствима опста-
ти не можемо, пропасти морамо. Међутим, 
јединство, слогу и солидарност у узајамној 
љубави могуће је чврсто градити ако постоји 
осећање правде, а њега нема и неће га бити 
све док закони не потисну безакоње, док пра-
во и правда не буду испред себичних и без-
обзирних интереса повлашћених групица, 
све више налик на мафију. Ствари се морају 
поставити на своја места, ако хоћемо да одр-
жимо равнотежу и опстанемо. У нормалном 
и здравом поретку, у ком би владао закон, 
ценила се врлина, награђивали рад и ствара-
лаштво, онемогућиле злоупотребе – односи 
би се природно усклађивали и јединство на-
ције би јачало. Тако би били створени преду-
слови за друштвени мир и договор, повољна 
клима да пример дуговеких мудрих наро-
да постане и српско златно правило: никад 
узајамно неповерење међу нама, које прерас-
та у отровну мржњу између политичких про-
тивника, не сме бити јаче од наше заједничке 
љубави према отаџбини, од патриотизма, и 
према народу српском, то јест родољубља. 
Страначка борба има смисла једино ако води 
вишем јединству кроз слободну размену ми-
сли и суочавање разлога за и против, како 
би се стигло до заједничког именитеља, до 
приближно објективне истине. Уживање у 
расправама, задовољство у препиркама воде, 
или би требало да одведу, здраве, добромис-
леће, племените и слободне људе, до мира и 
хармоније, засноване на контрапункту. Борба 
ради борбе бесмислено је иживљавање. Да-
нас су то свађе над провалијом, јер положај 
српског народа је трагичан. А ако је борба 
мишљења зацело неопходна, она се води да 
би се дошло до победе, не једне стране, него 

свих страна, будући да сви уносе у коначни 
збир своје доказе ,свој удео, градећи кроз 
борбу мир у хармонији, у којој врховни тон 
даје заједнички, људски и народни интерес. 
Вазда нас поражавају ниска размишљања и 
обесхрабрујући поступци који из њих следе. 
Циљ је несумњиво, да дође до велике проме-
не, али до промене на боље: то значи до пре-
ображења појединаца и препорода друштва, 
народа и државе. Јер глупо би било опреде-
лити се за промену само ради промене: свака 
промена, преврат, револуција, сами ће се уру-
шити, па и усмртити, ако не подразумевају 
преображење индивидуе, а тиме и препород 
свих заједница, од породице до друштва у 
целини, а то је, верујем, пут и за избављење 
нације. То могу извести духовне снаге ове 
земље, пошто претходно и саме доживе пре-
ображење и обнову. Црква, Академија, Уни-
верзитет, Школа, свеукупна интелигенција, 
сви људи културе, то јест ствараоци и људи 
добре воље у свим срединама и слојевима – 
то су те духовне снаге. Спасење је у култури: 
јер она је ризница искустава, у њој су морал-
ни путокази и принцип јединства. Она је наш 
идентитет и, истовремено, наша спона са Ев-
ропом и светом.

Огрешили би се о истину ако бисмо 
лакореко казали да се у Србији ништа није 
изменило. Промене су велике и судбоносне, 
али нису суштинске, јер оне претпостављају 
промену менталитета, преображај поје-
динца да би дошло до препорода друштва, 
нације, државе. Све је повезано и узајамно 
зависно. Није ли јасан знак промене већ и 
то што ми овако слободно говоримо? Неки 
се изражавају и сасвим неодговорно и про-
лазе без икаквих последица. Зато ја кажем: 
не оскудевамо ми у слободи, али оскудевамо 
у врлини, у савесности, у одговорности. А 
што се наша интелигенција не користи на 
прави начин слободним простором – то је 
и њен пропуст. Ни црква никад није имала 
одрешеније руке, а што недовољно врши 
своје пастирско и мисионарско посланство, 
што нам је вера толико дефицитарна то је 
њен грех, грех оних што верују, односно не 
верују довољно, заборављајући Поученије 
Светога Саве о истинској вери: „Јер нити 
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је тачност живота без праве вере, ка Богу 
просвећене, успешна, нити нас право испо-
ведање без добрих дела може представити 
Господу; но треба обоје да бива, да савршен 
буде божји човек, а не да нам живот храмље 
по недостатку. Јер вера спасава, као што 
рече апостол, љубављу делајући“. Простор 
је слободан, отворен за оне који су спрем-
ни да се за своја уверења  и идеале жртвују. 
Видите како се у те слободне просторе на-
велико убацују већ стотине штеточинских 
секти! Зато понављам: није тачно да се 
ништа није променило кад су промене на 
све стране, нажалост више на горе него на 
боље. Државна телевизија је преносила око 
три стотине получасовних емисија „Буквар 
православља“, којима је дириговао препа-
метни и надахнути духовник, владика бачки 
др Иринеј Буловић. Иста та телевизија, о ве-
ликим празницима, преноси редовно литур-
гије, посланице, значајне верске свечаности. 
Скоро сви хорови широм земље негују, пре 
свега, духовну музику. Темељна је то про-
мена и не мало ослобођење. Лепо је што се 
духовно појање вратило бар на тај начин, 
кроз уметност, у јавни живот. Други је про-
блем, проблем цркве и сваког верника, још 
нерешен, што Срби, и они верујући, већином 
не знају литургију; што они који славе крс-
но име најчешће појма немају о тропарима 
својих заштитника; што мноштво које држи 
Божић, Богојављење, Васкрс, Спасовдан, 
Духове – обележава празнике само богатом 
трпезом, а без духовних садржаја, јер су му 
химне, тропари, кондаци, стихире, духовне 
песме и даље непозната земља, што често ни 
побожни Срби не знају Молитву Господњу, 
коју на Западу зна и сваки атеист, јер је она 
неотуђиви знак опште и свакодневне култу-
ре. Свештенство као да се с тиме мири и, уве-
рен сам, неопростиво греши. И родољубиве 
песме су се вратиле, за протеклих десетак го-
дина, у програме хорова и радио-телевизија, 
али ни оне нису постале својином мноштва, 
које је још опијено лажним (не)вредностима.

У скоро свим областима стање је пораз-
но: занемарена култура, обиље незнања, из-
ражено у отуђености од наслеђа, због које су 
Срби, знатним делом, враћени у варварство. 
Док тог не постанемо свесни, и даље ћемо у 
варварство тонути; а губити заједнички језик 
са Европом и светом. Дакле, потребне су нам 
промене, али дубоке и суштинске, а не повр-
шинске и привидне, оне што само од дневне 
политике зависе. Па и дневна политика ће 
постати смисленија и боља тек кад дође до 
преображења и препорода како појединца 
тако и народа. Елита треба да дâ пример и 
крене у велику и свестрану просветитељску 
акцију. Ако она то не чини, није елита; ве-
роватно стога што је и сама отуђена од из-
вора сопствене културе. Јер дуго, предуго 
живели смо у маглама интернационализма 
и космополитизма, сад мундијализма и од 
свих других одбаченог југословенства, данас 
очигледно неблаговременог.

Заједничка држава Југославија, у коју је 
српски народ уложио векове и жртве више 

поколења – распала се, не вољом Срба, али 
вољом свих осталих. Данас илузије о југо-
словенству, које нико сем Срба неће, само 
збуњују и наносе штету. Уместо самооб-
мањивања југословенством, крајње је време 
да се дефинишу нови програми и циљеви 
српског народа и његове државе данас; тим 
пре што се, услед непречишћених појмо-
ва о Српству, а под теретом јучерашњих, 
авнојевских заблуда, распада и ова јако 
смањена Југославија. Рушилачке силе су је 
разградиле и поделиле. Уништена је прив-
реда, покидане везе са светом. А сад прети 
и пропаст морала, пад духовни. Притисци 
предуго трају и исцрпљују нам снагу. Угро-
жена је и сама нада, источник вере. Поче-
ли смо сумњати у себе, у морална својства 
нашег народа, јер са свих страна говоре и 
понављају: да смо рђави, најгори на свету; 
толико то непрестано говоре да и сами по-
чињемо понављати причу непријатеља. Сад 
се непријатељ уселио у нас саме. Стога је 
борба против злих сила не само спољашња 
него и унутарња. Треба се, драги сународ-
ници, супротставити сумњи, крчећи путе-
ве вери, нади и љубави. За то је неопход-
но васкрснути убијену свест и умртвљена 
знања. Спасење је, наглашавам, у култури, 
јер у њој су источници свесрпског јединства. 
Духовни и морални препород, утемељен на 
обнови знања, буђењу свести и враћању 
изворној култури, услов је нашег опстанка. 
Постали смо варвари, драги сународници, 
јер народ који не поштује своје наслеђе, а то 
значи самог себе, своју историју и предање, 
неизбежно се враћа у варварство.

Дивно је што су тако брзо обновљени 
порушени мостови, топлане, електране, ста-
нови... Свака част и велика благодарност не-
имарима. Али је знатно теже и још важније: 
обновити српског човека. То често кажем и 
представницима наше СПЦ: лепо је што се 
на све стране граде храмови, али најважнији 
је храм, који се не гради, сам човек. Наш 
човек је запуштен, недоволјно васпитан, 
и самим тим неприпремљен за ово тешко 
и смутно време, за овај свет који је данас, 
као и некада, тиран тиранину. Затајиле су 
наше духовне снаге. Ми као да немамо ели-
ту. Она је постала занемарљива мањина, па 
не даје тон ни у држави, ни у цркви, ни у 
највишим научним и културним установама, 
још мање у широј средини. Та велика кри-
за елите у свим слојевима друштва изазвала 
је смртоносну кризу нације  идржаве. Наша 
памет, за модерно доба застарела, а у тради-
цији неукорењена – неминовно је доживела 
и доживљава поразе, јер је била и још јесте 
неутемељена на нашем националном, европ-
ском и светском искуству. О томе бих да раз-
мишљамо, тражећи ослонце.

Зашто питање тако оштро постављам: 
препородити се или нестати? Зар је криза, 
доиста, смртоносна, јер није само политич-
ка, тако да се сменом власти ништа суштин-
ско не би изменило. У више значајних 
општина, па и у самој престоници, на власти 
је опозиција. Шта је урадила? Ако имамо 

само кукурузно брашно, од њега се може 
умесити и испећи боља или гора проја, али 
не реформа или рококоторта. Криза је, хоћу 
да кажем, пре свега дубоко морална, и то  ус-
вим областима. Зато рекох: све су нам елите 
у кризи, и све националне установе, од којих 
нам зависе и самосвест, и достојанство, и 
опстанак, и напредак. Стога понављам, по 
цену да вам будем досадан: криза елите иза-
звала је кризу нације. Просто народски рече-
но: од главе риба смрди.

Можемо говорити: о кризи интели-
генције; о кризи религије; о кризи науке; о 
кризи власти; о кризи опозиције... Тешко је 
зауставити се.

Наш народ се врати у нормалу само 
кад се затекне у трагичном безизлазу, кад 
га спољашње околности натерају да се, бар 
на трен, преобрази, да доживи катарзу. По-
следњи рат нам је дао врло поучан пример. 
У најтежим околностима, кад се најмоћнији 
и најразвијенији свет устремио на малу Ср-
бију, све је у њој готово савршено функцио-
нисало; сви као да су се преобразили, свак 
је био на свом месту, савесно вршећи своје 
дужности. Снабдевање је било боље него у 
миру. Београд је тих дана био неупоредиво 
чистији него пре и после бомбардовања, јер 
и ђубретари су изузетно савесно обављали 
свој посао. И језик се био прочистио: иш-
чезла је псовка, та наша народна срамота.

Али чим је највећа опасност престала, 
нестадоше наше врлине! Живот се поврати 
у своју прозаичну, прљаву колотечину, све се 
сроза и од оног узвишеног, као посвећеног, 
народа оста само сенка. И језик се поново 
загади, као и морал и обичаји... Сличан узлет 
и пад зар не запажамо и у неким безазленим 
видовима? Ових дана у (за мене лично не-
битном) спорту, безначајна Словенија умало 
нам није нанела понижавајући пораз, кад 
смо већ били на дну, суочени с катастрофом, 
уз то остали и без најбољег играча, наједном 
смо се пренули и начинили чудо, спасли об-
раз и част, избегли пораз. И у потпуно нерав-
ноправном, наметнутом рату, и у недавном 
спортском надметању, Срби су, кад је већ 
све било наизглед изгубљено, превазишли 
не само себе него, како хладни Британци ре-
коше, и машту, претварајући непоправљиви 
пораз у привид, у победу бар моралну. Али 
зар су нам потребна таква искушења и такве 
лекције? Зашто смо толико непредвидљиви, 
час лабави, меки и несолидни, а онда изне-
нада величанствени? Шта нама недостаје да 
будемо, ипак, нормални?

Прво, јасан и стамен морал, однсоно 
вера, односно религијско чувство; друго, не-
достаје нам и једна светиња над светињама, 
а то је рад, који садржи и морални кодекс, 
јер рад је у сваком погледу, па и у моралном, 
лековит. Кад кажем вера или религијско 
чувство, мислим и на узајамну веру, на по-
верење, као и на међусобно поштовање, из 
којих исходе слога, јединство, у суштини 
љубав, која све превасходи, а изражава се 
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у великом осећању судбинске повезаности 
једне заједнице, непорушивој солидарнос-
ти народа, у одговорима на крупна питања 
егзистенције и историје. Више пута сам на-
водио реч Лава Толстоја из његовог чувеног 
„Писма Српкињи“, младој Анђи Петровић: 
„Није битан политички положај Србије – 
битно је религиозно стање српског народа“, 
то јест степен његове солидарности пред 
судбином, висина његовог јединства у служ-
би идеалу, националном и свечовечанском.

Оног који је, у том битном смислу, про-
жет вером, никаква сила не може покорити, 
јер он је и у њеном присуству духовно и мо-
рално слободан, будући толико посвећен Богу, 
то јест идеалу, да је од људи, од власти, чак и 
своје, а поготово силеџијске и окупаторске – 
суштински непокорљив и нерањив. Истински 
слободан дух, дух човека који дубоко верује, 
по својој природи је морално независан и не-
устрашив. Дакако да је тешко и претешко, у 
свакодневној збиљи, у идеалној мери све то 
постићи, али је довољно том високом циљу 
доследно и упорно тежити и бар до неког 
ступња га часно остваривати и освајати. То и 
јесте дужност истинског интелектуалца, људи 
културе, који чине моралну елиту човечан-
ства. Нажалост, не присуствујемо први пут 
„Издаји интелектуалаца“, о којој је на Западу 
своједобно, на незабораван начин, писао Жи-
лијен Бенда, а у нас недавно, једва примећени, 
Раде Дацић у „Покуди интелектуалаца“.

Рекао сам не једном: не оскудевамо ми у 
слободи, али смо тужно сиромашни у врлина-
ма; јер не верујемо, па нас даве, гуше, изопа-
чују неповерење, завист, лаковерност, мржња 
и друге ниске страсти; а готово нико им се не 
супротставља, док их многи распирују. Наша 
школа образује, а не васпитава, црква се бави 
обредима, а занемарује одсудну битку против 
порока, који се гомилају, а за врлине које би 
нас спасле. И у цркви, не само српској, прева-
гу над спиритуалношћу има ниски материја-
лизам. Узвишени говор љубави, језик и стил 
светих отаца, повлаче се пред утилатирним и 
дневнополитичким жаргоном, недостојним 
цркве. Е тек интелигенција! Ни она није на 
висини свог позвања, па и не заслужује, сем 
ретких појединаца, то име. Тако је болест 
која је довела до распада елите – заразила на-
род. Он нема довољно правих васпитача, јер 
они који би требало да буду – ни сами нису 
довољно васпитани. Мисао им је ниска, по-
розна и неубедљива кад треба служити узви-
шеним циљевима. Просветитеља нема: они 
који би то требало да буду нису одуховљени, 
не носе у себи светлост да би могли обасјава-
ти путеве ближњима.

(наставак у идућем броју)

(Са допуштењем и благословом аутора
Преузето из књиге: „Поруке Драгана

Недељковића“, Нова Европа, 2006)

In memoriam 
Драган Недељковић
У ноћи између 5. и 6. јуна 2015. преста-
ло је да куца великодушно срце академика 
Драгана Недељковића, познатог професора 
Универзитета у Београду, Бордоу, Паризу. 
Својом неуморном делатношћу научника и 
хуманисте, професор Драган Недељковић је 
стекао глас и углед једног од водећих сла-
виста и компаратиста 20. века. Његова реч, 
одјекивала је не само широм некадашње 
Југославије, него и на универзитетима на 
свих пет континената од Јужне Кореје до 
Америке. Као космолитски интелектуалац, 
вођен је идејом Доситеја: „Идућ учи, у веко-
ве гледај”! То је било његово животно гесло 
и идеја водиља којом се доследно руководио 
и пожртвовано и верно јој служио.

Драгољуб Драган Р. Недељковић, рођен 2. 
августа 1925. У историјском Равњу, Мачва, 
један од водећих југословенских слависта и 
угледних европских компаратиста. Основну 
и средњу школу завршио је у Руми, одакле 
су му оба родитеља, а Философски факул-
тет, Одсек за источне и западне словенске 
језике и књижевности, у Београду. Упоред-
ну и француску литературу студирао је на 
Сорбони. Универзитетски докторат је сте-
као на Универзитету у Стразбуру, а францу-
ски државни докторат је одбранио на Уни-
верзитету у Бордоу.

Истакнути професор Београдског универзи-
тета, као и низа универзитета у Француској: 
у Стразбуру, Бордоу, Паризу, Нансију, где је 
предавао упоредну литературу, као и књи-
жевност руску и српску, уз цивилизацију и 
језик. Основао је југославистичку катедру 
у Стразбуру, проширио и на виши степен 
подигао српске и руске студије у Нансију, 
где је годинама био на челу Славистичког 
одсека. Током неколико година држао је ка-
тедру српскохрватског језика, југословенске 
књижевности и цивилизације на Сорбони. 
Учествовао је на бројним међународним 
конгресима слависта и компаратиста, а више 
значајних међународних скупова у Београду 
и у иностранству је и сам организовао; ве-
лик је његов допринос научној и културној 
сарадњи Србије и Југославије са Европом и 
светом. Основао је и уређивао часопис „Фи-
лолошки преглед“, у коме су сарађивала и 
највећа имена југословенске и светске науке 
књижевности и лингвистике.

Био је редовни члан Европске академије на-
ука, уметности и књижевности са седиштем 
у Паризу. Анри Жан, члан Белгијске краљев-
ске академије наука и ректор Универзитета у 
Бриселу предложио га је, 1978. најпре за до-
писног, потом за титуларног члана Европске 

академије наука, уметности и књижевности 
са седиштем у Паризу.

Аутор је око 400 стручних, научних и књи-
жевних огледа на српском језику и другим 
европским језицима. Објавио је двадесе-
так књига, почев од прве докторске ди-
сертације „Ромен Ролан и Стефан Цвајг“, 
штампане на француском у Паризу, до 
књиге огледа о руској и западноевропској 
литератури „Моћ и немоћ књижевности“, 
објављене у Новом Саду.

Југословенску драму и трагедију српског 
народа Драган Недељковић је пратио у књи-
гама: „Дом без крова“, „Отаџбина и дијас-
пора“, „Речи Србима у смутном времену“, 
„Траженеј добра у недоба“, „Драма циви-
лизација на Балкану – Српска трагедија на 
прагу XXI века“, „Беседе под затвореним 
небом“, „Темељи српске духовности“.

Добитник је више књижевних награда 
и признања (Перо Петра Кочића, Књи-
га Петра Кочића, Награда лаза Костић, 
Награда Шушњар).

Академик Драган Недељковић неколико 
пута је био беседник на Светосавским ака-
демијама у Љубљани а његови говори иза-
зивали су велику пажњу и дуго памћени. 
Његово последње гостовање Словенији и 
Љубљани било је на Данима српске култу-
ре у организацији Савеза српских друштава 
Словеније 2008. године када је одржао два 
предавања. Веома радо је долазио код Срба 
у Словенији, држао говоре и предавања а 
и у необавезном разговору показивао своју 
величину јер је говорио просто, народним 
језиком, разумљивим за свакога. У Мосто-
вима, уз његово допуштење и благослов, 
објављујемо чланке из књиге „Поруке Дра-
гана Недељковића“.

Почивај у миру, драги Професоре. 
Хвала за све. 
Памтићемо Те и по добру помињати.
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Милица Стојадиновић 
Српкиња
Милица Стојадиновић Српкиња (1830, Буко-
вац — 1878, Београд), српска књижевница. 
Образовала се углавном сама, учећи стране 
језике и суделујући у књижевном животу. Од 
њених песама објављених у три књиге (1850, 
1855, 1869), успелије су према званичној ис-
ториографији српске књижевности оне ин-
тимнијег карактера. Значајан је њен дневник 
У Фрушкој гори I и II и преписка са Вуком 
Караџићем и Мином Вукомановић.

Српска певачица Милица, „песмотворка 
и списатељка српска“, како су је називали 
њени романтичарски савременици, рођена је 
у сремском селу Буковцу и била је једна од 
најзнатнијих личности у српском народу. Вук 
Стефановић Караџић ју је волео као своје 
дете и називао је „моја кћи из Фрушке“. Ње-
гош је говорио о тој лепој и младој девојци: 
„Ја појета, она појета, да нијесам калуђер, ето 
кнегиње Црној Гори!“ Кнез Михаило био јој 
је више но заштитник: одан пријатељ. Када је 
долазила у Београд, београдски књижевници 
су је дочекали како се ниједан српски писац 
дотле није био дочекао. Љубомир П. Нена-
довић величао је у својим стиховима, славио 
њене „лепе песме“ и „чуства права“. Ђорђе 
Рајковић јој је посвећивао своје стихове. Иван 
Мажуранић, прослављени песник Смрти 
Смаил-аге Ченгића, долазио је да је види. Јо-
ван Суботић силазио је са своје висине славом 
овенчанога песника и говорио са њом као јед-
нак са једнаким. И ван скромних граница срп-
ске књижевности било се чуло име ове необ-
ичне девојке: Јохан Габриел Сајдл посветио 
јој једну ласкаву пријатељску песму; са Луд-
вигом Аугустом Франклом била је у великој 
преписци, и у својој старости песник је сачу-
вао верну и нежну успомену на пријатељицу 
из младих дана; чешка приповедачица Божа-
на Њемцова њена је пријатељица са којом се 
дописује. Листови су доносили њене слике, 
по свима крајевима причало се о песникињи 
из Фрушке Горе, људи су долазили да је виде.

Као даровито дете сеоског попа у Врднику 
објављивала је већ у својој тринаестој годи-
ни. У Сербском народном листу изишла је 
1847. њена прва песма. Она је била жарки 
родољуб („жарка родољубица“) и поздра-
вила је пламен који је 1848. био захватио 
целу стару Европу као прву светлост младе 
слободе српске. Она је певала „славенске 
липе“, сађене у Срему као „дрвеће слободе“ 
у Француској, Книћанина и његове добро-
вољце са фесовима и са кубурлијама за поја-
сом, војводу Стевана Шупљикца, за којега су 
се толике наде везивале, све јунаке трагичне 
и крваве Буне. У оделу од три народне боје, 
она је ишла пред народним поворкама које су 

из Фрушке Горе стизале у Вуковар. Када су 
се ствари окренуле рђаво по Србе, када су се 
са висина Фрушке Горе могла видети бачка 
села у пламену, и када се сваки час очекивао 
прелаз Мађара у Срем, осамнаестогодишња 
девојка, која је читала Шилерову Јованку 
Орлеанку, заветовала се да ће са гитаром у 
руци отићи у српски логор и песмом рас-
паљивати гнев и храброст српских бораца. 
 
И од 1848. њено име се сусреће у српс-
ким листовима и часописима онога доба, у 
Војвођанци, Седмици, Шумадинци, Фруш-
когорци, доцније у Даници, и безимено у 
Путнику и Комарцу. Њене песме изилазе у 

три маха 1850, 1855, и 1869. године, и она 
се поздравља не само као лепа нада но као 
украс и понос целе српске поезије.

Јаким националним осећањем својим она је 
имала пуно право да своме имену дода и реч 
„Србкиња“. Кад је говорила о старој слави 
српској, вели Франкл, „глас би јој звучао не-
како свечано-елегично“. Своју учитељицу, 
одрођену Српкињу, која јој је била рекла: 
„ти си врло даровита; штета што си од рацке 
породице“, Милица је тако загрејала, да су 
обе проводиле ноћи, читајући јуначке песме 
српске, историју српску, и плакале над про-
палом старом славом српском.
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Куда ме сада одвлачи чувство?  
У поље тужно, у поље пусто,  
Великом гробу среће и славе,  
Јунака дични‘, царске главе,  
Ах, свако Српче које се роди  
Срце га прво Косову води...

Своме пријатељу Франклу пише она о српс-
ком народу: „Он заслужује да буде у страном 
свету уздигнут, ма да није достигао онај вр-
хунац образовања који су срећни народи дав-
но достигли, јер ми је народ столећима био 
опкољен тамом несреће, која још притискује 
понеки лепи део српскога народа“. „Српкост“ 
и „љубав к роду“, то је главна, ако не и једина 
жица њене лире. Као и сви који су певали у 
њено доба, она велича спомене старе славе и 
сјаја, Душана и његове походе и победе; она 
тужи над гробовима где су покопане наде срп-
ске, лије сузе над Косовом, над мртвом главом 
честитога Кнеза и плахога Милоша Обилића. 
Она велича васкрс народа српског, Карађорђа, 
Хајдук-Вељка, Милоша Обреновића.

Она је била једна од оних врло ретких на-
ших песника тога доба који су имали сим-
патија за Србију. Наши романтичари, чак и 
Љубомир П. Ненадовић, унук и син хероја 
из борбе за ослобођење, имали су љубави 
и песама само за кршеве Црне Горе и њене 
јунаке, а Србија им је изгледала обична, зе-
маљска, недостојна да се њени истрајни на-
пори и прозаично напредовање опевају на 
једној романтичарској лири. Милица Стоја-
диновић је волела Србију, „моју праву отаџ-
бину“, вели у једном писму, то „мало число 
у слободи“, тај „одлом од великог царства“, 
драгу земљу где „слободе дрво цвета“, дра-
гоцену залогу боље будућности народне.

Када је 1862. отпочело бомбардовање Бео-
града, она је као на крилима долетела у Бе-
оград, и из вароши по којој су лежала мрт-
ва телеса и где је ваздух мирисао на барут, 
она пише своме пријатељу Ђорђу Рајковићу: 
„Нисам могла срцу одолети да не видим вој-
нике србске, и не могу вам речима предста-
вити, како ми је било кад сам их видела. На 
свакој барикади по њих 50, у сваком видим 
јунаке из војевања Ђорђевог и Милошевог, 
тако сваком из очију говори одушевљење и 
жеља ударити се што пре са косовским вра-
гом. Ја сам цео дан у Београду била, и прове-
ла сам га само у обилажењу барикада и у гле-
дању ратника они‘! Кад сам у вече полазила, 
чисто би‘ плакала, што одлазити морам“.

Сва је њезина поезија родољубива, општа, 
поучна и пригодна. Она сасвим припада ста-
ријем нашем песничком нараштају, оном који 
је певао четрдесетих година 19. века. Она 
цени Његоша и хвали Бранка Радичевића, али 
га жали као жена, његову младост, оне сузе 
и венац Вукове кћери на гробу у Марксовом 
Гробљу. Песници које она чита и уздиже то 
су код Немаца Хердер, Клопшток и Геснер, 
поред Гетеа и Шилера, а од српских Јован Ст. 
Поповић, Ђорђе Малетић, Никола Боројевић, 
Јован Суботић. У неком дневнику „У Фруш-
кој Гори“ сама је описала једну наивну, готово 

детињасту романтичарску сцену. Дошао јој је 
у походе Суботић са својом младом женом. 
„Песникова љуба“ вели своме мужу: „Стани-
те, певче, да вам ваш венац прочитам“, и чита 
му стихове које му је Милица посветила. Он, 
увек свечан, затегнут и сујетан, пружа јој руку, 
и са олимпијске висине говори: „Ја се радујем 
и поносим што ми га је ваша рука исплела“. 
А она му одговара: „Жао ми је што нисам тој 
дичној глави умела лепши савити венац“.

Она је јако, необично, за наше прилике и за 
наше жене, јединствено волела књижевност. Из 
љубави за поезију, она је промашила цео свој 
живот, и била жртва књига и једног књижевног 
вишег сна живота. Поезија њена је сувише при-
годна и „објективна“. Добра „песмотворка“ 
имала је осећања али се брижљиво чувала да 
оном што је интимно, лично, њено, даде изра-
за. Врло су ретки колико толико топлији и бољи 
стихови у њезиној ладној стихованој прози. И 
ретке оазе су њене песме као она На смрт једној 
лепој сеоској девојци умрлој 2. марта 1855.

Можда једина добра родољубива песма њена 
то је Србско Војводство, испевана 1867:

У Фрушкој Гори близу код Сиона 
У задужбини мајке Ангелине, 
Ту мрачног гроба отварају с‘ врата 
Деспота Ђурђа сужнога да приме. 
Ту лежи деспот; име, власт деспотску 
Заједно с њиме покри земља црна. 
 
Милица Стојадиновић Српкиња — У 
Фрушкој Гори 1854.  
 
ПЕВАМ ПЕСМУ  
на коју ме ово тамно облачито вече побуђује: 
  
 Звезде се крију 
 Небо је мутно, 
 Облаци с‘ вију 
 По небу журно. 
  
 Облаци страшни, 
 Ах, куда, куда? 
 Немојте небо 
 Наткрити свуда! 
  
 У једном крају 
 Белога света 
 С надеждом блиста 
 Сад једна звезда. 
  
 О, даље, даље 
 Од звезде оне, 
 Да ни облачак 
 На њу не клоне. 
  
 Да њени зраци 
 У ноћи овој 
 Просипљу наду 
 Мајци тужећој. 
  Која ј‘ то мајка 
 Сви је ми знамо, 
 Јер њену тугу 
 Давно слушамо. 
  
14. августа 1854.

ИЗЛИВ ЧУВСТВА 
 
На пољу тамо већ пева шева 
облака зимни и мраза нема, 
и мен‘ је ведро, о хвала Богу! 
(Коме се свагда ја молим крепко) 
па сад весела певати могу; 
доброга оца очима гледам, 
од милог брата писманце читам; 
честита сестри мило пролеће, 
веки к‘ оно што ласта долеће, 
и он диже на жеље крили 
спушта се овде у наш до‘ мили, 
рука за руку с‘ својим сестрама 
ходи за цвећем оним пољима 
лепо је овде, ал‘ мили брате 
поље куд ходаш боље је за те, 
јер њиме цвета онако цвеће 
које на јесен увенут неће, 
гледај да доста набереш тога 
да будеш врсни син твога рода. 
 
1851.

НА СМРТ  
једној лепој сеоској девојци умрлој 2. марта 1855.

Твоје се друге купе, 
Ој, лепа дево ти, 
Рузмарин цвеће сваку 
Кити зелени.

Под венцем и ти, млада, 
Дочека данас све, 
Али не као нева 
Свате кићене.

А сваки сузе рони. 
На какав идеш пут 
Кад с‘ звона гласи роје 
И мајка бије груд?

Свенуо то је цветак 
У мају века свог, 
Смрти га ладна рука 
Са света скиде тог.

Сузе га свију прате 
Јер лепа душа би, 
Пак се и богу самом 
На небу омили.

1855. 

У СПОМЕНИЦУ МИНКИ КАРАЏИЋ

У туђини именом се дичиш 
Србског Рода ког достојно носиш; 
њим се дичиш, а ти с‘ дика србству, 
јер му светлаш образ у туђинству.

Даље, даље, ништа лепше није 
но кад љубав к роду срце грије, 
то је накит Србину, Срблињи 
ил‘ у дому или у туђини.

И јошт једно: из далека света 
кад ти душа отаџбини лета, 
у Фрушкој се Гори ти устави 
и мене се онда ти спомени.                 1851.
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И наше друштво има већ десет година 
своју причу, већ десет година оставља 
свој траг, већ десет година шири љубав 
и доноси срећу и задовољство. Тим по-
водом чланови СКУД „Видовдан“ ре-
коше: ми заслужујемо нешто другачије 
од онога што смо радили до сад. И ре-
шисмо: наш јубиларни концерт одржаће 
се у Цанкаревом дому. Месецима смо 
вредно радили око организације, јер то 
ипак није мали залогај. Желели смо да 
нашој публици, родитељима, родбини 
и пријатељима прикажемо само делић 
онога што се у тих десет година радило 
и постизало. 

А много се радило и путовало. Играло 
се на 266 наступа и пропутовало 21.862 
км. Знојили смо се заједно на 1320 про-
ба, обишли 41 место како у Србији тако 
и по Европи и направили безброј фото-
графија у Барселони, Кану, Ници, Мо-
наку, Истанбулу, Будимпешти итд. 

У тих десет година кроз друштво је про-
шло чак 526 чланова. На нашем репер-
тоару је 16 кореографија. У орманима 
друштва налази се 275 оригиналних 
делова ношњи. За то се у задњих не-
колико година можемо захвалити пре 
свега Жељку Крсмановићу који тражи, 
договара се, зове и док све није тип-топ 
не одустаје. Све се то наравно види и на 
бини. Не излазимо док белина није по-
равнана, док тканица није чврсто стегну-
та и слично. Али тако и треба, уређеност 
на сцени је такође одраз друштва. 

Наша прича, наш траг
Свака животна прича има свој почетак и свој крај. Свако живо биће у тој причи остави свој траг.  Понекад су ти 
трагови болни и тмурни, таквих се не сећамо радо, али се зато увек сећамо оних лепих, импресивних, смешних.  

Тај одраз показао се 10.05.2015. на цело-
вечерњем концерту. Дворана се полако 
пунила, а температура у позадини је рас-
ла. То вече смо се још посебно држали 
изреке:  стављам срце на бину.  Између 
играчких и певачких тачака на бини се 
вртео документарни филм о нама. Нис-

мо губили време великим причама јер 
смо желели да што више покажемо наш 
труд и љубав према фолклору и очу-
вању традиције. Испреплетали смо по 
делић од већине кореографија: од Поса-
вине па до Шумадије. Шлаг на торти су 
наравно биле: Скопска Црна Гора (злато 

Дечји ансамбл СКУД Видовдан

Заједничка фотографија СКУД Видовдан

Ветерански ансамбл СКУД Видовдан
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на прошлогодишњој 19. смотри српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону) 
и најновија кореографија Игре из Црне 
Траве.  Заиграли су и наши весели ве-
терани, а наравно и наше мале ногице 
– Ћипирипићи – који су као и увек поку-
пили највише симпатија публике. Има-
ли смо и драге госте из Србије, ЦТКУ 
Коста Абрашевић из Бачке Паланке. 
Публика је била више него одушевљена 
њиховим наступом. Тешко је дочарати 
ту магију која нас је окруживала цело 

вече. Дружење са гостима смо настави-
ли у Емонској клети.

После концерта су пљуштале честитке 
и похвале. Највише људи је говорило 
да смо урадили нешто чега се још нико 
није сетио у Словенији да уради. Да, 

јесмо, и јако смо поносни на то. 

На овом месту захваљујемо се свима 
који су нас подржали и који ће нас и 
даље подржавати  на нашем путу, јер 
ово није крај него само сажетак једног 
периода. Посебна захвалност припа-
да нашој сада већ бившој председници 

друштва Слађани Чевриз за све што је 
уложила да би наше друштво постојало, 
кореографу Милану Гламочанину који 
нам је поставио десет кореографија које 
играмо, и које ћемо и даље с радошћу 
играти, и свим кореографима са којима 
смо сарађивали: Љубомиру Вујчину, 
Слободанки Рац и Саши Богуновићу. И 
наравно, захвалност припада свим на-
шим члановима који се труде да наставе 
све оно што је започето пре десет годи-
на. А нашој новој председници Зорици 
Латиновић желимо да што боље наста-
ви рад своје претходнице.

Захваљујемо се и ЈСКД као и Минис-
тарству спољних послова Републике 
Србије – Управи за сарадњу с дијаспо-
ром и Србима у региону, за финансијску 
подршку у реализацији пројеката.

И шта рећи на крају: Наша прича, наш 
траг – наставак следи.

Драгица Веселић

Извођачки ансамбл СКУД Видовдан

Женска певачка група СКУД Видовдан

Магдалена Товорник и Слађана Чевриз

Поводом десетогодишњице СКУД „Ви-
довдан“ Љубљана председница ZLTS 
(Zveze ljudskih tradicijskih skupin) Магда 
Товорник уручила је признање ове органи-
зације СКУД „Видовдан“ Љубљана. При-
знање је у име СКУД „Видовдан“ примила 
Слађана Чевриз, досадашња председница 
друштва.
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Bio je to lep i sunčan, gotovo letnji, a za Srpsko 
kulturno društvo „Sava“ Hrastnik tradicional-
no poseban dan. Uz pomoć Opštine Hrastnik i 
Javnog fonda za kulturne djelatnosti RS, orga-
nizovali smo 13. juna 2015. već 12. put Etno 
festival u Hrastniku na kojem su gostovali naši 
dragi prijatelji iz cele Slovenije, a takođe iz 
Republike Srpske, BiH. Ovogodišnji festival je 
pozdravio i otvorio gradonačelnik opštine Mi-
ran Jerič. Posebnu čast nam je predstavljalo što 
je među gostima festivala bio protojerej stavro-
for Milan Duduković iz Celja.

Etno festival su, kao mnogo puta do sada, otvo-
rili naši prijatelji iz Kulturno umetničkog druš-
tva „Una“, Novi Grad. Ansambl KUD „Una“, 
Pavle i Helena izveli su pesmu „Jare moje“ i 
oduševili publiku svojim sviranjem na tradicio-
nalnim srpskim instrumenatima i prelepim gla-
sovima. U sledećoj tački folklorna sekcija KUD 
„Una“ premijerno je u Sloveniji predstavila ko-
reografiju „Igre iz Novskog Podgrmeča“.

Ovogodišnji etno festival bio je zanimljiv iz 
mnogo razloga, a jedan od njih je grupa žena 
iz Zasavja koje je u orijentalsku grupu Al Saiph 
udružila ljubav prema orijentalnoj muzici i ple-
su. Zajedno su već 11 godina i igraju više vrsta 
orijentalnog plesa: od pop orijent, drum solo, 
eskandarini, igre sa lepezama i mnoge druge. 
Na 12. etno festivalu obogatile su program sa 
tri tačke: koreografijom sa Izisinim krilima, 
igrom sa velom i plesom sa lepezama. 

Etno festival Hrastnik 2015

Orijentalke nisu bile jedina grupa žena koja 
je nastupala na festivalu. Rado su se pozivu 
odazvale i članice ženske pevačke grupe KUD 
„Sevdah“ iz Ljubljane. Kao i obično, pevale su 
pesme sa područja Bosne, ovoga puta numere 
„Najljepše je u našem selu“ i „Kreni kolo“, na-
rodnu pesmu sa područja Lijevča polja. 

Nikako ne bismo smeli da zaboravimo na slo-
venačku tradiciju, zato smo u goste pozvali 
prijatelje iz susednog grada Trbovlja, folklornu 
grupu „Svoboda“, koja je predstavila Gorenj-

ske igre. Rado su zaigrali polku na izvođenje 
Ansambla „Tu pa tam!“ KUD „Veter“ iz Hra-
stnika koji je podigao atmosferu slovenačkom 
narodnom muzikom. 

Srpsko prosvetno društvo „Nikola Tesla“ deluje 
još od 1992. godine na području Postojne i udru-
žuje Srbe, najviše iz Republike Srpske. U skladu 
s time, publici su na festivalu predstavili Ozren-
sko-trebavske igre za koje je karakteristična mu-
zika sa frulom, šargijom, violinom i dvojnicama, a 
naravno i kola sinica, okolica, trojanac, potrkuša.

Podela priznanja za učešće na Festivalu

Pavle i Helena
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Bilo je tu još i dobre krajiške pesme u izvođe-
nju muške i ženske pjevačke grupe naših prija-
telja iz Novog Grada.

Gosti koji su festival otvorili su ga i zatvorili 
– Kulturno umetničko društvo „Una“ iz Novog 
Grada predstavilo je jako zanimljivu i moder-
nu, stilizovanu igru „Vrtlog“ na muziku Dejana 
Petrovića.

Ovogodišnji Etno festival je bio malo drugačiji 
od prethodnih, prikazane su igre, ples i pesme 
od Triglava do Azije.

Ali, to nije bilo sve i to nije bio kraj. Druženje 
se nastavilo u lokalnom restoranu u kome smo 
mogli osetiti povezanost učesnika, rađale su se 
ideje za naredne zajedničke akcije, nastupe, de-
šavanja i čuvanja naših različitih tradicija. Tako 
smo se opet uverili da je različitost začin života 
koji združuje.

I na kraju svi zadovoljni – organizatori, gosti i 
publika. Doviđenja dogodine, na 13. etno festi-
valu u Hrastniku.

 Tamara Jovičić

Ženska pevačka grupa KUD Una Novi Grad

Folklorna grupa Svoboda Trbovlje
Miran Jerič

Tamara Jovičić
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Свако певачко и свирачко наслеђе, потекло 
из народа, носи са собом велику снагу и осо-
бен израз. То је искуство, преношено гене-
рацијама које добијамо од својих предака, 
а преносимо потомцима, и које непрестано 
тече, као река, добијајући само печат време-
на у коме живи. Тај печат је у сваком вре-
мену веома битан јер он, управо, сведочи о 
непрестаном животу и лепоти народног ст-
варалаштва и преноси јасну поруку која нас 
све упућује на један ИЗВОР.

Други концерт српског 
традиционалног певања

Радост сусрета и дружења изражавала се 
песмом. Тако смо се и ми, чланови друшт-
ва КПШХД Вук Караџић радовали том 6. 
јуну, када смо дочекали и наш 2. концерт 
српског традиционалног певања, и сусрели 
се са драгим гостима и пријатељима, члано-
вима СКЦ „Вук Стефановић Караџић“ Бач-
ка Топола, СКУД „Извор“ Станишић, и КУД 
„Младост“ Љубљана.

Реч по реч, стих по стих, смењивале су се 
групе са различитим репертоаром, минуте 
су текле као секунде и време је много брзо 
прошло. Са пријатељима из КУД „Младост“ 

опростили смо се уз веома лепо дружење а 
пријатељима из Србије пружили смо прили-
ку да преостало време боравка проведу у по-
сети чарима словеначке лепоте. Задовољни 
и срећни следећи дан обишли смо део Бо-
хиња, уживали у хладним капима Слапа Са-
вице, попели се на Вогел и посетили нашу 
дивну Љубљану. 

Сваки концерт, нова прича. Утиске не могу 
да ставим у овај текст јер је доживљај био 
заиста неописив. Уз сузе радоснице испра-
тисмо пријатеље својим кућама а нама ос-
таје ишчекивање да се ускоро опет дружимо. 

Певачка група СКЦ Вук Стефановић Караџић

Заједничка фотографија учесника у програму

Сара Митровић
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Хвала свима који су допринели да ово дру-
жење буде незаборавно, хвала посетиоцима 
који су уживали у нашим песмама, хвала на-
шим пријатељима а највећа ХВАЛА домаћи-
нима, деци и родитељима друштва КПШХД 
„Вук Караџић“ и наравно вођству друштва, 
које ми је дало подршку и веома помогло у 
остваривању замишљене приче. Живели!

Снежана Максимовић

Певачка група СКУД Извор Станишић

Мушка певачка група КПСХД Вук Караџић и КУД Младост

Женска певачка група КПСХД Вук Караџић и КУД Младост
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Kulturna mavrica 
Jesenica 2015

Štand KPSHD Vuk Karadžić

Odrasla folklorna grupa KPSHD Vuk Karadžić

Dječja folklorna grupa KPSHD Vuk Karadžić

vrijeme da Jesenice, „grad željeza i cvijeća“ 
obojimo na neki novi način. „Zavod za sport 
Jesenice“ i „Omladinski centar Jesenice“ svake 
godine brinu o tome da Jesenice obasja duga 
obogaćena aktivnostima raznih kulturnih dru-
štava koja djeluju na tom području. 

Tako smo juna ove godine mogli uživati u 9. 
kulturnoj mavrici (Kulturnoj dugi) Jesenica. 
Radi se o sad već tradicionalnoj međukulturnoj 
i međugeneracijskoj priredbi na kojoj uz mu-
ziku, pjesmu i folklor upoznajemo kulture ra-
zličitih naroda. „Kulturnu mavricu“ obojili su 
predstavnici društava KUD „Triglav“ Sloven-

ski Javornik-Jesenice, KŠD Bošnjakov „Biser“ 
Jesenice, MKD „Ilinden“ Jesenice, KŠD „Hru-
šica“, a naravno tu su bili i članovi KPSHD 
„Vuk Karadžić“ Radovljica. 

Naše društvo predstavili su članovi dječije i 
odrasle folklorne grupe. Naši najmlađi člano-
vi, „Vukove ptičice“, publici su se predstavili 
koreografijom pjesama i igara za djecu priličnu 
za njihov uzrast, starija dječija grupa nastupila 
je koreografijom „Igre iz Srema“, a odrasla fol-
klorna grupa koreografijom Ispraćaj mladića u 
vojsku „Na gosti“ u Crnoj Travi. 

Poslije završenog kulturnog programa na red 
je došao i onaj zabavni dio „Kulturne mavri-
ce“. Članovi svih društava pomiješali su se 
i zajedno se učili tradicionalnih igara drugih 
naroda. Svi zajedno smo igrali polku, kolo i 
makedonsko oro. 

Takođe, nismo ostali ni žedni ni gladni. Svako 
društvo je pripremilo svoja tradicionalna jela, 
poznata u njihovoj kulturi, tako da su svi gle-
daoci i ostali učesnici mogli da prikupe sebi 
nove snage za zabavu koja je trajala do ranih 
jutarnjih sati u jedom od lokala na Jesenicama. 

   Snežana Radić 
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Одржана велика културна манифестација у 
Крању под именом  „Pozdrav poletju“ (Поз-
драв љету) у организацији Савеза култур-
них друштава Крањ (ZKD Kranj), и JSKD OI 
Крањ. 

У програму се учествовала три српска 
друштва и још дванаест друштава, односно 
невладиних удружења из Крања, Предвора и 
Накла. Чланови СКД „Петар Кочић“ Крањ 
Остоја Шобот и Крстан Шућур са својим 
рецитацијама активно су учествовали у про-
граму. Крстан Шућур је рецитовао пјесму 
Алексе Шантића.
 
Путник

Сморен поглед мутног ока 
    Већ ми стиже бурни град, 

„Поздрав љету“

Још два до три лака скока - 
Пред капије двору моме 

На коњицу лаганоме 
    Дојездићу млад. 
 
Копитом ће коњиц бити, 
    Да поздрави мирни дом; 
А сеја ће сузе лити 
Кад отвори тешка врата, 
Миле руке око врата 
    Свиће брату свом. 
 
Ах, зашто ме, надо пуста, 
    Тако вараш дан и ноћ?... 
Мој коњицу, гриво густа, 
Скрати маха греду своме, 
Јер кад дођеш двору моме, 
    Ти ћеш гробу доћ... 
 
Тамо живог срца није, 
    Које жарко љуби нас, - 
Празне собе тама крије; 
Ту ме неће више звати 
Нити братац, нити мати, 
    Нити сејин глас... 

1898. Алекса Шантић

Представили смо се и са богатом трпезом, 
специјалитетима из наших родних крајева 
Поткозарја и Змијања. Наш штанд је поред 
кулинарске понуде и добре шљивовице био 
опремљен са књигама наших издавача који 
пишу на матерњем српском језику а живе и 
раде у Словеније. Поред књига имали смо 
и многе брошуре Туристичке агенције Града 
Бање Луке, где су посјетиоци могли видјети 
сва значајнија туристичка мјеста у Репуб-
лици Српској. Приказали смо многобројне 
фотографије Змијања и Стричића. За наше 
учешће у тако великој културној манифеста-
цији, лично нам се захвалила предсједница 
ЗКД Крањ Мија Алеш.

 
Неђељко Марић

Штанд СКД Петар Кочић

Остоја Шобот

Крстан Шућур
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Видовданска прослава
КПСХД Вук Караџић
У склопу 20. годишњице нашег друштва, 
као први већи догађај ове године, организо-
вана је наша већ традиционална Видовдан-
ска прослава. Овог пута одлучили смо да 
буде свечанијег карактера него што је била 
претходних година.

У суботу 27.6.2015. окупили смо се пре по-
дне за још задње припреме Видовданске 
прославе. У 14 сати све је било спремно 
за званични почетак прославе са музиком 
уживо. Људи су се полако окупљали, иг-
рали и певали. У 16.30 сати почео је први 
блок културног програма којег је поздравом 
и говором отворио наш председник Милан 
Стојановић. Овог пута културни програм 
смо поделили у три блока како би гости мог-
ли уживати у шаренилу народних ношњи, 
песама и игара, а између блокова забављали 
су се уз Хард фолк банд који нам је дошао 
из Градишке. Кроз културни програм нас је 
водила наша чланица извођачког ансамбла 
Александра Драгић. 

Цело поподне и цело вече текла је продаја 
срећки за томболу која је доносила вред-
не награде, а мирис ћевапа и пљескавица 
многе госте није оставио равнодушним. У 
вечерњим сатима, по завршетку културног 
програма, нашем друштву је подељено при-
знање за двадесет година постојања и рада 
фолклорне секције од стране ZLTSS (Zveza 
ljudskih tradicijskih skupin Slovenije). При-

знање је у име КПСХД Вук Караџић примио 
председник Милан Стојановић. Признање 
су поделили председница ЗЛТСС Магда То-
ворник и секретар Звоне Гантар. Следило је 
извлачење главних награда томболе, међу 
којима су се налазили: печено прасе, ро-
штиљ, мобилни телефон са СИМ картицом 
и породични пакет за целодневно купање у 
Хотелу Шпик Гозд Мартуљек. Срећни до-
битници су преузели награде, а дружење се 
наставило све до поноћи.

У име свих чланова КПСХД Вук Караџић 
захваљујем се свима који су на било који 
начин помогли да овогодишња Видовдан-
ска прослава протекне у најбољој могућој 
атмосфери, а посебно се захваљујем СКД 

Просвјета-пододбор Крњак, СКУД Кочевје, 
СКПД Свети Сава Крањ, МКД Илинден Је-
сенице, СД Др Младен Стојановић Велење, 
СКД Ново место, КУД Засавје, СКД Завичај 
Клагенфурт, КУД Младост Љубљана, КД 
Брдо Крањ, СКУД Видовдан Љубљана и 
дечијој фолклорној групи КПСХД Вук Ка-
раџић који су нам својим присуством увели-
чали културни програм и наравно Видовдан-
ску прославу.

Овај пројекат финансијски су подржали 
JSKD (Јавни фонд РС за културне делат-
ности) и општина Јесенице. Хвала им на 
подршци.

Сандра Јевтић

Милан Стојановић након пријема признања

Дечја фолклорна група КПСХД Вук Караџић
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Кочићеви културни дани 
у Крању

Отварање „Кочићевих културних дана у 
Крању“  почело је у просторима друштва 
уз представљање изложбе слика у част сто 
година рођења великога књижевника Бранка 
Ћопића. Његова књижевна остварења била 
су  представљена у три дана програма Ко-
чићевих дана. 

Тродневни програм плијенио је са квалитетом 
и разноврсним садржајима. Слушали смо срп-
ске књижевнике који живе и раде у Словенији 
а пишу на матерњем српском језику, сваке го-
дине као и ове, представили су своја дјела. 

Ове вечери представили су се пјесници др 
Васо Предојевић, Смиљана Илић, Маринко 
Јагодић Маки, Крстан Јаковљевић и Радо-
слав Милановић, а текстове из Кочићевих 
дјела читали су Остоја Шобот „Мргуда“, Ду-
шан Јовановић „Кроз мећаву“, Крстан Шу-
ћур „Јауци са Змијања“ и Снежана Максимо-
вић која је као водитељ програма говорила о 
Петру Кочићу и прочитала Кочићеву пјесму 

Централна манифестација СКД 
Петар Кочић су „Кочићеви културни 
дани у Крању“ која се одржава од 
2009. године.  Од 12. до 14. јуна 2015. 
године је уприличена по шести пут.

„Поточић“. Други дио програма пос-
већен је драмској секцији „Театар Да-
вид“. Премијерно је приказан сатирич-
ни комад „За кафанским столом“ по 
тексту Остоје Шобота а ову занимљи-
ву игру одиграли су Љубо Андрић, Ос-
тоја Шобот и Душан Јовановић.

Други дан програма „Кочићевих кул-
турних дана у Крању“ био је посвећен 
ветеранским фолклорним група-
ма српских друштава у Словенији а 
наступила су фолклораши ветерани из 
АКУД „Коло“ Копар, СКУД „Кочевје“, 
СКПД „Свети Сава“ Крањ, КПСХД 
„Вук Караџић“ Радовљица и СКД 
„Петар Кочић“ Крањ.  У програму је 
учествовала мушка пјевачка група 
СКПД „Свети Сава“ Крањ и народни гуслар 
из Кочевја Зоран Миловић.

Водитељка програма Снежана Максимовић је 
пред препуном двораном присутних чланова 
друштва и гостију најављивала свако друштво 
посебно. Било је уживање гледати како вете-
рани својом виталношћу изводе осмишље-
не кореографије. Сви учесници су показали 
уиграност и добру физичку припремљеност, 
како мушкарци тако и љепша половина.

На крају се предсједник друштва Неђељко Ма-
рић захвалио свим учесницима у програму и 
присутним многобројним гостима за тако ве-
лик одзив и уручио захвалнице свим учесни-
цима. Дружење је настављено до касно у ноћ.

Трећи дан програма „Кочићевих културних 
дана у Крању“ посвећен  је „Кочићевом са-
бору“, гдје су на спортском терену организо-
ване разне игре: турнир у малом фудбалу, 
скок у даљ, вуча конопца и бацање камена 
с рамена. Присутно је било преко двјеста 
чланова, симпатизера и учесника у програ-
му и других друштава. Поред доброг пасуља 
имали смо и добре ћевапе, тако да су сви 
присутни уживали у тим добротама и веома 
занимљивом програму.

Фудбалске екипе су показале веома добар 
фудбал иако се ради о ветеранима. Након 
одиграних утакмица табела је изгледала овако:  
1. СКД „Петар Кочић“ Крањ
2. Ресторан „Америка“ Цеље
3. „Душан Силни“ Љубљана

Пехаре је уручила власница Ресторана 
„Америка“ из Цеља Гордана Бундало, иначе 
донатор и симпатизер нашег друштва.

У вучи конопца побиједила је екипа Ресто-
ран „Америка“ из Цеља. У бацању камена с 
рамена побједник је Мићо Боснић, а скоку у 
даљ Ново Радић.

Дружење је трајало до касних вечерњих 
сати и остаће запамћено свим учесницима 
у програму.

Овај пројекат је суфинансирала Градска 
општина Крањ.

Неђељко Марић

За кафанским столом

Фудбалска екипа СКД Петар Кочић

Ветеранска група СКД Петар Кочић
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Наш српски народ је кроз историју имао 
увијек појединце које су српска земља и 
народ изњедрили. Тако је наш велики књи-
жевник у борби и слободи свеобухватни 
идентитет свога народа, Грмеча, Крајине и 
простора српских земаља, уградио свој на-
род  и себе у своје књижевно стваралаштво.

Наш Бранко Ћопић рођен је 1. јануара 1915. 
године  на падинама планине Грмеч у селу 
Хашани код Босанске Крупе. Отац Вид 
после повратка с руског фронта 1918. го-
дине умире од шпанске грознице. Бранко 
стар четири године остаје са мајком Сојом 
(Софија), дједом Радом, сестром, братом и 
стрицем Ниџом. Основну школу завршава 
у родном селу, нижу гимназију у Бихаћу, а 
учитељску школу у Бањој Луци. 

Као учитељ долази у родни крај, али му се 
позив учитеља није допао. Одлази у Београд 
и 1934. године уписује Филозофски факул-
тет, који завршава 1940. године уочи  почет-
ка другог свјетског рата. Одлази на служење 
војног рока у Марибор, где доживљава рас-
пад Краљевине Југославије, враћа се у род-
ни крај и почетком устанка у љето 1941. го-
дине прикључује се партизанском покрету. 

Сто година  
Бранка Ћопића
Српско културно друштво „Петар Кочић“ из Крања обиљежило је академијом и другим манифестацијама јубилеј 
сјећања на великог књижевника и његово стваралаштво. 

Остаје до краја рата у партизанима, обавља 
дужност политичког комесара, пише пое-
зију, прозу и скечеве што се изводи међу на-
родом и партизанима током рата. Носилац је 
партизанске споменице 1941.

Већ  1936. године објављује му се прва при-
повјетка у Политици „Последње руво Соје 
Чубрилове“, писао је и објављивао цијело 
вријеме студија разне приповјетке, а 1938. го-
дине излази његова прва књига, збирка „Под 
Грмечом“, у којој Бранко Ћопић говори о свије-
ту и судбини људи Босанске Крајине. У књизи 
Ћопић, настављајући традицију Кочићеве про-
зе, започиње велику тему свог приповједачког 
дјела којој је остао вјеран цијелога живота.

По завршетку рата Ћопић одлази у Београд, 
пише за дјецу, уредник је листа „Пионир“, 
али убрзо се прихваћа пера и професионал-
но се бави књижевношћу, пишући поезију, 
прозу, сатиру и романе. Испод Ћопићевог 
пера настали су позната дјела као: Славно 
војевање,  Битка у златној долини, Магареће 
године, Доживљаји мачка Тоше, као и бројна 
друга дјела за дјецу. Позната су и дјела за 
одрасле као романи: Пролом, Глуви барут, 
Не тугуј бронзана стражо, као и збирка при-

повједака Роса на бајонетима, Горки мед и 
Башта сљезове боје.

Др Васо Предојевић

Учесници у програму
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Згоде и незгоде Бранка Ћопића
Мајка Соја из породице Новаковић потиче 
из Херцеговине. Послије очеве смрти Соју 
и још осморо дјеце мајка запрежним колима 
досељава у Крајину, засеок Ћопићи код Ха-
шана. Када је одрасла, Соја се удаје за Вида 
Ћопића и из тога брака је и Бранко изњедрен. 

Када се Бранко родио предлагали су имена 
разна; кад су поменута имена Ђурађ, Саво 
и нека друга стриц Раде се сјетио да има 
нек Ђурађ што краде коње, Саво шверцер, 
а неки други опет незапутници, неће ни да 
чује. Пошто је мајка Соја била писмена и 
заљубила се у пјесме Бранка Радичевића, 
рекла је само сину име Бранко. Када је слу-
жио војску у Марибору командант је тражио 
да нађу бољега коњоводца од Бранка.

Приликом бомбардовања у току рата Бранко 
ускочи у неки већи шанац, рупчагу, а када је 
и нека дјевојка скочила на Бранка изгрдила 
га је да је страшљивац и да је њој мјесто да 
се склони прва и да он послије ускочи. Када 
су се послије другог свјетског рата Крајиш-
ници селили у Србију (Осма офанзива), 
тражили су само да се возе Босанским и не 
Славонским бродом.

Јеретичка прича. Ћопић је на тераси једне 
раскошне виле на мору окупио изабрано 
друштванце, министра, помоћнике, начел-
нике, обавјештајце, генерале, свастике и 
још изабраника нове власти и искомбиновао 
причу за сатиру која је објављена 1950. го-
дине. Настали су страх и реакције власти, 
одмах су новине реаговале. 

Тако се може читати као Истина и слобода, 
одметник, издајник, отворени финале једне 
анонимне дискусије, а Ћопић се још прије 
бранио текстом „Судије с туђом главом“. 
Неки критичари су препознати као аутори 
Моша Пијаде и Милован Ђилас. Бранко је 
упозорио на понашање група и појединаца 
нове власти и то на сатиричан начин, али се 
не памти да је негдје у свијету сатира извр-
шила удар и срушила власт.

Бранка је сатира ућутала и одлучио је да пише 
поезију, прозу и романе за дјецу и одрасле. 

Својим дјелима постаје прослављен, а народ 
поносан на њега, а имао се зашто и родити. 
Овај земаљски свијет напустио је када је он 
то сам одлучио прије 30 година.

У част Бранку Ћопићу
Српско културно друштво „Петар Кочић“ 
радило је на припремама и то је био вели-
ки пројект којег је подржала и Управа за 
сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 
као и Јавни фонд за културне дјелатности 
Словеније. У априлу смо отворили и поста-
вили изложбу 100 фотографија из живота и 
рада Бранка Ћопића која је у просторијама 
друштва отворена три мјесеца. 

Такође у априлу организовали смо сусрет 
српских писаца који стварају у Словенији на 
српском језику, уз савјетовање о Ћопићевем 
стваралаштву и извели литерарно драмско 
вече за чланове нашег друштва и још четири 
српска друштва уз присуство и словеначких 
књижевника.

Свечана академија 
У Крању је 9. маја 2015. одржана свечана 
академија у част Бранка Ћопића на којој 
је бесједник био др Васо Предојевић, а 
о Ћопићу је говорио тако поносно да се 
ниједан акценат не може лако заборавити. 
„Увијек сам био поносан на припадност 
завичају; Грмечу, Крајини …, јер „Човјек 
живи од снаге коју је понио са извора и 
коју стиче успут као ријека“ (Иво Андрић). 

Данас сам привилегован, почашћен и по-
носан  да бесједим о великану мога за-
вичаја, о Бранку Ћопићу, родоначелнику 
наше књижевне бесједе, наше књижев-
ности, о човјеку, борцу, партизану, побјед-
нику из строја слободара управо данас на 
Дан побједе над фашизмом!“ 

Даље бесједник подсјећа да је Бранко Ћопић 
књижевним словом овјенчао наш завичај, 
Крајину, наше људе „какве је само бог дао“, 
а он сам претворио у лирске јунаке на међа-
ма части и достојанства, а народ свога Бран-
ка великаном учинили и винули у књижевне 
људске висине. 

Већ 30 година Бранка нема међу нама, али 
он се уздигао међу великане као што су Вук 
Караџић, Петар Петровић Његош, Јован Ду-
чић, Иво Андрић, Бранко Радичевић, Скен-
дер Куленовић, Меша Селимовић, Душко 
Радовић и бројни други, на које је наш народ 
поносан. Ћопићева дјела су превођена на ен-
глески, руски, њемачки, турски, француски, 
словеначки, мађарски, италијански, албан-
ски и друге свјетске језике и тиме је ушао 
као жива икона српске и свјетске књижев-
ности. Подсјећајући на поједина Ћопићева 
дјела, бесједник је указао на величину и зна-
чај тих дјела.

Културни дио програма су заједно са члано-
вима друштва осмислили Душан Јовановић 
и проф. Слободанка Бањац из Новог Сада. 
Она је подсјетила на српски језик и Ћопиће-
во дјело који доприносе свеопштој култури 
и идентитету Срба. У програму у којем су 
учествовали књижевници, глумци и музича-
ри обухваћена су значајна Ћопићева дјела. 

Жарко Бундало је читао одломке из при-
повјетке „Доживљаји мачка Тоше“, Остоја 
Шобот из романа „Орлови рано лете“, Кр-
стан Шућур дијелове из „Јеретичке приче“, 
пјесму „На Петровачкој цести“ рецитовала 
је проф. Слободанка Бањац, а Снежана Мак-
симовић, која је била и водитељ програма, 
одрецитовала је пјесму „Херојева мајка“. 
Маринко Јагодић рецитовао је пјесму „Рас-
танак“. Душан Јовановић је извео дијелове 
монодраме „Петар Пепо Бандић“ Бранка 
Ћопића и Томе Курузовића, а Музичка гру-
па СКД „Петар Кочић“ и проф. Слободан-
ка Бањац уз пратњу хармоникаша Мише 
Крејића отпјевали су пјесму „Мала моја из 
Босанске Крупе“. На крају су представљени 
видео исјечци са анегдотама Бранка Ћопића.
                                                    

Крстан Шућур

 

Слободанка Бањац

Проф. Слободанка Бањац, пјевачка група и хармоникаш Мишо Крејић
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Pozdrav ljetu
Ovo lijepo veče i druženje održano je u Du-
hovnom centru Svetog Antona u Ljubljani pred 
punim gledalištem, ljubitelji narodnih igara i 
pjesama u veliko broju su došli da posmatraju 
nastupe folklornih i pjevačkih grupa, kako reče 
voditeljka Dajana Trifunović: „..danas smo tu, 
da bi vidjeli, koliko djece, mladih i malo manje 
mladih još uvijek diše za tu kulturu i održava 
našu, srpsku tradiciju!“

Program su, kako je to već uobičajeno kod 
ovakvih događaja, otvorili najmlađi, prvo su 

se pokazali Sarini najmlađi, Cicibani od tri do 
pet godina sa igrama i pjesmama iz Srbije da 
bi odmah zatim oni malo stariji, koji imaju do 
dvanaest godina, sa istom, ali malo kompliko-
vanijom igrom, a Bojanovi, kako zovu stariju 
dječiju grupu, odigrali su igre iz Vladičinog 
Hana.

Ove godine gosti koncerta narodnih igara i pje-
sama pod nazivom „Pozdrav ljetu“ bili su fol-
kloraši KD „Brdo“ iz Kranja i KPSHD „Vuk 
Karadžić“ iz Radovljice. Prvo su se ljubljanskoj 

Kulturno umjetničko društvo „Mladost“ priredilo je 20. juna 2015. veče narodnih igara i pjesama pod nazivom „Pozdrav ljetu“.

publici predstavili članovi folklorne grupe KD 
„Brdo“ sa koreografijom „Gajtano mome mori“ 
– igre iz Pčinje, autor koreografije i umjetnički 
rukovodilac Milan Glamočanin. Druga folklor-
na grupa KUD „Mladost“ pod vođstvom Alek-
sandra Štrpca i Dejana Vojvodića odigrala je 
igre iz Binačke Morave.

Dajana Trifunović

Najmlađa dječja grupa „Cicibani”

Pjevačke grupe KUD Mladost i KPSHD Vuk Karadžić
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Sara Mitrović je i ovo veče oduševila publiku 
svojim predivnim glasom pjevajući uz pratnju 
Marka Čušina na harmonici, a oboje su za svoje 
izvođenje dobili gromke aplauze.

U trećem bloku prvo je ponovo nastupila starija 
dječija grupa koju vrijedno trenira i priprema 

Bojan Antonić i sa svojim nastupom oduševili 
publiku. Početna folklorna grupa KUD „Mla-
dost“, oni koji su počeli sa vježbama u oktobru 
prošle godine, dočekala je i svoj prvi javni na-
stup. Aleksandar Štrabac, umjetnički rukovodi-
lac i vođa ove grupe, u saradnji sa asistentima 
Bojanom Lazić i Nenadom Bulićem, potrudio 
se da pripremi igre iz Valjevske Kolubare koje 
je ova grupa veoma dobro izvela na svom pre-
mijernom nastupu.

Gosti iz Radovljice, folkloraši KPSHD „Vuk 
Katradžić“ nastupili su u četvrtom bloku sa ko-
reografijom Damira Šipovca „Na gosti“-ispra-
ćaj mladića u vojsku u Crnoj Travi, a zatim 
su zajedno pjevačke grupe KUD „Mladost“ i 
KPSHD „Vuk Karadžić“ otpjevale nekoliko 
izvornih narodnih pjesama.

Na kraju programa, u petom bloku, nastupio 
je izvođački ansambl sa koreografijom „Reče 

čoča da me ženi“-koledarski običaji i igre iz 
Niša. Autor koreografije Milorad Runjo. Sa 
ovom koreografijom KUD „Mladost“ je osvo-
jilo Zlatnu plaketu, sveukupno četvrto mjesto, 
na 20. smotri srpskog folklora dijaspore i Srba 
u regionu koja je održana od 22. do 24. maja 
2015. u Sava centru u Beogradu. Izvođački an-

sambl pripremaju i vode Aleksandar Štrbac i 
Dejan Vojvodić.

I na kraju ove lijepe večeri mr Drago Vojvo-
dić, koji je i sam nastupao u zadnjoj koreogra-
fiji i na bini se pojavio kao djed, zahvalio se 
učesnicima u programu i prikazanim igrama 
i pjesmama a predstavnicima KD „Brdo“ i 
KPSHD „Vuk Karadžić“ uručio zahvalnice za 
učešće u programu.

Ovaj koncert značio je i završetak još jedne 
veoma uspješne sezone a početkom septembra 
kreće se dalje, sa novim koreografijama, nastu-
pima i sa velikim elanom i nadahnućem.

Zajedničko druženje domaćina i gostiju uz 
dobro raspoloženje nastavljeno je u M-klubu 
u Ljubljani.

Dušan Jovanović

Starija dječja grupa KUD Mladost

Sara Mitrović

Nova grupa KUD Mladost

Izvođački ansambl KUD Mladost
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Концерт традиционалне игре и музике 
под називом „Месечина, а ја зовем прело“ 
и изложба српске народне ношње предста-
вљали су значајан културни програм које 
је Академско културно-уметничко друштво 
„Коло“ из Копра, као једино српско удру-
жење на подручју словеначке обале, реали-
зовало у петак, 19. јуна 2015. године у град-
ском позоришту. 

„Месечина“, како је чланови, али и по-
сетиоци, популарно називају, одржана је под 
истим називом по четврти пут, почевши од 
2008. године, и, може се рећи,представља 
својеврсни заштитни знак овог друштва. 

Концерт је од самог почетка осмишљен 
програмски, што значи да је „црвена нит“у 
овом програму прело, реч словенског извора, 
која је у српској традицији имала одређено 
значење и примену. Позив на рад и дружење, 

Месечина, а ја 
зовем прело
IV. концерт традиционалне игре и 
музике „Месечина, а ја зовем прело“ 
и изложба српске народне ношње

пропраћено песмом и игром, остало је и да-
нас препознатљиви симбол наше традиције. 
Управо кроз овакав програм настојали смо 
јавности да представимо, осим квалитетних 
фолклорних и певачких наступа, и део наше 

усмене традиције. Сходно програму, све 
фолклорне и певачке групе имале су„зада-
так“ да свој програм прилагоде и преобли-
кују на начин да се својим извођењем при-
ближе основној идеји овог концерта. 

Дечја фолклорна група „Колце” АКУД Коло

Учесници концерта



Јун 2015 | Из друштава | 27

У програму концерта учествовале су, 
осим фолклорних и певачких група друштва 
АКУД „Коло“ и четири фолклорне, однос-
но, певачке групе из Словеније, а те су: КД 
„Крашки шопек“ из Сежане, ХКД „Истра“ 
из Пирана, МКД „Кочо Рацин Обала“ из 
Копра и КУД „Севдах“ из Љубљане. 

На „прело“ се сваке године позивају 
фолклорне, односно, певачке групе припад-
ника других народности које живе на слове-
начкој обали, чиме програмски садржај овог 
концерта добија дубљи значај.

Осим концерта, ове године је по први 
пут јавности у нашем окружењу предста-
вљена српска народна ношња из различитих 
крајева Србије у оквиру изложбе која је била 
постављена истог дана у атријуму позо-
ришта у Копру. 

На двадесетак мушких и женских лута-
ка посетиоци су могли да виде сеоске ношње 
из Шумадије, околине Београда, различитих 
делова западне, источне и југоисточне Ср-
бије, те Војводине, као и градски костим цен-

тралне Србије. Свака ношња била је посебно 
опремљена описом који је припремио етно-
лог-антрополог Милош Рашић из Београда. 

Целокупан пројекат осмислила је и 
водила председница друштва и уметнички 
руководилац мр Весна Бајић Стојиљковић, 
етномузиколог и етнокореолог, уз несебич-
ну помоћ свих чланова и чланица друштва 
АКУД „Коло“ из Копра.

Овај програм подржан је од стране 
градске општине Копар (Mestna občina 
Koper), Јавног фонда Републике Словеније 
за културне делатности (Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti) и Министарства за кул-
туру и информисање Републике Србије, због 
чега се овим институцијама неизмерно зах-
ваљујемо. 

Друштво АКУД „Коло“ се већ пуних се-
дам година залаже за представљање српске 
културе и традиције у оквиру посебно ос-
мишљених програма. Циљ нам је да и наше 
чланове, посебно млађу генерацију која је 
рођена у Словенији, упознајемо са српском 
традицијом, али и да окружење у којем жи-
вимо, које је врло мешовитог састава, као и 
бројне туристе, упознамо са вредностима 
наше културе. 

Целокупан програм представљен кроз 
концерт и изложбу народне ношње био је 
високо информативан, поучан и несумњиво 
је обогатио културну понуду на словеначкој 
обалина један специфичан начин.

Припремила: 
мр Весна Бајић Стојиљковић

Део женске омладинске певачке групе АКУД Коло

Ветеранска фолклорна група АКУД Коло

Омладинска фолклорна група АКУД Коло
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Ова школска година била нам је веома богата 
и испуњена различитим догађањима у нашој 
школи српског језика. Преплетали су се креа-
тивни и едукативни садржаји, дружили смо се 
са ветеранима, песницима, родитељима, има-
ли много квизова знања, научили пуно о на-
шим песницима, обичајима, народним бајкама 
и учествовали у чак шест литерарно ликовних 
конкурса у Републици Србији и Републици 
Српској. И при том, освојили пуно похвал-
ница, награда и књига пишући стихове и цр-
тајући на различите теме у оквиру конкурса: 

1) Шантићево перо – Београд, Р Србија, где 
је у избор ушла песмица нашег ученика Зо-
рана Орешчанина и биће објављена у збор-
нику; тема: Мени је мене жао

2) Литерарне стазе – Вршац, Р Србија, ула-
зак у ужи избор и зборник истог ученика; 
тема: Слободна

3) Креативна чаролија – Мионица, Бања 
Врујци, Р Србија, улазак у финално такми-
чење два ученика, Стефан Мркајић и Зоран 
Орешчанин; тема: Све дечје стазе воде од 
игре до слободе;

4) Библиотека Змај, дечје одељење – Бео-
град, Р Србија; похвалнице за учешће две 
ученице Маје Брожич и Александре Мр-
кајић; тема: (Не)читај мој дневник,

5) Фестивал дечје поезије – Бања Лука, Репу-
блика Српска; улазак у финале нашег малог 
песника Зорана Орешчанина и објава пес-
мица у зборнику фестивала; тема: Слободна

Баш је наша 
школа згодна

Заслужени распуст у школи српског језика- АКУД КОЛО, Копар

6) Дани ћирилице – Баваниште, Р Србија; 3. 
награда за песмицу Зорана Орешчанина на 
тему: Да се ја питам и похвала осталој деци 
за заједнички литерарни рад на исту тему. 

Поред ових конкурса редовно учествујемо и 
у наградним задацима објављеним у дечјим 
часописима па смо тако у току ове године 
уз заједнички труд дишли до  правилног ре-
шења наградног задатка у Бијелој пчели и 
добили заслужену награду, филм Аги и Ема 
који ћемо заједно погледати на почетку нове 
школске године. 

Поред конкурса успели смо у паузама да 
нађемо времена и за разоноду, па су нам 

тако друштво правили Мали Политикин за-
бавник и разни задаци, шале и вести из не-
свести, као и речи и дечјег жаргона (упозна-
вање са истим, превод значења и употреба 
у конкретним реченицама; непознате и нове 
речи смо употребљавали писањем смешних 
и чудних огласа, објава, итд.).

Играли смо се онако како су се некада иг-
рали наши родитељи и  упознали смо ста-
ре игре наших бака. Посебна тема била 
је упознавање деце са нашом културном 
баштином где имају прилику у оквиру часо-
ва посвећених традицији да се упознају са 
народном ношњом, народним инструмен-
тима и народним играма. Тако да су наша 
деца из школе српског језика активно укљу-
чена и у рад фолклорне секције за најмлађе 
под именом Колце, где на практичан начин 
доживљавају српску културу, традицију, 
обичаје, итд. У току ове школске године, а 
пред сам закључак, започели смо и са јед-
ним већим пројектом који планирамо да за-
кључимо у наредној школској години а који 
би укључио сву децу и био јавно објављен, 
зато се надамо да ћемо и даље имати подрш-
ку Управе за сарадњу са дијаспором и Ср-
бима у региону како бисмо нашој деци омо-
гућили да уче и сачувају матерњи језик на 
креативан начин а самим тим да привучемо 
и другу заинтересовану децу и родитеље да 
нам се придруже.

Новинарска секција, али и сва друга заинте-
ресована деца имали су ту част да посете и 
телевизијску кућу TV Koper/Capodistria где 
нас је дочекала изузетно љубазна уреднич-

Рад на новом пројекту чији завршетак следи у новој школској години

Квиз такмичење на закључном часу: деца против родитеља у 
познавању српских народних бајки, Чика Јове, Народне пословице и 
загонетке. Сигурни смо да знате ко је победио? Па, наравно: деца!
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ка екипа, на челу са уредником лично, Ма-
тејом Сукичем, новинарима, сниматељима и 
монтажерима где смо у двочасовној посети 
сазнали пуно о раду на телевизији, шта је 
истраживачко новинарство, како то изгледа 
бити иза и испред камере, посетили студио 
и добили пуно идеја како да наставимо наш 
рад у оквиру новинарске секција на креати-
ван начин. 

 Крај школске године обележили смо 
наступом на фолклорној приредби АКУД 
Коло, Месечина, а ја зовем прело,  организо-
ваној 19. 6. 2015. у копарском позоришту где 
су најмлађа деца из наше школе наступала 
у оквиру рецитала (представљајући песми-
це наших књижевника које смо обрадили у 
току школске године) и фолклорним пред-
стављањем, али и  пригодним програмом 
и дружењем са родитељима, на последњем 
часу, где смо најмлађе богато наградили 
школским торбама, књигама, слаткишима и 
играчкама. 

Не смемо заборавити изузетан ангажман 
стручног кадра у нашој школи који се већ 
пету годину труди да очува српски језик 
од заборава на словеначкој обали, на један 

посебан, креативно- едукативан начин, при-
лагођен деци, њиховом предзнању и интере-

совањима. Исто тако је од изузетног значаја 
и сарадња са родитељима који нас годинама 
подржавају и активно учествују у нашем 

раду па им се овом приликом захваљујемо 
а надамо се да ће нам са новом школском 
годином придружити и нова деца, омладин-
ци и ветерани и на тај начин обогатити наш 
рад новим садржајима, идејама и активним 
укључивањем. 

О нашем раду редовно обавештавамо јав-
ност  како на веб страници тако и  на Фејсбук 
профилу Друштва. 

Радови са литерарног такмичења ДАНИ 
ЋИРИЛИЦЕ, Баваниште, тема: ДА СЕ ЈА 
ПИТАМ

Зоран Орешчанин, 10 година

( 3. награда )

Да се ја питам....

Ех, да се ја питам, ех, да се ја питам! 
Сигурно би било лепо и не би било ратова!

Сигурно би било лепо и било би пуно сватова!

Било би пуно спорта, љубави, гимнастике,

не би било толико непотребне пластике! 
И не би било аута, оружја и смећа,

ех, драги моји каква би то била срећа!

Не би деца по свету умирала од глади!

Свако би имао посао, па, да ради!

И по закону би сви морали срећни бити,

чисту воду и млеко пити!

--------------------------------------------------------

Родитељи на закључном часу размишљају о постављеним питањима у оквиру 
квиза. Нису се предали, борили су се поштено и поштено изгубили!

За труд, рад, све награде и похвале, децу  у нашој школици смо уз помоћ донатора 
и из личних средстава наградили школским торбама, књигама, слаткишима и 
играчкама

У посети ТВ Копер/Каподистриа! Било је изузетно лепо!
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Заједнички рад деце из школе српског језика 
у оквиру АКУД Коло, Копар, тема: Да се ја 
питам

Када би се деца питала свет би био много 
лепши, једноставнији и здравији!

Стефан (9 год.): Најлепше би било да све 
што пожелим и добијем! А знам да то не 
може... хм, не би било лоше да барем уведу 
забрану учења. Е, то би ми се највише сви-
дело! Или да барем време не тече тако брзо, 
да мало успори! А да се ја питам живео бих 
у кућици као пуж и у њој бих имао све... све 
што ми треба, одмах ту на дохват руке!

Маја (9 год.): Да се ја питам, стално би било 
лето! И било би топло.. и шетали бисмо се 
стално у кратким рукавима, дружили, игра-
ли се напољу и уживали! И да ме неко пита 
пронашла бих храну од које се не гоји!

Александра (11 год.): Како би лепо било да 
можемо да летимо па да цео свет обиђемо 
за тили час.  Да се ја питам сва здрава храна 
би била мало укуснија а она нездрава нека 

остане неукусна... овако је баш везе, јер је 
све обрнуто: оно што је здраво је неукусно, 
а оне нездраве ствари су мљац, па да могу 
да једееем и да се не угојим! Да се ја питам 
укинула бих новац...е, то би било супер! И 
онда можеш да добијеш све што пожелиш!

Зоран (10 год.): Да се ја питам, техника би се 
још брже развијала али да не штети природи 
и да не буде зрачења на све стране и да фа-
брике и даље раде пуном паром али да нам 
не загађују околину.

Тимотеј (7 год.): Да се ја питам, радио бих 
све што пожелим! Укинуо бих забране, јер 
ми сви нешто бране и само ми дозвољавају 
да учим! А ја не волим да учим...волим да 
се играм.

Тијана (8 год.): Да се ја питам, укинула бих 
домаће задатке! Не волим домаће задатке! А 
највише бих волела да моја сестра- беба ос-
тане увек беба! Да могу да је мазим и пазим 
и чувам... јер овако мала је много слатка! А 
брат...е, он нека порасте и да престане да ме 
нервира!

------------------------------  

Деца: Тијана Милошевић, Тимотеј Стојади-
новић, Зоран Орешчанин, Александра Мр-
кајић, Стефан Мркајић, Маја Брожич

Прилог припремила: Нада Чупковић 
Аутори фотографија: Александра Андрић и 

Нада Чупковић

Помоћ старијих млађима је од изузетног значаја! Тимски рад на делу!

Млади новинари на свом првом походу у TV Koper/ Capodistria!

„Јао, ми на телевизији!“

Све што учимо и радимо зачинимо 
осмехом!
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Još jedno druženje omladinaca i veterana je iza 
nas. Bili smo u srcu Srbije, u Vrnjačkoj Banji, 
od petka, 4. do nedelje, 7. juna na međunarod-
nom folklornom festivalu pod nazivom “Razig-
rano proleće”, u organizaciji gradskog KUD 
“Izvor”. Krenuli smo veče ranije da bismo što 
više uživali u lepotama koje nudi ovo poznato 
lečilište i turistička destinacija. Već prvi dan 
smo proveli šetajući po Banji, a uveče smo uži-
vali u noćnoj šetnji i lepoj muzici koja se širila 
sa glavnog trga celim gradom. Naredno dopod-
ne smo započeli već ozbiljnije. Spremili smo se 
u nošnje i krenuli na defile kroz grad, a zatim i 
na nastup koji je bio održan u Kulturnom domu. 
Naši omladinci su nastupili u sklopu omladin-
skog, a mi,veterani u okviru veteranskog fes-
tivala koji su ovog puta bili spojeni u isti dan. 
Kao i uvek, mlađi i stariji folkloraši pokazali 
smo da smo jaki, uvežbani i puni kondicije, 
čemu je u najvećoj meri doprinela naš umet-
nički vođa i predsednica društva, Vesna Bajić 
Stojiljković. Naravno da je posebno nama ve-
teranima oproštena svaka greškica koja nam 

AKUDovi razigrani 
omladinci i veterani
Utisci sa putovanja u Vrnjačku Banju i festivala “Razigrano proleće”

se potkrade. Od dvadesetak tačaka koliko je 
bilo predstavljeno na festivalu, naši omladinci 
su otpevali splet pesama i premijerno odigrali 
igre iz Crne Trave, a mi veterani smo odigrali 
dve koreografije: Gradske igre i Igre iz Gornje 
Resave. Veče smo opet proveli svi zajedno uz 

kolo i lepe pesme i poželeli da to veče traje što 
duže. Svaki trenutak u životu treba iskoristiti i 
uživati, pa zato, uživajmo!

Pripremila: NatašaRadešić

Omladinska grupa AKUD Kolo

Veteranska grupa AKUD Kolo
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I prođe još jedna uzbudljiva sezona. Radili smo, 
vežbali, nastupali, putovali, takmičili se, družili 
se, i tu i tamo, i kući i u gostima.

Shvatili smo ozbiljno našu dužnost i obavezu, 
da se učimo i trudimo se biti bolji i još bolji.

Od 15. smotre folklornih grupa SSDS, koju 
smo vredno pripremili u aprilu, dogodilo se 
mnogo nekih lepih događaja, susreta i zabava. 
Gostovali smo kod naših prijatelja u Trstu, u 
Udinama, predstavili se i kod kuće pred doma-
ćom publikom (nekoliko puta), i po ko zna koji 
put, oduševili sve u publici…

Odazivali smo se na sve pozive i s veseljem 
predstavljali sebe i sve naše: igru, pesmu, hra-
nu, običaje.. Naša Nova Gorica uvek nas lepo 

Sloga u akciji
dočeka i podrži, uvek smo dobro došli i rado vi-
đeni gosti na svakoj manifestaciji. Tako i ovog 
juna, na Kromberku i u centru grada igrali smo 
i uveličali Goriški dan i Dan etničkih manjina.

Bilo gde da smo krenuli, vredno su nas pratili 
naši „Mališani“. Naš ponos i najlepši osmesi 
„Sloge“. Te iskrice u očima, iskreni osmeh na 
licu dok igraju, u nošnjama, to puno srce i vo-
lju, nigde nisu sakrivali. Igrali su i družili se. 
Ravnopravno s velikima i još više i još bolje. 
Svaka proba, dočekana  s nestrpljenjem, isplati-
la se i do kraja sezone, postali su naši mali–ve-
liki folkloraši, vredni divljenja i ponosa.

I, kako ne spomenuti najveći momenat za sva-
kog člana folklorne sekcije-20. evropska smo-
tra srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu. 

Sa još 50 drugih društava iz cele Evrope, odi-
grali smo našu koreografiju na najlepšoj sceni 
Srbije, u Sava centru i pokazali, da smo vredni  
da stanemo rame uz rame sa najvećima. Broj-
čano smo jedno od manjih društava. Šta može 
jedna grupica od 24 čoveka da očekuje u borbi 
sa velikim grupama od 24 para? Gotovo ništa, a 
opet sve. Učimo se i krademo znanje. 

Ove godine imali smo nešto što drugi nisu, ne-
što što je jače i veće  od svake koreografije i 
aranžmana.  Imali smo srce i slogu, stavili smo 
život posle folklora. 

Sa Smotre u Beogradu

Turnir u malom fudbalu

Fudbalska ekipa SKD Sloga
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Sa teškom povredom glave, sa zavojima, ša-
vovima i bolom, odigrala je naša Teca pono-
sno i hrabro celu koreografiju, sa osmehom 
na licu, kao da to nije ništa. Pokazala šta je 
folklor, želja i ljubav, kolegijalnost i lojalnost. 
Nismo pobedili, nismo bili najbolji, i bez pla-
kete smo se vratili, ali ono što smo sa sobom 
poneli, vrednije je bilo od kakvog papira i na-
slova u novinama. 

S novim stavom i novom energijom, „Sloga“ 
je posle smotre odrasla i pronašla svoje mesto. 
Probudili su se svi koji su do tada spavali. Na-
stupi, treninzi, turniri… zaredalo se ko priči. A 
svi zajedno i svi ko jedan. 

Uz pomoć folkloraša i članova društva organi-
zovan je i turnir u malom fudbalu. Deset ekipa, 
gosti iz Italije, i vredni navijači, profesionalno 
su odradili svoj posao i posle celodnevne borbe, 
pobednik je dobio i zasluženu novčanu nagra-
du. „Sloga“ je dospela na 2. mesto, a pošteno su 
nas pobedili prijatelji iz FC Borela. Svaka čast!

Utešili su nas specijaliteti sa roštilja, DJ i slatke 
palačinke. Lepo druženje trajalo je do kasno u 
noć. Već za nekoliko dana , naši slavni fudbale-
ri gostovali su na turniru u Italiji.

I šta reći!? Bogata sezona završila se boga-
tim piknikom u obližnjem Panovcu, gde smo 
se družili sa najmlađima, njihovim roditelji-
ma i folklorašima.  I ponovo mladost, smeh, 
pesma i igra uz mirise specijaliteta sa čika 
Miloševog roštilja.

Pa opet do kasno u noć… 

Renata Komlenić Jakopič

Sloga ispred Hrama Svetog Save u Beogradu

Piknik SKD Sloga
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Занимљиво је и поучно упознати се са 
кратком историјом имена нашег града. 
Бања Лука је стари град, и она се је, како 
изгледа, у средњем вијеку звала Врбашки 
Град. Послије османлијске најезде она је 
једно вријеме била и везирски град, и око 
ње су вођене често жестоке и крваве војне 
између Турака и ћесароваца, нарочито у 
XVII и у почетку XVIII вијека. Данашња об-
ласт бањолучка, која се отприлике поклапа 
са старом облашћу Змијањем, одвајкада је 
била насељена чистим српским елементом, 
и она се може сматрати као крајња граница 
српског насељења према западу. То узгред 
рекосмо, а главно нам је да помоћу исто-
ријских извора и позитивног филолошког 
знања изнесемо све оно што знамо о имену 
и постанку имена нашег града.

Врло многима је и данас нејасно како је и 
од чега је постало име нашег града. То је 
и дало повода једном нашем млађем фи-
лологу да у биљешци „Бања Лука, а не 
Бањалука“ изнесе своје тачно мишљење о 
том питању (бањолучка „Отаџбина“, број 
13, 7. септембра 1907). Његово је мишљење 
исправно и, како рекосмо, тачно. „Народ у 
Бањој Луци - вели писац - и око ње гово-
ри: Бања Лука, Бање Луке, Бањој Луци итд. 
Дакле, и у народу је оно бања придјев који 
се мијења. Али има учених људи наше крви 
и језика који нијесу баш начисто како треба 
овај град писати, па се онда странцима није 
ни чудити. Нијесу начисто због тога, јер не 
знаду што она ријеч бања значи. Вук је мис-
лио да то долази од придјева бајни-а-о, дру-
ги су опет тумачили да то долази од имени-
це бања, а трећи од бајин-а-о, али ни једно 
од тих нагађања није тачно. Ово је прави 
придјев који је некад у српском језику жи-
вио, а сачувао се је до данас само у имену 
овога мјеста. Народ то осјећа као придјев, 
те га и мијења, али је изгубио свијест о том 
шта значи. Имена мјеста чувају свој ста-
рински облик, те ако се у језику штошта 
развија и мијења, имена ипак остају увијек 
иста. Тако је и у овом случају. Бања Лука не 
значи ништа друго него банова лука. Да је 
то истина, може се видјети из повеље Ку-
лина бана из године 1189. и из једне друге, 
бана Стјепана Котроманића из године 1322. 
У повељи Кулиновој стоји на једном мјесту 
ово: ја Радое дијакъ банъ писахь сию кни-
гу (Monumenta serbica, стр. 2), а у оној Ко-
троманићевој ово коло любо постави бань 
родъ“. (Monumenta serbica, стр. 101).

Уосталом, овако је мислио и Даничић (види 
Рјечник Југословенске академије под том 
ријечју).

Историја имена Бање Луке
Напис је штампан у Развитку бр. 5-6, 1910. године. „Један млађи филолог” који је у Отаџбини (1907, бр. 13) писао 
чланак под насловом „Бања Лука, а не Бањалука” јесте сам Кочић. Његов текст је, наиме, и ту потписан.

Вук у свом Српском рјечнику има два обли-
ка имена нашег мјеста: Бања Лука и Бајна 
Лука. Откуд Вуку Бајна Лука? Он је име 
нашег града у таком облику могао и чути, 
а могао га је гдје и прочитати. Од народа 
у области бањолучкој није то могао чути, 
јер није овим крајевима проходио, а да је и 
проходио не би ту ријеч у поменутом обли-
ку могао чути из народних уста. Да је могао 
гдје случајно прочитати Бајна Лука, то до-
пуштамо, јер за то имамо докумената, као 
што ћемо видјети кад будемо мало ниже 
наводили српске и стране изворе у којима 
се јавља име нашег мјеста.

Најприје да се упитамо каква је оно 
ријеч бајна и шта она значи? Да то није, 
почем, придјев бајан, у значењу чаробан, 
красан? То одлучно морамо порећи, јер 
придјев бајан није општа, заједничка ријеч 
народа. Та је ријеч народу у Бањој Луци и 
нашироко и надуго од Бање Луке сасвим 
непозната. Непозната је, даље, у свој Босни 
и Херцеговини, осим можда Мостара. Би 
ли смјели још даље ићи и тврдити да је у 
српству знају само пјесници и они који чи-
тају лирске пјесме и пишу рђаве пејсаже?

Па шта значи онда ријеч бајна? Ми се 
усуђујемо да дамо ово објашњење. Пи-
сац поменуте биљешке „Бања Лука, а не 
Бањалука“ у бањолучкој „Отаџбини“ до-
казао је, на основу старих споменика, да 
је постојао у српском језику придјев бань 
-банов, који се сачувао у овом облику само* 
у имену нашег града. Даље је бань == банј. 
Ако на ову основу дамо наставак а за жен-
ски род, онда имамо банја. Ако сад слова н 
и ј промијене своја мјеста, имаћемо нашу 
ријеч бајна, а биће нам јасно и значење те 
ријечи. Бајна Лука је исто што и Бања Лука. 
Придјев бајна не значи, дакле, чаробна, 
лијепа, него значи бања, банова. Метатеза 
слова н и ј и формирање овог придјева у об-
лик бајна извршено је, без сумње, под ути-
цајем кајкавских дијалектичких особина, 
као код ријечи коњ - којн, костањ (кестен) 
- костајн, Костањица - Костајница итд. Име 
нашег града кажу да још и данас старији 
Муслимани, а можда и католици ако их 
има, на граници према Хрватској, изгова-
рају Бајна Лука, и то нас још више утврђује 
у увјерењу да је то утицај кајкавске дијале-
ктичке особине.

Занимљиво је констатовати да је и неким 
страним писцима и путницима запињало 
око за чудновати облик имена нашег мјес-
та, и они су покушавали да га објасне. Тако 
имамо једно објашњење турско и једно ње-

мачко; турско је из XVII а њемачко с почет-
ка XVIII вијека.

Турски писац Евлија Челебија био је 1662. 
године у Бањој Луци, и дао је у свом путо-
пису ово објашњење о постанку њеног име-
на: „Бања вели се латински илиџа, а пошто 
је изван овог шехера повише башча једна 
илиџа, прозва се Бањом, а када се касније 
под крај тога времена основао један град 
у равници, прозва се Лука, а касније народ 
спојио једно с другим и прозва се Бањалу-
ка“ (види „Гласник земаљског музеја у 
Босни и Херцеговини“ за 1908, стр. 294). 
Како се види Челебино је тумачење скроз 
нетачно и неисправно, оно је исувише тур-
ско. Њега је на ово чудновато и произвољно 
тумачење навело то што је Бања Лука уис-
тину постала од два града. Први град, који 
се је находио у данашњем Горњем Шехеру, 
освојили су Турци од невјерника, како то 
тврди други турски писац из XVII вијека, 
Хаџи-Калфа или Ћатиб Челебија. Данашњу 
бањолучку тврђаву, око које се је развио 
доњи дио града - центар данашње Бање 
Луке - подигао је доцније Ферхад-паша. Је-
дино је отуда и могло настати оно исувише 
произвољно тврђење Челебијино: „... а кас-
није народ спојио једно с другим и прозва 
се Бањалука“.

Није нимало сретније ни поменуто њемач-
ко тумачење које се налази у једном опису 
Босне и Херцеговине од непозната писца. 
То је један војнички извјештај, врло поуз-
дан и тачан, и писан је, по свој прилици, 
пред операције Евгена Савојског против 
турских земаља. Номенклатура појединих 
наших мјеста тачна је и готово без замјер-
ке правилна. Све нам се чини да је овај из-
вјештај Србин писао. Он пише: „Оberhalb 
Novoselija und gleich unter den Geburge, 
welches sich bis an die Verbas erstrecket, 
befinden sich 2 Bader, in bosnischer Sprache 
Banye genannt, woher die Vestung Banyaluca 
ihren Namen genommen“ (види „Гласник зе-
маљског музеја у Босни и Херцеговини“ за 
1908, стр. 101). Интересантно је што и овај 
непознати писац, као и Евлија Челебија, 
доводи постанак имена нашег града у везу 
са ријечју бања, иако наш свијет ни данас 
топла купатила у Горњем Шехеру не зове 
бања него само ауз.**

Даље, имамо и једно новије, да кажемо хр-
ватско, објашњење о постанку имена нашег 
града. Антон Ханги, човјек површан и не-
одлучан у оваквим пословима, пишући о 
Бањој Луци и њеној околици у „Школском 
вијеснику“ за 1903, каже ово на 51. страни: 
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„Одакле потјече данашње име граду „Бања 
Лука“, не зна се право. Једни мисле да од 
бање, сумпорног купатила, које су такођер 
Римљани саградили, други од бајне, чароб-
не луке, док трећи држе, да је име граду 
постало од банова или банске луке. Које 
је мишљење најисправније, тешко је рећи. 
Међу тијем за свога скоро трогодишњег бо-
равка у Бањалуци увјерио сам се да народ 
вазда говори Бањалука, а никада Бајналука, 
па зато мислим, да је име граду постало од 
ријечи бања лука или бањска, то јест бано-
ва лука, а не од бајна лука. Исто тако тешко 
је рећи да је име граду постало од бање, јер 
је бања турска (sic!) ријеч, а Бањалука но-
сила је то име и прије доласка Османлија у 
ове земље“.

Уредништво га исправља у напомени под 
текстом и каже да сељачки свијет говори 
„Бајна Лука“. Ово, разумије се, није тачно 
јер наш народ свију вјера говори само Бања 
Лука. Потврду за то налазимо и у народној 
пјесми:

Подићи ћу гн›јездо соколово, 
Баш у Босни Селим алајбега, 
С Бање Луке два брата Пашића.

Узаман, дакле, уредништво „Школског вјес-
ника“ наводи за своју тврдњу печат српске 
православне општине прије окупације на 
коме стоји: „Српско-православна црквена 
општина у Бајној Луци“. Творац печата 
бањалучке српске црквене општине или је 
био странац, што није искључено, или је 
име нашег града у оваквом облику видје 
у каквој књизи или запису. као на прилику 
што је овај из године 1737: „Идоше Немци 
под Нишь и Видин и „Байню Луку“ Ста-
ри српски записи и натписи, књ. III, запис 
2727). То је, дакле, књишки облик и у наро-
ду нашем необичан, а као што је познато, 
једна од главних врлина нашег старог спи-
сатељског свијета била је: што могуће даље 
од народа и народног свакидашњег говора!

Осим тога, у рукама нам је и једна „Честит-
ка почтеннородному госп. Јови Кнежићу“, 
коју му је сачинио Адам Аџија, учитељ, јед-
на врло проблематична личност из педесе-
тих година. На тој честитци, која је свакако 
старија од печата српске општине стоји: „у 
Баньой Луцы на 18 неомврпа 1854“.

Видјели смо неколико тумачења наших 
и старих писаца о постанку имена нашег 
мјеста. Поред све своје нетачности, она су 
ипак занимљива. Сад је на реду да наведе-
мо неке изворе из којих ће се видјети како 
су наши и страни писци писали име нашег 
града, растављено или састављено, сма-
трајући га, према томе, за једну или двије 
ријечи, да ли су писали Бањалука, Бања 
Лука, Бајналука или Бајна Лука. Одмах 
додајмо да су у том Нијемци, као и свагдје 
кад су у питању туђе ријечи и њихов тачан 
изговор, најнепоузданији и најсплетенији. 
Није без извјесне занимљивости напомену-

ти да се у француским изворима налази и 
правилно Бања Лука. Гипки и свјежи фран-
цуски дух осјетио је да су то двије ријечи.

Српски извори:

Бањалука.: Изиђоше на Банюлуку (Види 
Стари српски записи, књ. III, запис 
2715.) Бајна Лука: Идоше Немци подu 
Нишu и Видин и Банню Луку (види као 
горе, запис 2727, даље види Вуков Српски 
рјечник).

Бања Лука: Банг Лука. Дођоше Нимци на 
кю на 1737 (како и горе, запис 5185, даље 
Вуков Српски рјечник и Рјечник Југосло-
венске академије итд.). ммм

Талијански извори:

Bagnaluca: Appresso questo monasterio и la 
terra Bagnaluca con il sou castello, residentia 
del bassa di Bosna (види „Гласник Земаљс-
ког музеја у Босни и Херцеговини“ за 4909. 
стр. 72. Бискуп фра Франциско ди Стефано 
г. 1600. извјешћује папу о стању католич-
ке цркве у Босни и уопште о политичким 
приликама у земљи. Онда је католика, пре-
ма том извјештају, у овом крају било само 
3000 душа).

Bagnialucha:... еt соп rесепtе раssаrе in 
Bagnialucha (види као горе, стр. 60).

Француски извори:

Bagnaluka: А Bagnaluka...

Bagna-Lucca: La route de Jaizee а Bagna-
Lucca est belle итд.

Bania Lucka: Bania Lucka et le territorie de 
cette ville итд.

Bania-Lucka (с паузом):... le territorie de 
Bania-Lucka.

Bagnalucka (са ц): Les premiers sont а 

Bagnalucka итд. (види за све начине писања 
„Гласник Земаљског музеја“ у БиХ за 1909, 
стр. 315 и даље. Ово су извјешћа Францу-
ска о Босни која су писали по налогу Напо-
леонову његови официри у првој половини 
XIX вијека).

Њемачки извори:

Banyaluca:... wocher die Vestung Banyaluca 
ihren Namen genommen (види „Гласник 
Зем. музеја“ у БиХ за 1908, стр. 101).

Banjaluka: (v. Brockhaus‘ Lexikon).

Benaluka: (као и горе).

Banialuch: (v. Allgemeines hist. Lexikon, 
Leipzig, 1722. g.).

Ми смо се у најскромнијој мјери послужи-
ли изворима, па се ипак и из ово неколико 
података види велика шароликост у писању 
имена наше вароши. Што та шароликост и 
неконзеквентност у писању овог имена и 
данас влада, крив је, у првом реду, пријед-
лог бањ, који је изумро у живом говору на-
родном, и друго, крива је навика која се у 
току времена и под туђим утицајем развила 
и утврдила.

Напомене

* Овај се придјев у свом старом облику са-
чувао и у мјесту Биња Стијена код Праче. 
Зм.

** Ауз је арапска ријеч и значи ограђе-
на вода која навише извире. Бањолучани 
кажу: идемо у ауз, а никад: идемо у бању.
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Језичке недоумице - III део
Пијац или пијаца
Према Речнику српскога језика Матице 
српске у употреби су обе речи. Дакле, 
и именица пијац и именицапијаца су 
правилне.

Примери:
Идем на пијацу.
Идемо на пијац.

Дошао је са колима или дошао је ко-
лима
Инстументал са предлогом користи се 
када има значење друштва. 

Пример:
Дошла сам са другарицама. Идем у 
шетњу са сином.
Инструментал без предлога користи се 
када има значење средства.
Пример: 
Пишем оловком. Путујем авионом.

Девеци или деветки
Датив и локатив именице девет-
ка биће деветки. Код двосложних и 
неких тросложних именица са суглас-
ничком групом -тк по правилу не до-
лази до сибиларизације у дативу и ло-
кативу: тетки, патки, мотки, деветки, 
Влатки.

Пример:
Послаћу тетки поклон за рођендан.

Директорки или директорци
Датив именице директорка гласи ди-
ректорки.

Пример:
Предала сам директорки сву потребну 
документацију.

Другарицин или другаричин
Правилно употребљена реч је другари-
чин и представља присвојни придев на-
стао од именице другарица. У овој речи 
је извршена гласовна промена сибила-
ризација.

Пример:
Ово су другаричине књиге.

Научно-истраживачки рад или науч-
ноистраживачки рад
Правилно употребљена реч је научно-
истраживачки.

Пример:
Пишем научноистраживачки рад из 
лингвистике.

У банки или у банци
Датив именице банка гласи банци.

Пример:
У банци су увек велике гужве.
Мора да иде или мора ићи
Оба ова израза су правилна и у сва-
кодневној употреби, с тим што ће из-
раз морам да идем бити карактеристи-
чан за српски језик, а морам ићи за хр-
ватски језик.

Пример:
Морам да идем сада. Већ је касно.

Натприродно или надприродно
Граматички правилно употребљена реч 
је натприродно јер је дошло до једна-
чења сугласника по звучности где је 
глас Д прешао у глас Т.

Пример:
То је нешто натприродно.

У Ужицу или у Ужицама
Правопис српскога језика Матице срп-
ске препоручује да је боље користити у 
Ужицу него у Ужицама.

Пример:
Живим у Ужицу.

Безбедоносна или безбедносна
Правилно употребљена реч је безбед-
носна.

Пример:
То је урађено из безбедносних разлога.

Потсетник или подсетник
У српском језику када глас Д дође ис-
пред гласова С и Ш неће доћи до једна-
чења сугласника по звучности.
Пример:
подсетник
председник
подшишати
предшколско

Запослење или запошљење
У српском језику предност се даје 
речи запослење, иако је и реч запо-
шљење у употреби.

Пример:
Једва чекам своје прво запослење.

На Дан Светог Николе или на дан 
Светог Николе
Реч дан ће у овом случају имати опште 
значење и писаће се малим словом, а 
назив празника великим словом: Свети 
Никола.

Пример:
Идем код Милоша на дан Светог Николе. 
 
Не регистровање или нерегистро-
вање
Негација се уз именице увек пише 
спојено: нерадник, неразумевање, не-
срећа, неспавање, нерегистровање... 
Уз глаголе негацију ћемо писати одвоје-
но: не радим, не спаваш, не региструје-
те, не желите...

Моторцикл или мотоцикл
Правилно употребљена реч је мотоци-
кл.

Пример:
Купио сам себи нови мотоцикл.

Северни Срем или северни Срем
Уколико као географска регија постоји 
ово место (као Горњи Милановац, Нова 
Варош), онда ће се писати обе речи ве-
ликим словом- Северни Срем. Ако ми-
слимо само на северни део града Срема, 
онда ћемо написати северни Срем.

Пример:
Милош живи у северном делу Срема.

Откривење или откровење
Правилно употребљена реч је откро-
вење.

Пример:
У књизи Откровења можеш наћи причу 
о четири јахача апокалипсе.

Наизглед или на изглед
Правопис српскога језика Матице срп-
ске дозвољава употребу обе речи и обе 
су исправне, само што имају различита 
значења.
Наизглед-са значењем привид-
но. Он је наизглед равнодушан. 

На изглед-Она мисли само на свој изглед.
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     Свакоме, иоле образованом, требало би 
бити јасно да присвојни придев изведен од 
речи Србија гласи: српски / српска / српско. 
Дакле: српска Скупштина, српски председ-
ник, председник српске Владе, српски језик, 
српско писмо... 

     Ако то знају у нашој домовини, чудно је 
да то не знају у држави која се граничи и са 
нашом домовином, и са нашом отаџбином. 
Чудо је толико веће кад знамо да грађани 
споменуте државе боље разумеју језик наше 
отаџбине, него наше домовине! Е па, сад га 
разуми! Није тешко разумети, ако се зна да 
се неправилна употреба придева српски ко-
ристи из политичких разлога! Дакле, језик 
добија географску одредницу, само ту, и 
само тај – ad hoc (ad hok).

     Е сад, неки ће рећи: „Па шта, имају право 
говорити како им воља! Ионако тврде да су 
нам језици различити.“ Да, сложио бих се 
са таквим мишљењем, кад би суседи били 

Српски или  
Србијански?
Присвојни придев, ни крив ни дужан, ушао у политику.

доследни и једнако користили сличне при-
деве и у другим приликама. Да ли је тако? 
Па проверимо. Суседи кажу: словенски, 
руски, албански, румунски, шпански, бел-
гијски, холандски, сиријски... Дакле, прис-
војни придеви изведени од имена држава 
које се завршавају на ја. Сложићемо се да би 
било смешно изговарати „дужу варијанту“ 
– додавати имену државе спојницу „нски“: 
словенијански, русијански, албанијански, 
румунијански, шпанијански, белгијански, 
холандијански, сиријански... Редак (можда 
усамљен) пример је случај за Италију, где 
се на име народа (Италијан) дода спојница 
„ски“, па стога није италијски, него ита-
лијански. Али, наши суседи знају зашто то 
раде, зашто је, ако је у питању нпр. Албанија 
(Албанац), онда је албански, а не албанијан-
ски, а кад је у питању Србија (Србин), е онда 
је србијански, а не српски. 

     Да сам Србијан, причао бих србијански, 
али пошто сам Србин, мој језик је српски. 

Просто к’о пасуљ, рекао би наш народ! Али, 
и наш народ, посебно у дијаспори, понекад 
прави грешку и „учи“ од суседа, а то је вео-
ма опасно и недопустиво! Не смемо правити 
грешке, и тиме развеселити оне који то раде 
„само за нас“. Неки кажу: „Па то је тако, ге-
ографска одредница, да се прецизније зна на 
шта се мисли.“ Неправилно размишљане! 
Никада се цела држава не ставља у контекст 
географске одреднице, када се ради о језич-
ким питањима. Ако је језик нпр. немачки, 
онда је свагде и за свакога тако – једнако и у 
Баварској, и у Тиролу, и у Корошкој... А то су 
географски појмови, као и Шумадија, Бос-
на, Херцеговина, Срем, Косово, Метохија... 
Требамо поштовати свакога, али се угледати 
на већину позитивних и исправних примера, 
а не „наседати“ на усамљене злонамернике. 
Да бисмо то били у стању, потребно је у пр-
вом реду да поштујемо себе!

Овдашњи српски књижевник
Маринко Јагодић Маки  

Инциденца или инцидент
Правилно употребљена реч у српском 
језику је инцидент.

Пример:
Десио се инцидент између појединих на-
вијача српских фудбалских клубова.

Инпровизован или импровизован
Реч импровизован настала је од 
речи импровизација и зато је то пра-
вилно употребљена реч.

Пример:
Импровизоваћемо нешто, не брини.

Председавати састанку или председа-
вати састанком
Правилно употребљен израз биће пред-
седавати састанку, седници, а не сас-
танком, седницом.

Пример:
Министар је председавао састанку на 
коме је требало одлучити о будућем из-
гледу завршног испита за средње школе.

Инжињер или инжењер
Саветује се употреба речи ин-
жењер пре него инжињер. Скраћеница 
гласи инж. (не инг.)

Пример:
Он је софтвер инжењер.

Србијанац или Србин
Реч Србијанац са значењем човек поре-
клом из Србије  или житељ Србије упо-
требљавао се у времену пре 1918, без 
обзира на националност.
Данас се придев српски употребљава 
подједнако и за Србе и за Србију (др-
жаву или територију).

Љубицин или Љубичин
Присвојни придев од властите имени-
це Љубица гласи искључиво Љубичин.
Исти је случај и са речима Миличин, Да-
ничин, Стевичин...

Пример:
Ово је Љубичина књига.
 
У напред или унапред
Према Речнику језичких недоумица Ива-
на Клајна правилно употребљена реч 
биће унапред.

Пример:
Унапред се радујем нашем новом сусрету.
Мусаки или мусаци
Датив именица мусака гласи мусаки, 
а не мусаци.

Пример:
Мусаки додати павлаку или млеко по 
жељи.

Хидрантна или хидратантна крема
Према Речнику језичких недоумица Ива-
на Клајна правилна реч је хидратантна.

Пример:
Купила сам одличну хидратантну крему 
у апотеци.

Коме или којем
Обе заменице имају исто значење и 
могу се користити подједнако, како се 
саветује у Речнику језичких недоуми-
ца Ивана Клајна.

Примери:
То је дечко коме могу да верујем. 
То је дечко којем могу да верујем.

Сунчичин или Сунчицин
Присвојни придев настао од властите 
именице Сунчица гласиће Сунчицин. 
Пример:
То је Сунчицина књига.
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Nailazio je na ljude koji vole da pripadaju 
nekome ili nečemu većem nego što misle 
da su oni sami. Ljude zauvek izgubljene 
bez titula i sfere interesa.

– Ja sam doktor – često su mu govorili.
– Majstore, jel i ti navijaš za…? – zatim bi 
pomenuli ime najpopularnijeg tima u gradu.
– Radim u banci, pa ako ti nešto treba, 
znaš gde možeš da me nađeš…

To im je valjda ostalo iz pradavnina, kada 
smo bili božja deca, sakriveni u njegovom 
okrilju, pod njegovim skutima, sigurni, vo-
ljeni, spojeni sa svima.

Danas smo više izgubljeni nego pronađe-
ni, više usamljeni nego stvarno udruženi, 
više oslabljeni nego ojačani, više u gomili 
pojedinaca, nego jedinstveni delovi jedin-
stvene celine Jednosti – u kojoj bi morali 
da priznamo da ne vladamo mi planetom, 
nego neko „tamo gore“, da nismo mi „mi“, 
nego smo tvorevina nečega većeg od nas, 
mnogo, mnogo većeg, toliko velikog da to i 
ne vidimo, a svi znamo da u nevidljive stva-
ri veruju deca, ludaci ili lakoverni, tako da je 
mnogo bolje biti navijač nego nositi tesnu, 
belu košulju sa isprepletanim rukama na 
grudima, grubo vezanim na leđima.

Iako nisam ni golub, ni čovek, ni reka, ja 
sam baš to, sve i ništa, jesam sve, i nisam 

Branko Baćović

ČUVAR ŽIVOTA

ništa, nego sam ti!, i ti!, i ti!, da i ti što me 
gledaš… deo nečega mnogo većeg, ne-
čega što ne čujemo i ne vidimo. Ja sam i 
doktor, i navijač, i ljubavnik, i otac, i nisam 
niko. Imam pare, a nemam ni jednog du-
kata, imam sve, a nemam apsolutno ništa 
ukoliko izgubim sebe izvan tebe. To i On 
zna, i zato nas šalje u ovu školu ne bi li na-
učili iz kojega smo okeana, iz koje dubine i 
visine dolazimo i gde treba da plivamo ne 
bi li se vratili odakle smo i došli. Mi, imi-
granti na ovoj planeti, izbeglice iz Jednosti 
u višekulturni pakao pojedinačnih slabosti 
zrna peska umišljenog da je moćna kame-
na stena, Kanjona večnosti.

Da, ja sam Vratar, čuvar prolaza u gornje 
i donje svetove, čuvar tebe i sebe od sa-
moga sebe, čuvar tajni što su svima pred 
očima, čuvar bezvremenog vremena, ču-
var života u večnosti, čuvar zlata u beste-
lesnosti, i tela u onostranstvu. Ja sam sve i 
svja, kao što si i ti.

Doktor misli da sam lud dok je on završio 
fakultet, bankar misli da sam budala dok on 
sedi u limuzini, navijač misli da ako neću 
da pijem pivo sa njim „pobednikom“, onda 
sam najveći gubitnik – a to svakako on ne 
može biti, pa makar je njegov tim i posled-
nji na tabeli – jer, bolje je biti i zadnji, nego 
niko i ništa.

– Otvori mi da prođem, ja sam… – pa reče 
svoju „titulu“.
– Nisi ti ništa, ti si ja, ja sam ti, on je mi, 
mi smo u zenici svevidećeg oka najpozna-
tije zemlje na svetu koja se zove svemir. 
Zemlje koju treba slaviti, ali ne vatrometom 
baruta, već vatrometom čovečnosti, razu-
mevanja, praštanja jednog prsta drugom 
prstu iste ruke.
– Da, da, da… a ja sam Bog-otac ili je ovo 
neka šala, ili možda skrivena kamera!? Di-
gni tu rampu dok ti nisam izašao iz auta, pa 
ćeš tek onda videti svoga Boga!
– Da, tačno je, u pravu si. Jesi! Da! Vidim 
Ga. Naravno da Ga vidim.

Podigao bi rampu i nastavio da mrmlja sebi 
u bradu, stotinu puta na dan.

– Da. Vidim Ga… Vidim Ga… Kao što i ti 
vidiš mene. Uđi mi u dušu, smrtniče koji to 
nisi – ja sam već u tvojoj!

-------------------------
Jedna od 5 priča, izabranih za bienalni almanah
Paralele, najboljih „tujejezičnih“ autora u Slove-
niji. Ove godine je od 36 autora izabrano 8.
-------------------------
Foto: Branko Baćović
(Više na Blogu:
www.thetransformationblog.wordpress.com)
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     „Samo preko mene mrtvog!“, kategoričan je 
bio Mijat, ne popuštajući ni pedalj od linije od-
brane. Čvrsto je stajao na braniku svoje kruške.
     „Ali, gospodine Mijate, razumite da je po-
trebno...“
     „Ne, ne i ne! Ne vredi ti, sinko, da me ube-
đuješ. Što sam rekao – rekao.“
     „Što me ne saslušate? Evo, preduzeće vam 
nudi veću nadoknadu; nikome nije ovako dobro 
plaćeno, pa zato...“
     „Ma, je l’ razumeš šta ti govorim!? Poku-
pi svoje papire i nemoj više dolaziti. Uzalud 
dangubiš, sinko. E, tako reci svojim šefovima: 
samo preko mene mrtvog!“

     Treći put su dolazili iz uprave za infrastruk-
turu, pokušavajući ubediti Mijata Mijatovića 
da odobri parče svoje zemlje, kako bi počela 
izgradnja puta za Gornje selo. Svaki put je ube-
đivanje bilo neuspešno. Nisu pomogle ni molbe 
njegovih komšija, čak ni njegovih ukućana, u 
prvom redu sina Rajka.
     „Što si tako zadrt, stari? Zar da budemo 
mimo sveta? Svi drugi su pristali, samo smo mi 
nekakva kočnica, samo zbog nas ne može poče-
ti izgradnja puta. Zar ti nije jasno da...“
     „Dosta!“, prekinu Mijat sina. „Ja sam svoje 
rekao. Kada ti budeš vlasnik, radi kako ti je vo-
lja. Je l’ ti jasno?!“

     Svi su se veselili budućem putu. Biće to veli-
ki dobitak za Gornje selo, planinsko naselje, jer 
će i njegovi žitelji najzad moći voziti automobe 
i sa njima silaziti do grada; do sada je, naime, to 
bilo moguće samo sa zaprežnim kolima. Većina 
priprema za početak radova već je   obavljena, 
regulisano je finansiranje, kao i otkup zemljišta. 
Sve je išlo po planu dok nije zapelo kod Mijata 
Mijatovića. Naime, trasa je projektovana tako 
da je išla delom preko Mijatove zemlje – livade 
koja je bila na samom početku sela. Nije Mijatu 
bilo toliko žao livade, nije se ni on razlikovao 
od većine drugih Gornjaša, ali je bilo nešto dru-
go što njemu nikako nije išlo u prilog. Naime, 
trebalo je poseći krušku, koja je bila na njego-
voj livadi uz samu među. Teren je bio takav da 
nije dozvoljavao mnogo odstupanja od zacrta-
ne trase: malo pre Mijatove kruške nalazila se 
velika stena, a nešto dalje dolina, na kojoj bi 
se put po nepotrebnom spustao nizbrdo, da bi 
ubrzo prelazio u veći uspon. Projektant je bio 
kategoričan: „Ne pada mi na pamet da zbog 
jedne kruške menjam trasu! Morali bi ili mi-
nirati stenu, ili napraviti most preko doline, a 
to bi ogromno povećalo troškove.“ Zato su na 
sve načine pokušavali ubediti staroga Mijata da 
popusti. Savetovali su se i sa pravnicima. „Pri-
vatna svojina je nedodirljiva; dakle, samo uz 
njegovu saglasnost“, dobili su odgovor.
     Projektant je ponudio drugi plan. Po novoj 

Marinko Jagodić Maki 

Mijatova kruška
trasi je put i urađen. Bilo je malo zaobilazaka 
i krivina, tako da je put stigao do sela sa dru-
ge strane. Do nekih kućâ nije ni stizao, između 
ostalog ni do Mijatove, što njega nije preterano 
brinulo. „Ne škodi ti malo pešačiti“, govorio je 
sinu Rajku, kad bi ga ovaj podsetio na nerazu-
mno ponašanje.

                                            * * *

     Prošlo je nekoliko godina otkako su Gornjaši 
dobili novi asfaltni put. I Mijatov sin Rajko ima 
automobil. I evo ga, vratio se iz grada, zadihan, 
prljav i ljut.
     „Jesi li kupio... šta ti je, što tako hukćeš?“, 
dočekaše ga očeve reči.
     „Što hukćem, je li? Pa da, tako mi i treba“, 
ljutito odvrati Rajko.
     „Ajde sedi; evo, popij jednu rakiju, da se 
smiriš.“
     „Daj, sipaj, baš mi je potrebna.“
     Natoči Mijat rakiju i Rajko je iskapi ne če-
kajući da nazdravi ocu. Malo se strese, pa reče: 
„Zbilja stari, šta ti bi da ne dozvoli gradnju puta 
pokraj naše kuće?“
     Stari Mijat začuđeno pogleda sina, onda 
isprazni čašicu rakije, pa reče: „Ha, otkud ti sad 
to!? Zar još nisi preboleo?“
     „Ej, stari, zaglavio sam fiću u jednoj rupi, 
čim sam zavio sa asfalta u naš sokak. Jedva se 
izvukoh – da ne naiđoše dečaci iz škole ostao 
bih još u jaruzi. Eto, šta si nam uradio!“
     „A tako... E... pa, žao mi je. Šta je tu je, nisam 
mogao drugačije.“
     „Ali zašto, pobogu?“
     „Eh, zašto... Snajka, skuvaj nam kafu... Da, 
zašto, i ja sam se pitao... i to mnogo puta. Vidi 
sine, tvoja majka, moja pokojna Smilja... Da, 
volio sam ja nju, Bog da joj dušu prosti. Ali, 
još pre, pre nego što sam nju oženio... e, da...“
     „Šta, e da, šta je bilo pre?“, širom otvorenih 
očiju pita sin.
     „Uspomene, sine, same uspomene. Snaj-
ka, daj tu kafu, pa izađi malo u baštu. Ne mogu 
pred njom, nezgodno je...“, reče šapatom.

***
     
     „Mijate, ako me voliš, uberi mi onu krušku“, 
Jelica pokazuje rukom, sedeći u hladu krošnje.
     U trenu je Mijat bio na stablu razgranate 
kruške. 
     „Je li ovu?“, dodiruje rukom sočni plod.
     „Ne tu, onu na drugoj grani“, kikoćeći se 
pokazuje Jelica.
     „Evo, sad ću...“, i Mijat je već na drugoj 
grani.
     „Ne, nisam mislila tu, onu tamo, hi, hihi“, i 
dalje ga zavitlava Jelica.
     „Ej, pa ti mene zezaš. E, sad ću ja dole, pa 

ćeš videti...“, šeretski odgovara Mijat. Silazi sa 
kruške stavljajući usput nekoliko plodova u ne-
dra. Seda pokraj Jelice, vadi kruške i stavlja joj 
u krilo. Onda je strasno zagrli i počne ljubiti... 
„Hoćeš li mi pisati, ili ćeš me zaboraviti, je li, 
slatka moja komšinice?“, pita je u pauzi između 
poljubaca.
     „Ako danas nešto bude, neću te nikada za-
boraviti“, odgovori Jelica i sva pocrveni u licu.
     „Šta ako bude?“, nije Mijat razumeo.
     „Znaš, dragi... sve ti je poznato: moj otac 
prodaje sve imanje, selimo se u Bačku... Strah 
me je, da te neću videti nikad više“, reče Jelica 
i udari u plač.
     „Ej, ej, šta je sad to! Kako može – da se ne 
vidimo nikad više!? Pa, zar se nismo dogovarali 
da se uzmemo. Jelice, dušo, ostani, budi moja 
žena“, grleći je viče Mijat.
     „Rado bih, o, kako bih rado... Pokušavala 
sam... razgovarala... Moji neće ni da čuju, po-
sebno otac. Bićeš ti meni, kaže, gospođa, a ne 
seljanka. E tako. Pa ja... ne znam, ne mogu... O, 
dragi, ja sam odlučila... ja te toliko volim... ja 
želim, da ti budeš moj prvi...“
     I tu je, na travi ispod kruške, dvadesetogo-
dišnji Mijat Mijatović, prvi put osetio najlepše 
životne čari... 
     Osamnaestogodišnja Jelica je plakala od sre-
će, i kroz suze govorila: „Neću te nikada zabo-
raviti, nikada, nikada... Obećaj, da ni ti nećeš 
mene... i, da ćeš čuvati našu krušku.“
     Naravno da je Mijat, srećan i tužan istovre-
meno, dao čvrsto obećanje.

***

     Rajko Mijatović nije čuo vest koja je, nekim 
čudom, stigla do ušiju njegovog oca Mijata. 
Daleko od njihovog sela, tamo u ravnoj Bačkoj, 
umrla je Jelica... I da je Rajko to čuo, ništa mu 
ne bi značilo: normalno je da ljudi umiru. A on 
nije ni bio rođen, kad je Jelica napustila njihovo 
selo, pa zato... Ali evo, sada je selo potresla dru-
ga, strašna vest: Obesio se stari Mijat!
     Kad su ga skinuli sa kruške, našli su list 
papira u njegovom džepu. Neveštom staračkom 
rukom je napisano:
     Zbogom! Ostajte svi zbogom i oprostite lu-
dom Mijatu. Žao mi je zbog puta, ali eto, nisam 
mogao drugačije. Umrla je Smilja, umrla je i 
Jelica, pa odoh i ja. Kad me skinete, posecite i 
krušku. E, tako!

Ljubljana, 10.10.2014.
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U moje vreme četrnaestogodišnjaci su imali 
samo dva para pantalona: jedne kratke, za leto, i 
jedne, koje su se zvale „pumparice” — za zimu. 
„Pumparice” su se uvlačile u bele vunene čar-
ape i izgledale su vrlo smešno. Kako da odem 
u njima na doček nove 1951. godine? Ni kratke 
pantalone nisu dolazile u obzir; najpre, zbog 
hladnoće, a onda — zbog kolena! Imao sam, 
naime, par neverovatno izubijanih, kvrgavih i 
pomalo rahitičnih kolena. Kako ću sa takvim 
kolenima na doček?
 
Hiljadu devetsto pedesete godine u modi su bile 
pantalone zvane „frulice”. Bile su to veoma uzane 
pantalone: širina šesnaest, a manžetne visoke 
osam santimetara. Šesnaest, osamnaest, dvade-
set... Dvadeset su bile najšire! Pristao bih i na na-
jšire, da je neko želeo da uloži pare u moje duge, 
elegantne pantalone. Ali četrnaestogodišnjaci 
rastu kao iz vode i svi štede na njihovoj eleganci-
ji. Važno je da su čisti i da im nije hladno. Važno 
je da su obuveni, a što su im cipele za dva broja 
veće — to uopšte nije važno!
 
Tako nisam otišao na svečani doček nove 
1951. godine u školu okićenu lancima obo-
jenog „krep-papira”. Odlučio sam tog popod-
neva uoči Nove godine da se proslavim jednog 
dana i tako vratim svetu milo za drago, za one 
pantalone koje nisam imao. Odlučio sam da 
otkrijem, na primer, radio, ali radio je već bio 
otkriven. Pošto nisam mogao da otkrijem radio 
koji je već bio otkriven, sklopio sam i rastavio 
po ko zna koji put svoj detektor. (Detektor je, u 
stvari, obična kartonska kutija od cipela u kojoj 
se nalazi mali kondenzator i kristalna kućica. 
Detektor se sluša kroz slušalice na ušima.)
 
U to vreme živela je ispod našeg stana jedna 
devojka. Zvala se Jelena. Ni ona nije otišla na 
doček nove 1951. godine u svoju školu, jer su 
petnaestogodišnje devojke u to vreme imale 
samo po dve suknje. Jednu letnju i jednu zimsku.
 
Tako sam uzeo u ruke svoju jedinu dragocenost 
— detektor u kutiji od cipela, i produžujući stal-
no žicu od antene sa krova sišao u prizemlje da 
čekam novu 1951. godinu. Dobro je kad čovek 
vuče za sobom neku žicu dok silazi u prizeml-
je; nikad se ne može izgubiti u životu: njegovo 
srce vezano je za antenu na krovu. Pre toga, 
naravno, sasuo sam na sebe pola bočice miri-
sa, a kosu namazao zeleno-masnim orahovim 
uljem. Bio sam veoma lep četrnaestogodišnjak 
kestenjaste kose, sa kutijom od cipela u naručju 
i žicom za petama, kad sam pokucao na Jelen-
ina vrata.
 
I Jelena je bila veoma lepa, samo malo od plača 
podbula devojčica, kada mi je kazala: „Izvoli, 
uđite...”
 
Ona i njena baka Sofija imale su samo kujnu u 
prizemlju. U kujni se nalazio sto pokriven muš-

1950. emom na cvetiće, škripavi kauč 
i impozantni kredenac svet-
loplave boje. Postavio sam svoj 
detektor nasred stola i počeo da 
baratam oko kristalne kućice. 
Uskoro sam u ušima začuo ve-
oma udaljenog Harija Džejm-
sa, koji je svirao kompoziciju 
„Ciganin trubač”. Dali smo 
slušalice najpre Jeleninoj baki, 
kao najstarijoj, ali ona nije ništa 
čula. Samo je pokvarila frizuru. 
Jelena je čula Harija Džejmsa.
 
Jelenina baka je pravila odličnu 
višnjevaču. Ona je u julu kupi-
la pet kila višanja i stavila ih 
u staklenu teglu. Onda je u tu 
teglu nasula pet kila šećera, pa 
je čitavu stvar povezala perga-
mentom i crvenom gumicom. 
Onda je tu teglu stavila u pro-
zor. Višnje su dugo stajale na 
suncu. Sazrevale su u toku cel-
og avgusta, septembra, oktobra, 
novembra i decembra. U ukus 
tih višanja koje su sazrevale 
na prozoru, na suncu, upilo se 
zbog toga nešto od našeg po-
gleda na čubursko dvorište, 
nešto od komšijskih svađa, pol-
jubaca u veži, a bilo je u njima kiša što pada-
ju na Cersku, i ciganske muzike bilo je u toj 
tegli, one muzike iz dvorišta Orlovića Pavla. 
 
Tačno u osam sati Jelenina baka je otvorila teglu 
sa višnjama i višnjevačom i pitala nas hoćemo 
li višnjevaču ili višnje. Ja sam kazao da želim 
višnje. Višnjevača me nekako nije privlačila. 
Bio sam trezven radio amater iz Kluba narodne 

tehnike „Nikola Tesla” u Katanićevoj uli-
ci i hteo sam da otkrivam nove radio aparate 
sa jedanaest cevi. Zato sam samo jeo višnje. 
Koštice sam ležerno pljuckao u pepeo. Sada 
se u slušalicama čulo „Wonderful” Džordža 
Geršvina. Zamolio sam Jelenu iz prizemlja za 
igru. Baka je kunjala, naslanjajući glavu na 
kredenac. Bio sam superioran muškarac sa pr-
vog sprata koji igra sa devojčicom iz prizeml-
ja. Bio sam iskusan muškarac dok sam prstima 
lagano opipavao nosi li Jelena grudnjak. Nije 
ga nosila. A i šta će joj kad uopšte nije imala 

grudi? U to vreme, 1950, još nije bilo guma za 
žvakanje, pa sam zato žvakao one višnje iz te-
gle. Pojeo sam tako igrajući najmanje pola kile 
višanja iz bakine tegle, a onda sam se iznenada 
setio da Jelena, u stvari, uopšte ne čuje muziku 
dok igra sa mnom, jer su slušalice bile stalno na 
mojim ušima. Eto, to je bila žena! I sada najviše 
cenim takve žene: one koje su u stanju da zbog 
vas igraju sporo ili brzo, da izvode različite fig-
ure, a da vam nikada ne kažu: daj malo slušalice 
da i ja slušam! Dok su sa vama, one čuju i bez 
slušalica najdivniju muziku.
 
Posle jedno sat i po dao sam Jeleni slušalice da 
i ona malo sluša Radio Beograd, koji je puštao 
novogodišnju muziku, ali nekako mi se više nije 
igralo! Kako da igram kad ne čujem muziku? 
Seli smo na onaj kauč pokraj bake koja je već 
spavala sa glavom na kredencu. Izgleda da su 
me one višnje iz tegle uhvatile. Izgleda da sam 
se napio prvi put u životu, i to od višanja! Te 
višnje su mi, izgleda, došle glave. Zaspali smo 
oko pola jedanaest, tako da nismo ni dočekali 
novu 1951. godinu, koja se tiho došunjala do 
Čubure. A toliko smo je čekali!
 
Čudno, ne sećam se uopšte te 1951. Sećam se 
samo jednog dvorišta sa česmom na sredini i 
golubarnikom na dnu; sećam se dveju mla-
dih senki u tamnom prozorskom staklu kako 
u potpunoj tišini igraju priljubljene jedna uz 
drugu, pored usnule bake sa glavom na kred-
encu, na Čuburi, u Beogradu, u Srbiji, u Jugo-
slaviji, na Balkanu, u Evropi, na planeti koja 
se zove Zemlja, u Sunčevoj galaksiji, u sve-
miru kroz koji plovi ta planeta, hladeći se...  
 
Novembar, 2003.

Momo Kapor

„Шта да оставимо дeци и унуцима 
што им нико нe би могао порушити, 
запалити, одузeти? Можда какав 
поуздан занат који сe можe обављати 
под свим систeмима и околностима? 
Или само добро васпитањe, знањe 
јeзика којe ћe им помоћи да сe исeлe 
трагом давних сeоба? А можда јe 
насигурнијe - наоружати их прeзиром 
прeма посeдовању, помоћу кога ћe 
напуштати своја гнeзда лака срца, 
звиждућући и са рукама у џeповима?” 
— Момо Капор —
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„Две храбрости су потребне покајнику - 
једном храброшћу да заплаче над старим 
путем и другом да се обрадује новом.“ 
Свети владика Николај Велимировић  
 
„Што год ткаш, везуј концем за небо.“ 
Свети владика Николај Велимировић

„Човекова душа је као злато, а бо-
лест је као огањ који га прочишћава.“ 
Старац Пајсије Светогорац 

Људи које привуче само твој изглед, неће ос-
тати уз тебе заувек. Али људи који се потру-
де видети колико је добро твоје срце, неће те 
напустити никад.

Не идите за већином, Бог је са онима који су 
у праву, а не са онима који су у већини.

Племенитост је редак цвет, који расте само 
на понекој људској души.

Ако не можеш да будеш славан и богат мо-
жеш да будеш поштен и добар.

Не треба чекати небо да би смо видели рај.. 
рај постоји на земљи ... кад сретнеш добре 
људе ... бистре сјајне очи и срце чисто.

Немојте се трудити да се ваше присуство 
примети, него да се ваше одсуство осети.

Живот је један и кратак, живите га ... Љубав 
је ретка, зграбите је ... Бес је лош, ослободи-
те га се ... Мржња је ружна, одбаците је ... 
Страх је ужасан, суочите се са њим ... Успо-
мене и сећања су лепи, чувајте их.

Онај осећај кад видиш прелепу особу, за-
носну, једноставно најлепшу ... кренеш пре-
ма њој и ... закуцаш се у огледало.

Нема човека у коме не би било некаквог до-
бра. Зло које се налази у њему покривај љу-
бављу и моли се за њега Богу. СХИ Игуман 
Сава

Ако немаш молитвеног духа, старај се све 
више и више да познаш, с једне стране , 
своје ништавило, а са друге богатство да-
рова благодати Божанске. Тада ће побожна 
молитва сама собом потећи из срца твога.

Ако се има љубав према свему што је Бог 
створио, онда ћемо стећи мир у себи и око 
себе. Како другоме себе дамо, тако ће се и 
нама вратити.

Никада од људи не очекуј превише. Увек је 
боље бити изненађен, него разочаран.

Господ је има дрвени крст а златно срце, а 
сада многи имају златан крст а дрвено срце.
Немате појма колико су вам људи кроз шалу 
рекли истине.

Велики Бог ће ти помоћи. За Њега не постоје 
излечиве и неизлечиве болести. Постоје 
само они који верују и они који не верују.

Господе ... ! Дај ми очи који виде само до-
бро у људима ... Срце које прашта све увреде 
... Памет која заборавља све лоше ... и душу 
која никад не губи веру. Амин !

Свој мир проналазим у ситницама које ме 

испуњавају и људима које волим! и посебно 
ценим оне ствари које се не могу купити.

Мисли су попут птица. Не можемо им за-
бранити да лете, али је до нас, да ли ћемо 
им дозволити да слете и направе гнездо на 
нашој глави ! Отац Тадеј

Чувај се високоумља, то је најопаснија бо-
лест.

Има три неуљудности на овом свету; кад се 
млади подсмевају старима, здрави болесни-
ма и будале паметнима.

Птица је птица, ако лети. Цвет је цвет, ако 
цвета. Човек је човек, ако се моли. Па-
тријарх Павле

Бежи од онога што се Бога не боји а људи 
не стиди.

Никога немој осуђивати. Никад не знаш са 
каквом се битном неко бори

Воли јединога Бога и заволећеш и сву децу 
Божију.

Они који Вас мрзе, заправо не мрзе Вас ... 
Они мрзе себе, јер сте Ви одраз онога што 
би они желели бити.

Не бришите сузе ... већ бришите оне који су 
вас на то натерали...

Кад не можеш своју молитву речима, не бри-
ни Бог чује твоје срце ...

Љубомора је у стању да измисли оно чега 
нема а уништи оно чега има.

Једног дана рече суза Осмијеху; завидим ти 
јер си ти увијек срећан!!! Осмијех одговори, 
гријешиш често сам маска твојој боли ...

Духовне поуке

Врана је живела у шуми и била је потпуно 
задовољна својим животом.

Једног дана она угледа лабуда. „Овај лабуд је 
много бео“, помисли она, „а ја сам баш црна“. 
„Он мора да је најсрећнија птица на свету.“

Врана подели своју мисао са лабудом.

„Заправо“, одговори лабуд, „и ја сам мислио 
да сам најсрећнија птица док нисам видео 
папагаја, он има две боје и прелеп је. Ми-
слим да је папагај најсрећнија птица икад 
створена“.

Врана нађе папагаја који јој је објаснио: „Ја 
сам живео јако срећним животом док нисам 
угледао пауна. Ја имам само две боје док 
паун има много боја“.

Прича о врани и пауну:  
Шта нас спречава да будемо срећни?

Врана посети пауна у зоолошком врту и 
виде да се хиљаде људи сакупља и диви се 
његовој лепоти.

Када су људи отишли, врана се приближи 
пауну. „Драги пауне“, рече врана, „ти си тако 
предиван. Сваког дана хиљаде људи долази 
да те види. Људи када виде мене, одмах ме 
терају од себе. Мислим да си најсрећнија 
птица на свету“.

Паун одговори: „Ја сам увек мислио да сам 
најлепша и најсрећнија птица на свету. Али 
због моје лепоте, ја сам заробљен у овом зо-
олошком врту. Промотрио сам зоолошки врт 
јако пажљиво и приметио да је врана једина 
птица која није у кавезу. Тако да већ неко вре-
ме размишљам о томе како бих био срећан да 
сам врана могао би да летим где хоћу“.

Ово је и људски проблем такође. Ми пра-
вимо непотребна поређења са другима и 
бивамо тужни. Не вреднујемо оно што нам 
је Бог дао. Све ово води до зачараног круга 
несреће. Научимо да будемо срећни са оним 
што имамо, а не да гледамо шта немамо.

Увек ће постојати неко ко има више или 
мање од онога што ми имамо. Особа која је 
задовољна са оним што има је најсрећнија 
особа на свету.
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Šaljive priče
Tri tepave - srpska narodna pripovetka
U jedne udovice bile tri kćeri sve tri tepave. Prosci dođu da ih prose, a 
majka im zapreti, da ni jedna ne govori ništa nego da se stide, a da će ona 
za njih govoriti. Pošto prosioci posedaju, skoči slučajno pas na žrvnje, a 
najmlađa opazivši zavika sestrama: 
- Tkoti pat na drvanj.
 A srednja joj odgovori :
- Potrti pa ga poteraj!
Najstarija kad ču reče im:
- Tutite jedne netretnite, vidite kako tam ja mudra pa tutim!
Srpska narodna pripovetka iz Hercegovine

Čovjek i žena
U jednom selu živjeli su čovjek i žena. Čovjek je radio u polju a žena 
u kući. Jednog dana dogovore se mijenjati za poslove. Iduće jutro muž 
će raditi u kući a žena će orati u polju. Krenuvši u polje žena reče mužu 
da joj čuva piliće, pomuze kravu, čuva da telad ne podoje kravu, ispeče 
hljeb, napravi maslac od mlijeka i da kao i ona njemu napravi ručak.  
Rekla mu je i to da ne dira ćup u kojem je otrov, da ne bi umro. I tako 
ode žena u polje a muž pomisli kako će sve to lako i brzo napraviti. No, 
ništa nije napravio. Kvočku i piliće odnijela je ptičurina, teladi su podojili 
kravu, dok je mijesio hljeb prosuo je mlijeko i ugasio vatru i tako ništa 
nije napravio. Od muke se htio ubiti. Te ode na tavan da se otruje onim 
otrovom. Kad ga je nekoliko puta okusio počne otezati ne bi li brže umro, 
ali mu ni to nije uspjelo. Bio je to med kojeg je žena čuvala za lijek. Od 
tada nikad više nije ni pomislio kako je njegovoj ženi lako, već je svima 
govorio kako su ženski poslovi puno teži od muških.
 
Svijetu se ne može ugoditi
Vraćali se otac i sin sa sajma, otac na magarcu a sin pješke. Vidjevši 
ih jedan čovjek reče kako to da otac sjedi a sin hoda. Zamijeniše se za 
mjesta. Ni to nije valjalo, reče drugi čovjek, kako to da sin sjedi a da otac 
hoda. Tada sjedoše i otac i sin na magarca. Tako je treći čovjek rekao kao 
ih treba ubiti, jer su oba sjeli na magarca. Zatim su sjahali i krenuli pješke. 
Ali naiđe i četvrti čovjek kojemu je bilo čudno što niko ne jaše magarca, 
tada otac reče da će oni nositi magarca. Zavezaše magarcu noge staviše 
ga na kolac i tako ga stave između te ga ponesu. I to je ljudima bilo čudno 
i smiješno. Shvativši da se ljudima ne može ugoditi otac razveza magar-
ca, sjede na njega i vrati se zajedno sa sinom kući.
 
Laž i Paralaž
Sastanu se jednom dva čovjeka, jednom je bilo ime Laž a drugom Paralaž. 
Reče Laž: Jesi li čuo za onaj struk zelja što je izniknuo u našem selu. Ka-
kvo zelje reče Paralaž. To je strašilo božje više je od ikakva duba, deblje 
je od ikakva jablana, a granatije od najviše jele. Podanj se može sve selo 
okupiti i u hladu spavati. Sve živo što zelje jede od njega se hrani. Sad 
počne Paralaž Laži: A jesi ti čuo za onaj kazan što ga mi seljani gradimo. 
Ne ja, odgovori Laž, a kakav kazan. Kazan brate, čudo nad čudesima! U 
njemu će biti preko deset hiljada oka; iznutra će ga napravljati 77 najv-
ještijih kalajdžija, a iz vana 99 ; koliko će biti širok , neće moći kalajdžija 
jedan drugog vidjeti, nego jedan drugog zvati iza sveg glasa. Lakše more! 
Ne ošteti mi radnju. Ali sve je to lasno, nego kuda ćemo s njime, jer u selu 
neće moći spavati ?  Upita Laž: Pobogu brate a za šta će vam toliki kazan? 
Bogme ako i kod nas iznikne onoliki struk zelja koliki kod vas, da ga u 
ovome kazanu varimo.

Kum i njegova prasica
Jedan seljanin zamoli nekakva drugoga bogatijega od sebe u istome selu 
da mu kupi jedno malo prase, jer sam nije imao od kuda da ga kupi, pa 
kad uzraste da ga podijele; i ovi mu ga kupi. Kad dođe vrijeme da se prase 
ubije, pomisli u sebi onaj siromašan seljak da nije pravo da mu uprav 
polovicu od njega da, pa neznajući, kako bi uradio ili da mu od njega višta 
ne da a da pošten ostane, pođe k svome kumu da se svjetuje. Kum mu 

reče: „Ti prase ubij pred večer i javi ortaku da sjutradan dođe u jutro, da 
ga s tobom podijeli, pa kad dođe u jutro, počni kukati i plakati i reci mu, 
da su prošle noći ukrali, a prase mrtvo objesi o prozoru da visi.” Seljanin 
se obraduje, kako će cijelo njemu ostati, i učini onako, kako ga je kum 
svjetovao. Kad seljanin prasca zakolje i objesi, kum se privuči po noći 
i prase ukrade. Kad u jutru seljanin vidi da zbilja prasca nema, on brže 
bolje kukajući ka kumu, i kaže mu: „Kume ah za Boga! Meni ukradoše 
noćas prasca.” „Tako, tako, kume, vazda govori”, reče mu kum, a on mu 
opet reče: „Ma zbilja ti govorim, kume, tako mi svetoga Jovana koji je 
među nama.” A kum opet: „Tako, tako, samo, kume, vazda govori.” „Ali 
se ne šalim, čuješ? nego su mi ga ukrali” reče opet seljak, a kum jednako: 
„Tako, tako kume”, te ortacima ne dopadne nijednome ni dijel.

Car i drvoseča 
Bio jednom car u lovu i to u šumi u kojoj je drvoseča sekao drva. Kad je 
car naišao, drvoseča ga nije ni pogledao te ga car upita: 
- Zar zaista imaš toliko posla da nemaš vremena ni da me pozdraviš? 
Drvoseča odgovori: - Zbilja nemam vremena. Moram da zaradim za 
hleb. Jednima ga vraćam, drugima pozajmljujem... 
Car se začudi: - Kako to? 
Drvar odgovoti: - Moram da izdržavam roditelje, kojima vraćam; gajim 
decu, kojoj pozajmljujem da bi mi vraćala kad je budem star.

Zašto se sveti Ignjatije zove Bogonosac
Sveti Ignjatije jedan dan oraše, i o pasu mu višaše tikva iz koje prisrkivaše 
vodu kad ožedni. Prođe putem Hristos i vidi ga, pa ga zovne: „O Ignjatije!“ 
a on mu se odzove: „Što veljaše! ko me zove?“ Onda Hristos reče: 
„Pomaga ti Bog!“ „Dobra ti sreća,“ odgovori Ignjatije, a Hristos opet 
reče: „Oli mi dati malo vode da pijem?“ „Oću, čoče, a za što ne“ odgovori 
Ignjatije, „nego dođi ovamo.“ A Hristos mu reče: „Došao bih, nego preko 
ove rijeke ne mogu pregaziti.“ U to ostavi Ignjatije volove, izuje se i 
prijeđe s onu stranu rijeke, kad li tamo, ne vidi nikoga i uzalud zove, te se 
on opet uputi natrag. Ražali se Hristu (fala njemu) da se muči, pa mu reče: 
„Pričekaj me malo, eto me!“ Kad k njemu dođe, uzme ga sv. Ignjatije na 
pleća. Kad budu nasred rijeke, reče Hristos Ignjatiju: „Ignjatije!“ A on 
se odzove: „Što veljaše?“ „Jesam li ti težak?“ zapita Hristos, a Ignjatije 
odgovori: „Bogme jesi, kao sva sila vasiljena.“ „Bogme si pogodio, i 
jesam baš sva sila vasiljena,“ reče mu Hristos, i nestade ga.

Kako se Kraljević Marko junaštvu naučio
Pitali Kraljevića Marka, kako je postao junak, a on odgovorio, da se 
junaštvu naučio od pasa i od đece: kako jedno pseto makar bilo najveće 
i najjače pobjegne, onda sva ostala paščad i najmanja i najslabija trče za 
njim; tako isto i dijete kad pobjegne, đeca trče za njim. A kad se kako 
pseto ili dijete, makar bilo najmanje i najslabije, ispriječi i stane da se 
brani, onda slabo ko smije nanj udariti.

Bonik i bolest
Razboli se jedan bogati no prosti čovjek tako da je u dvije tri godine dana 
sve ljekare nad sobom izmijenio bez svake pomoći. Najposlije mu dosadi 
te stane moliti Boga da umre.
U tome dođe k njemu od nekuda nekakav kaluđer, i tek šta ga vidi, reče 
mu: „Blago tebi, moj bolesniče i Hrišćanine, kad toliko boluješ!“
Bolesnik mu reče: „Kakvo blago? Ovako blago Bog tebi dao pak da se 
nasitiš!“
„Ja sam čitao“ reče kaluđer, „đe stoji napisano: A šta gospod ljubit kogo, 
togo nakazujet.“
„A šta će to reći, oče“, zapita bolesnik, a kaluđer mu odgovori: „Bogme 
reći će, da koga Bog ljubi, togaj se i opominje, pa tako se opominje i tebe, 
nego mu zafali.“
„Oću“ odgovori bolesnik, „ali bih mu više zafalio da me zaboravi do pet 
šest godina; a ovo bih dobro, ako si ti oče kail, tebe darovao.“
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Mudre misli
PRIJATELJSTVO 
Bolje u komšiluku prijatelj, nego u svijetu brat. 
Dok sa nekim vreću brašna ne pojedeš, ne možeš ga 
upoznati. 
Ko se od ljudi krije, bolje da ga nije. 
Ko ima prijatelja, ima i dušmana. 
Ne vjeruj prijatelju za trpezom nego na vratima od 
tamnice. 
Ne druži se s onim sa kojima se ne možeš počupati (za 
drugarstvo treba tražiti sebi ravnoga). 
Nesta vina, nesta razgovora; nesta blaga, nesta prijatelja. 
U starom neprijatelju nikad prijatelja. 
 
DOBRO-ZLO 
Bježao od kiše, stigao ga grad (kaže se kada neko bježi 
od jednog zla a stigao još veće). 
Bolji je dobar glas nego zlatan pas. 
Vode i zlobe nikad neće nestati. 
Dvadeset i pet batina po tuđem turu nije ništa. 
Dva dobra rijetko kad idu zajedno, a dva zla često. 
Dobro je sve znati, ali je zlo sve činiti. 
Zapržio mu čorbu (kada neko nekome nanese zlo). 
Zlo rađenje - gotovo suđenje. 
Ko se tuđem zlu veseli, neka se svome nada. 
Ko zlima oprašta, dobrima škodi. 
Ne valja tresti drvo kad voće samo opada (ne valja 
zloupotrebljavati nečiju dobrotu i ljubaznost). 
Podmuklo pseto najpre će ujesti. 
Pas koji laje, ne ujeda. 
Prićerala orla zla godina. 
Sto put daj, a jednom ne daj - nisi nikad dao. 
Taj se nije još rodio, koji bi svima ugodio. 
Hrani pseto da te ujede. 
 
MUDROST-LUDOST 
Ako nijesam kumovao, a ja sam kroz plot gledao. 
Ako slijepac slijepca vodi, obadva će u jamu pasti. 
Bolje je dati vunu nego ovcu. 
Brzi vrat lome, a spori kući stižu. 
Budalu ujede i vezano pseto. 
Daj rukama, tražićeš nogama. 
Dok se muke ne namuči, pameti se ne nauči. 
Ćelav se diči kapom, a lud snagom. 
Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. 
I konj od sto dukata posrne (svako može pogriješiti). 
Kada matori pas laje, vidi brzo šta je. 
Kada lisica drži pridiku, pripazi na svoje guske. 
Koga su kurjaci ćerali, taj se i zečeva boji. 

Luda pamet, gotova pogibija. 
Mokroj zemlji malo kiše treba. 
Najdalje je što je prošlo, a najbliže je što će doći. 
Ne valja ljećeti doklen krila ne porastu. 
Ne da se ni opepeliti (kad neko neće ni da čuje za ono 
što mu se govori). 
Ne daj ludaku štap, jer će ti razbiti glavu. 
Ne zabadaj trn u zdravu nogu. 
Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne vjeruj 
sve što čuješ. 
Ne uči baštovana kako se seju krastavci. 
Ne kudi konja koga nisi jahao. 
Ne pokazuj vuku put u šumu. 
Od nevješta i ropa plače. 
Pas laje, vetar nosi. 
Sindžir gvožđe muka je velika, Tamnica je gora od 
sindžira, A zla žena gora od oboje. A zla pamet gora 
neg‘ sve troje. 
Starije je jutro od večera (kad se o nečemu uveče raz-
govara pa se ostavi „da prenoći“ i da se ujutro donese 
odluka). 
Slijepca za put i budalu za savjet ne valja pitati. 
Traži vatre na lanjskom vatrištu (kada se očekuje neš-
to nemoguće). 
Teško ovci s vukom ratujući i pametnom luda slu-
šajući. 
Upleo se kao pile u kučine (kaže se za šeprtlju koji se 
upetljao pa ne može da se otpetlja). 
 
SREĆA - NESREĆA 
Baba deli jabuke, a Bog sreću! 
Bolje sreća nego puna vreća! 
Ali: 
U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud! 
Da padne na leđa, razbio bi nos (kaže se za nekoga 
koji je veoma nesrećan). 
Da čovjek zna gde će vrat slomiti, nikada ne bi tuda 
prošao. 
Daj mi sreću - pa me veži u vreću (ne bojim se). 
Davljenik se i za slamku hvata. 
Dok jednome ne smrkne drugome ne svane. 
Gde nevolja ruča, tu i tuga večera. 
Iz tvojih usta u Božje uši (kaže se onome koji nam 
nešto povoljno priča). 
Nije kome je rečeno, već kome je suđeno (kada neko 
nešto iznenada dobije). 
Pri nevolji i bogalj ozdravi. 
U nevolji ne treba plakati već lijeka tražiti.




