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Поштовани читаоци!

Јесењи радови су увелико у току, остаје још нешто мало посла и онда 
у миру сачекати зиму и нову годину, а послије тога кренути поново, 
јер нема предаха и не смије га бити.

Друштва су ове јесени радила пуном паром, било је много разноликих 
и занимљивих догађаја али ипак бих овдје издвојио један, за све Србе 
и српска друштва у Словенији, веома значајан догађај. У питању је 
посјета Словенији предсједника Србије Томислава Николића. Поред 
званичних међудржавних разговора са предсједником Словеније 
Борутом Пахором и предсједником Владе Републике Словеније 
Миром Цераром, предсједник Србије био је присутан и на отварању 
изложбе о Михајлу Пупину у Градској општини Љубљана а такође и 
приликом откривања споменика Михајлу Пупину на Бледу.

Први пут десило се и то да је један високи званичник Републике 
Србије нашао времена и могућности да се сусретне и разговара 
са представницима српске националне заједнице у Словенији. О 
посјети предсједника Томислава Николића можете више прочитати 
на страницама овог броја Мостова.

Рекох, да су друштва била веома активна и да је било неколико догађаја 
који су побудили велику пажњу. Неке манифестације су постале већ 
традиционалне а друштва настоје да их сваке године обогаћују новим 
садржајима и да на што бољи начин презентују српску културу. Својим 
садржајем, како тематским тако и временским, могли би издвојити 
11. дане српске културе у Крању, гдје су поред домаћина наступила 
и друга друштва и појединци. Не треба заборавити ни фолклорну 
манифестацију „Разиграна срца“ која се ове године одржала по 
дванаести пут. И они најмлађи, чланови дјечјих фолклорних ансамбала 
имали су прилику да покажу шта су све научили и да нека друштва 
не треба да стрепе за будућност, што се тиче фолклорне дјелатности.

Представници наших друштава учествовали су и на културним 
догађајима изван Словеније, не само као гости, него и као учесници у 
програму, као што су 50. Кочићев збор и Шушњар 2015.

У овом броју Мостова поред активности о друштвима можете 
прочитати и друге занимљивости као и наше сталне рубрике, наћи ће 
се за свакога понешто. Вјерујем да ћете и овај пут бити задовољни а 
сви заједно потрудићемо се да Мостови буду још бољи и садржајнији.

Душан Јовановић

Јесењи радови
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Председник Републике Србије Томислав 
Николић био је 8. и 9. октобра 2015. године 
у званичној посети Републици Словенији. 
На самом почетку званичне посете Слове-
нији два председника су потврдила одличне 
односе између две државе. Том приликом је 
било говора о актуелним питањима између 
две државе, али и питању статуса Срба у 
Словенији, као и питању миграната, који су 
не само проблем Србије и Словеније него и 
целе Европске уније. Истога дана је пред-
седник Николић имао разговоре с председ-
ником Владе Републике Словеније Миром 
Цераром и председником словеначког пар-
ламента Миланом Берглезом, када је било 
говора о свим актуелним питањима између 
две државе. Свечани дочек, уз звуке српске 
и словеначке химне на Конгресном тргу у 
Љубљани председник Словеније Борут Па-
хор припремио је своме госту, где су се оба 
председника сусрела и са бројним грађанима 
Словеније, али и представницима српских 
друштава међу којима је била и моја мален-
кост у улози председника Савеза српских 
друштава Словеније (ССДС). У пренатрпа-
ној сатници, у поподневним сатима пред-
седник Николић са бројном делегацијом Ср-
бије у градској кући града Љубљана сусрео 
се са градоначелником Љубљане Зораном 
Јанковићем. У присутности  бројних висо-
ких званичника из културног и јавног живот 
Љубљане и Словеније, где је био присутан 
и председник ССДС, председник Србије се 

Посета председника
Републике Србије
Делегација Савеза српских друштава Словеније учествовала у разговорима са председником Републике Србије 
Томиславом Николићем и његовим сарадницима на Амбасади Републике Србије у Љубљани

захвалио Словенији на драгоценој подршци 
коју Словенија стално пружа Србији на путу 
ка ЕУ, а такође се уписао у златну књигу 
Љубљане. Након пријема код градоначелни-
ка Љубљане председник Николић је у при-
сутности такође неколико представника Са-
веза српских друштава Словеније  разгледао 
изложбу о Михајлу Пупину Идворском. 

Након отварања изложбе председник 
Србије се у Амбасади Србије у Љубљани 
сусрео с важнијим представницима срп-
ских друштава у Словенији. Том приликом 

је председник Николић обавестио представ-
нике српских друштава о садржају разгово-
рима са председником Републике Словеније 
Борутом Пахором и другим званичницима 
Републике Словеније (представницима зако-
нодавне и извршне власти). Након уводног 
излагања председника републике Србије 
била је дана могућност такође представ-
ницима српских друштава да се обрате, 
представе начин свога деловања, успехе и 
проблеме с којима се сусрећу у својој новој 
домовини. 

Делегацију ССДС у овим разговорима 
су сачињавали: Никола Тодоровић, председ-
ник Савеза, Златомир Бодирожа, први пот-
председник, Далибор Самац, други потпред-
седник, Драго Војводић, потпредседник Са-
вета Владе Републике Словеније за нацио-
налне мањине народа некадашње СФРЈ и 
Душан Јовановић, секретар Савеза. У улози 
председника ССДС сам након срдачног поз-
драва изразио захвалност, пре свега председ-
нику Србије, што нам је указао велику част 
и задовољство да нас саслуша, уз очекивање 
да ће данас започету праксу наставити и 
други званичници Србије, када буду долази-
ли у посету Републици Словенији, јер тако 
раде и званичници Словеније када одлазе у 
посету земљама у којима живе Словенци. 
ССДС као кровна организација Срба у Сло-
венији у границама своје интелектуалне и 
организационе способности и могућности 
бори се за очување српске културе, језика и 
етничке припадности уз нагласак да положај 

Отварање изложбе о Михајлу Пупину

Разговор са представницима српских организација
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Срба у Словенији није решен, што треба да 
знају и званичници Србије када разговарају 
са званичницима Словеније. ССДС заједно 
са представницима других националних 
заједница народа некадашње СФРЈ на тему 
статуса имао је неколико пута разговоре 
са председником Републике Словеније, у 
задњој години дана такође и врло отворене 
и конкретне разговоре са свим посланичким 
групама у Државном збору РС, али и Др-
жавном свету, са председником Владе РС, 
као и са другим представницима извршне 
власти Словеније. На задњем састанку са 
премијером Цераром били су у вези са пи-
тањима статуса договорени сви садржајни и 
временски оквири, међутим дошло је до за-
стоја управо због неких ванредних догађаја, 
с којима посланичка група премијера Цера-
ра оправдава кашњења. Желимо и овде да 
подсетимо да ће Срби заједно са другим на-
ционалним мањинама да се боре за свој ста-
тус, иако ће то без помоћи матичне државе 
ићи знатно теже. Међутим, посебно желимо 
да нагласимо, без обзира на резултате ових 
разговора, ССДС неће учинити ништа што 
би оптерећивало односе између две државе 
и два народа. На крају је председник ССДС 
зажелео председнику републике и његовим 
сарадницима пријатан и успешан боравак 
у Словенији. Драго Војводић је у своме об-

раћању говорио о улози Савета Владе Репу-
блике Словеније за националне мањине на-
рода некадашње СФРЈ у Словенији. Посеб-
но је нагласио да ће Срби у Словенији бити 
задовољни, када буду имали свој национал-
ни савет, као институцију, која ће бринути о 
интересима српскога народа у Словенији.

Представници ССДС, али и неколико 
представника друштава у Савезу су били 
9. октобра на Бледу приликом откривању 
споменика Михајлу Пупину Идворском, 

на којем су били свечани говорници Јанез 
Фајфар, градоначелник општине Блед и 
председници Републике Србије Томислав 
Николић и Словеније Борут Пахор. У свом 
обраћању је Јанез Фајфар, градоначелник 
Бледа подсетио на улогу Михајла Пупина на 
мировној конференцији, без чије интервен-
ције Блед, али и још неки делови Горењске 
не би били у саставу Словеније, због чега 
грађани Бледа и овом приликом, када се по-
ставља овако леп споменик српском велика-
ну, изражавају своју захвалност. Председник 
Николић је у свом говору подсетио на улогу 
Михајла Пупина, не само великог научни-
ка, чија научна достигнућа ни данас нису 
превазиђена, него на његову велику љубав 
до свога српског рода, али Словеније и сло-
веначког народа. Михајло Пупин је својим 
залагањем за већу сарадњу словенских на-
рода па и настајање заједничке државе Срба, 
Хрвата и Словенаца, а посебно између Сло-
веније и Србије. Данашње генерације по-
литичара Србије и Словеније су на добром 
путу да наставе добру сарадњу не само на 
економском подручју, него и културним па и 
политичком подручјима између две државе 
и два народа. Председник Републике Слове-
није Борут Пахор је у свом говору изразио 
захвалност Републике Словеније Републици 
Србији за овако велелепни споменик, којега 
је даровала Србија Бледу и Словенији. Тако 
Словенија није само захвална великом на-
учнику Михајлу Пупину, него и Републици 
Србији и српском народу, с којом Словенија 
има одличну сарадњу, која се свакога дана 
унапређује, пре свега на економском па и 
културном и сваком другом подручју. Мно-
го је више онога што нам је заједничко, него 
онога што нас раздваја, нагласио је председ-
ник Пахор. У програмском делу је учество-
вало и наше КД „Брдо“ из Крања са својом 
певачком групом, која је отпевала српску 
химну и још неколико пригодних песама. 
Такође је било забележено да су на откри-
вању споменика били присутни и представ-
ници друштва „Вук Караџић“ из Радовљице, 
али и други представници наших друштава, 
с чиме је увеличана ова свечаност.

Текст: Никола Тодоровић, председник ССДС
Фото: Раде Бакрачевић

Председник Томислав Николић и Брђанке

Борут Пахор, Томислав Николић и Јанез Фајфар

Хлеб и со за добродошлицу
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Рекох: рад је лековит, у стваралачком 
раду је садржан морал. У нас се ради мало, 
као по казни. Част нашим спасиоцима и хра-
нитељима сељацима; част и радницима који 
нам месе хлеб насушни и свима који нам 
омогућују, својим трудом и стварањем, да 
преживљавамо ове године тешке кризе. Али 
нема доволјно истинских стваралаца; много 
више је готована и шпекуланата, који живе у 
изобиљу, па се и, неумерено и лако, богате 
без рада. Радна дисциплина је благо речено 
попустила; из живота је нестао ред и склад. 
Нити се ради како и колико треба, нити се 
празнује оно што ваља празновати. А кад 
наши људи оду у туђи свет, принуђени су 
да се уклапају у строги ред, пре свега да се 
исцрпљују у раду; нико их не пита да лим се 
свиша да раде од јутра до вечери, јер циљ је 
оних што су их примили и посао им дали да 
им исцеде сваки грам снаге. Такав рад, дове-
ден и до апсурда, уништава радост и раскош 
живота. Његов исход јесте зарада, новац и 
живот за који би се могло рећи добар је да 
није апсурдан. Код нас, и још понегде у Ев-
ропи, живело се лепо, јер је негован складан 
однос између рада у доколице, испуњене ду-
ховним тежњама, посвећеношћу породици и 
љубављу према пријатељима. И у Божјим за-
повестима рад је човекова света дужност, али 
и рад са мером и одмором, који није празан 
ни јалов, јер човек, уз рад, има да задовоља-
ва и жеђи душе и глади духа, а уз корист, уз 
материјалне вредности, у које је рад уложен, 
постоји и потреба за лепотом, наизглед само 
некорисном, а суштински неопходном, како 
је то уграђено у саму природу, где уз плодо-
ве земље, мора и река, постоје мириси шума 
и цвећа, раскош боја и величанствени призо-
ри даривани од неба и земље, од воде, ватре 
и ваздуха. Али и ту од Бога нам дату лепоту 
треба неговати; јер то што је дар захтева рад. 
Није случајно то потпуно иста реч, зависи 
само с које стране се чита. Ми смо, међу-
тим, допустили да лепоту Србије са свих 
страна угрожава опсада ружноће. Ми као да 
не волимо наша села и градове, нашу прес-
тоницу, наше реке и планине, јер на сваком 
кораку суочени смо са нередом, нерадом, за-
пуштеношћу, ђубриштима. Много, превише 
је оних што кваре дивно дело Божје, лепо-
ту Србије која нам је поверена. Тој лепоти 
треба служити: како друкчије него савесном 
негом, сталном бригом, а то значи – радом?

Пре неколико дана дођем у школски 

Српски категорички 
императив: Препородити 
се или нестати?

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

2. део центар једне вароши на Дрини. Било ме је 
стид од ружноће, нереда, прљавштине. А 
зацело није једини проблем, нити је главно 
питање новац – проблем је у нама. Мало 
коме тај хаос смета. Али баш у том, због 
нереда и ружноће, врло непријатном школ-
ском простору, један спрат је у најбољем 
реду: директор Културно-просветног центра 
и његови сарадници створили су оазу чис-
тоће и лепоте. Хоћу да кажем: све зависи од 
човека, од људи. Савесни руководилац не 
мири се с поразом. Није чудо, на пример, 
што у нашим болницама нема довољно ле-
кова и другог материјала; лекари и болнич-
ко особље раде у претешким условима, уз 
минималне награде; свака и мчаст и хвала, 
и они су хероји овог смутног времена .али 
знам да су и у Београду обављене неке хи-
руршке операције, а да није било конца да 
се ушију ране. Руководиоце тих болница 
или одељења не разумем и не могу да оп-
равдам. Не треба да су на челу установе ако 
нису кадри ни конац за ране да нађу. Уђем, 
у другом граду, у једну верску школу: учио-
нице одвратне, страх ме да удахнем ваз-
дух, гади ми се да додирнем клупе. Ником 
не пада на памет да окречи чађаве зидове, 
да обрише прашину са столова и седишта. 
Дођем  унекад дивну бању. Гради се много, 
али је архитектура до бесмисла ружна, на-
лик на нашу фолк музику, најгору у Европи. 
Не налазим скоро ни један балкон са цвећем. 
Парк запуштен. Скулптуре од белог мермера 
никад нису опране, а све су ишаране. На све 
стране тријумф неукуса, ружноће, немара, 
небриге, то јест нереда. Ослушкујем језик: 
и он је загађен, као природа, као насеља, као 
дворишта, као лица кућа. Дођем у Вуков за-
вичај: једва налазим Вукову ћирилицу, омла-
дина углавном пише латиницом. Пита ли се 
неко: зашто? Боли ли некога глава због тога?

Не може тако! На сваком месту и у свим 
слојевима треба да се води бескомпромисна 
борба против квара, против срозавања, про-
тив ружноће, против несавесности, против 
нерада. Све ће се изменити на боље кад пра-
ви људи, стручни  исавесни, дођу на права 
места. Мерило при избору кадрова треба да 
је знање и поштење, а не јалова политичка 
послушност. Неки мисле да би се сви про-
блеми размрсили кад би било новца. Али но-
вац не рађа идеје, док идеје стварају новац. 
Кад се има циљ, нађу се средства и начин да 
се он остварује. За ово смутно доба каракте-
ристична је појава изузетних талената у свим 
областима. Даровита деца нас обавезују. У 

Ћуприји, малој вароши на Морави, неговани 
су таленти у разним областима. Ко се не сећа 
изузетних подвига у спорту, али и у области-
ма духа? У Ћуприји је специјална музичка 
школа за даровити децу и омладину. То је до-
бар начин за супротстављање штетоносној 
поплави шунда и кича. На том путу, колико 
трновитом толико цветном, не треба посус-
тати, а сигурно је неопходна помоћ ,увели-
ко заслужена, шире заједнице. Кас се роди 
и заживи добра идеја, материјална подршка 
постаје обавеза не само општине него репу-
блике и нације, задужбинара и дародаваца. 
У мноштву ружних примера, та деца која 
се, са својим сјајним наставницима, сатиру 
у раду – извор су радости, наде и поноса.

А са друге стране, читам ових дана како 
су на крају школске године премлаћивани, 
дављени, понижавани неки наставниси и 
наставнице, јер су савесно вршили дужност 
,јер нису поклањали нерадницима и незна-
лицама прелазне оцене. Одговор на насиља, 
што се додирују са злочином, није био по за-
слузи. Силеџије нису лишене слободе, иако 
су се понашале као побеснели пси. Обзира 
има тамо где их не би смело бити. Рушио-
це морала, преступнике који заступају пра-
ва нерад и хаоса треба строго кажњавати и 
на све начине их онемогућавати: да би се 
прокрчио пут добру, знању и стваралаштву, 
савесности и напретку. Да би се осигурали 
достојанство и слобода честитих коју угро-
жавају слободе без морала. Од седам до се-
дамдесет седам година не сме бити попуста 
за нераднике и рушитеље ,силеџије, пљачка-
ше и лупеже. Безакоњу треба стати на пут. И 
оно је последица нашег отуђења! Па Србија 
има ваљану традицију правне државе: од 
светосавског номоканона и Душановог зако-
ника, преко узорних закона у ери демокра-
тије. Где сз тај дух, морал и предање одјед-
ном нестали? И у овом случају важи оно 
што не једном рекосмо: народ који не по-
штује сопствено наслеђе постаје варварски.

Говорим о реду и складу, па се сад пи-
тате: за кога овај говорник навија? За власт 
или за опозицију? Навија за начело добра, 
љубави и стварања; за неговање људских и 
грађанских врлина, а сузбијање како поје-
диначних порока тако и друштвених зала. 
Говори вам неко ко не припада ниједној 
странци, јер његова једина странка је српски 
народ, а врховна брига и љубав наша отаџ-
бина. Јер упамтио је опомену из једног све-
тог немањићког житија, и данас актуелну: 
„Не скрећите ни десно ни лево: јер путеве 
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с десна зна Бог; они с лева су развраћени. А 
ви ходите право и наћи ћете благодат“. Ос-
лоњен на такве завете, древне и проверене, 
а као савремени интелектуалац укорењен у 
традицију, негује трезвен, независан и врло 
критички однос како према онима што вла-
дају тако и према онима што се за власт боре, 
не пристајући да размишља у скученом, 
кратковидом и себичном страначком духу: 
то мерило не само да га не задовољава него 
га огорчује; јер на одговорним положајима 
треба да се налазе људи познати по знању 
и честитости, успесима и заслузи, а не само 
по припадности одређеној партији. Поштује 
оне појединце и страначке прваке чије неко-
ристољубиво родољубље је несумњиво ,а у 
скалду са човекољубљем, и особито оне који 
кад добију поверење народа – служе наро-
ду, водећи првенствено рачуна о доброби-
ти људи, оних што савесно раде и стварају 
вредности, а заборављају сопствене приват-
не интересе. Има у нас и таквих, изузетних, 
страначких првака који би, попут Сократа 
,могли рећи: „Сиромаштво моје је сведок 
мога поштења“. Не треба ни да изговарам 
њихова имена: сами их знате, носите их у 
мислима, у срцу и нади. А они други, њима 
супротни, што желе власт да би се сами бо-
гатили, или су се обогатили и пре него што 
су засели на врховне положаје, изигравајући 
законе и користећи се повластицама, сигур-
но нису доброчинитељи народа и отаџби-
не, те не заслужују поверење, а заслужују 
презир. Поверења нису достојни они чије 
су речи и дела у вапијућем нескладу, моћ-
ници без савести, а има их у свим политич-
ким странкама, на власти или градској или 
републичкој, под чијим се окриљем чине 
безакоња и неправде ,толерише богаћење 
без рада ,а ниподаштавање и израбљивање 
оних што се жртвују за опште добро. Фронт 
је вазда постојао и постоји: између добра и 
зла, љубави и мржње, неимара и рушила-
ца, рада и штеточинства, заточника лепоте 
и загађивача живота. Он је и у сваком од 
нас. Јер како рече јунак Достојевског. „Бог и 
ђаво воде вечиту борбу, а поприште је срце 
човеково.“ У тој неизвесној и тешкој борби 
наше људско позвање јесте да будемо на 
страни Бога. Та се борба води не само из-
међу странака него и у свакој од њих. Наш 
народ треба да се опредељује само за оне 
који ће истински, искрено и мудро служи-
ти општем добру: заједничком друштве-
ном, државном и националном интересу, 
а самим тим и добру човека појединца.

Већина грађана није обухваћена стран-
кама. Та већина још не представља од-
лучујућу снагу, јер није организована. Уло-
га елите и високих националних установа 
била би да стварају климу за уједињавање 
свих људи добре воље, неимара напретка, 
без обзира на политичка, идеолошка, верска 
и друга опредељења, а на темељу хуманих 
начела, проверених у свим цивилизацијама 
и временима. Да заједнички језик нађу људи 
културе, а њих има у свим слојевима друшт-
ва и народа. То су они који стварају вредно-
сти не само за себе него и за друге, и не само 
за овај дан него и за будућа времена. А так-
вих има како међу школованима, тако и међу 
радницима и ратарима. Управо ти људи из 

свих слојева, што поступају по савести, жр-
твујући се за опште добро, чине елиту нације.

Шта још да вам кажем? Стање је тако 
тешко да ми немамо права на клонуће ни 
на поразни песимизам. Наде вазда има за 
оне што верују и служе љубави: „Љубав све 
превасходи“ – певао је наш деспот Стефан, 
Лазарев син, можда најотменији српски вла-
дар, а вољом судбине турски вазал, па је до-
дао, имајући у виду очајне прилике: „Колико 
је у нашој моћи, ми ипак песму плетемо.“ И 
нама сад, јер изгубљен је нови косовски бој, 
мора бити јасно: пораз је ту, на свим стра-
нама око нас, а угрожава нас и онај најгори, 
пораз у нама, унутарњи, кад човек или на-
род сам себе, сопственим манама, порази. А 
песму плести морамо. Зато вам кажем: пре-
образите се, препородите се, или ћемо нес-
тати, и наша ће песма остати недопевана!

Срби су вазда били од несреће изабрани 
народ, изабран и зато што је силницима на 
претње одговарао не; али Срби су патњом 
постали и посвећен народ, велик међу мали-
ма, значајан међу великима. Није лако бити 
достојан те трагичне улоге. Свети Сава је 
много наслућивао и није случајно маштао,  
исве чинио да Србин „буде савршен божји 
човек, а не да нам живот храмље по недос-
татку“. А храмао је по недостатку и тада. Зар 
Немања није ратовао против рођене браће? 
Зар Првовенчани није био поткопан и угро-
жен од старијег брата Вукана? Зар најмлађи, 
Сава, није над очевим моштима мирио за-
вађену браћу? Зато током те славне, али и 
драматичне епохе Немањића толико уздање 
у веру као у спасење од неслоге, која је срп-
ска коб: „Не постизава се царство небеско ни 
речима, ни лепотом, ни родом, ни јачином, 
ни годинама, но силом вере“ – пише архи-
епископ Данило Други у житију „благочас-
тиве и христољубиве госпође наше, блаже-
не јелене монахиње“. То није опомена само 
њој, чијег је мужа краља Уроша збацио с 
престола син Драгутин, а овога брат му Ми-
лутин; то је и порука предака, и тада несрећ-
них због честих раскола, порука свима нама.

Ако хоћемо да се од зла спасемо, пре-
образимо се и препородимо се сви, јер свак 
треба, у тражењу узрока и добру и злу, прво 
од себе да полази. О томе да кривице не пре-
бацујемо, по правилу, само на друге, него да 
их потражимо најпре и у себи – сјајно пише 
владика Николај Велимировић. А уколико 
је неко на вишем и одговорнијем положају, 
утолико би дубље преображење и темељ-
нији препород морао да доживи. Ко није у 
стању да издржи ту суштаствену промену, 
ту драматичну операцију, и ко на висини до-
бија вртоглавицу и не може да дише – нека 
сам напусти место којега није достојан. Јер, 
питање живота је: препородити се или – нес-
тати? Бити ил› не бити? То је, сад, категорич-
ки императив за наш народ у свим српским 
земљама, као и за сваког Србина, и у отаџби-
ни и у расејању, јер сви смо на путу судбин-
ског, можда највећег и најтежег искушења.

У овој мојој, верујем да осећате то, ис-
креној беседи нешто битно није речено, јер 
све бреме над нама лебди и намеће нам се 
питање: откуд и зашто толика морална кри-
за? Она је настала на гробљу преминулих 
идеала. Она је последица пропасти једног 

погледа на свет. Сад идеала нема, а нема ни 
позитивног Weltanschauung-a. нови светски 
поредак, који све своди на голи интерес и 
владавину моћних, на досад невиђену хе-
гемонију материјализма над духовношћу, и 
хришћанском и хуманистичком, очигледно 
и не нуди идеал већ сурову збиљу. Залудна 
је његова неуморна прича о демократији и 
правима човека. Ко у те лажи још верује? 
Глобализација јесте нови поглед на свет, 
али неприхватљив за оне који се не одричу 
духовних и моралних вредности; биле оне 
хришћанске, хуманистичке или револуцио-
нарне. У чему је суштина, па и трагичност, 
савремене крите? У томе што се још не на-
зиру снаге које би биле у стању да новом 
светском поретку и глобализму супротставе 
другу, узвишенију визију, нов идеал, у коме 
би била равнотежа између науке и морала, 
материјалног и духовног, технолошког на-
претка и културе, неизбежног диктата инте-
реса и правде, силе живота и хуманитета. Ту 
нову визију и тај идеал засад нису у стању 
да изнедре они велики народи који се још 
нису опоравили од катастрофалног пораза 
комунистичког погледа на свет. Хришћан-
ство, које слави свој двехилјадити јубилеј, 
у својим католичким и протестантским ва-
ријантама, склоно је прилагођавању, а не 
супротстављању новом светском поретку. 
Многострадално православље још није за-
лечило тешке ране, нити се обновило морал-
но и духовно. Оно нема ни интелектуалне 
снаге, ни научне подлоге, а нема, чини се, ни 
оне дубоке вере која би била кадра да поме-
ри оно што је, данас, не једна планина, него 
бескрајан низ планинских венаца – нови 
светски поредак. Остаје, с ону страну наших 
интереса, ислам који, уз фанатизам, поседу-
је и моћну теолошку мисао, и чврст поглед 
на свет, нама мало знан, који нимало није за 
потцењивање. Али шта бисмо ми добили 
ако би се ислам супротставио глобализму? 
Можда би нас само угрозио један друкчији 
глобализам, у виду фундаментализма, нама 
још више туђ, и не мање опасан, јер је ис-
кључив и непомирљив. Постоје, дакако, и 
највећи народи, милијарде Кинеза и Инду-
са, који ће уклесати своје слово у двадесет 
прво столеће; али су то за нас непознанице 
и загонетке. Знајмо само једно: у великој 
драми цивилизација ми морамо имати свој 
национални програм. Неопростив је про-
машај водећих снага овог народа ,свих по-
литичких и државних, духовних, научних 
и културних установа српских, што су нас 
оставиле током ових пресудних година, кад 
нам се судбина преламала, без икаквог про-
грама, плана и визије, док су сви око нас 
имали и имају јасне циљеве и агресивне 
намере. Голем је то пораз наше памети! И 
у том промашају надмећу се јаловошћу они 
што владају и они који се за власт боре. 
Тешко нама с њима! Нека нам свима Бог по-
могне! Над нама је, зацело, небо затворено.

Рекох и олакшах душу своју, дра-
ги моји пријатељи и мила сабраћо.

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

Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Надежда Петровић
Надежда Петровић (11. октобар 1873 — 3. 
април 1915), академска сликарка, хуманист-
киња, друштвена радница и ратна болничар-
ка, златним словима уписала се у књигу срп-
ских великана. Умом је ишла напред, рукама 
стварала, разумом и упорношћу предњачила. 
Имала је европско образовање и путовала по 
Европи када је већина жена у Србији била 
неписмена и када већина жена по удаји није 
видела ни свој родни крај. Била је наставница 
сликарства, приређивала изложбе и уметнич-
ке колоније, писала критике, држала говоре 
на патриотским зборовима, спајала људе, ра-
товала. Живот су јој биле слике и отаџбина.
 
Надежда Петровић рођена је 11. октобра 
1873. год. у Чачку, од оца Димитрија – Мите и 
мајке Милеве, девојачко Зорић. Била је прва 
од деветоро деце; њен брат био је Растко Пе-
тровић, један од познатих српских песника.
 
Године 1884. породица Петровић пресели-
ла се из Чачка у Београд. Живели су у кући 
деде Максима Хаџи-Петровића. У овој кући 
одиграли су се важни друштвени и политич-
ки догађаји који ће код Надежде оставити 
неизбрисив траг бурног живота и судбине.
 
Вишу женску школу Надежда је завршила 
у Београду 1891. год. Наредне, 1892. годи-
не, Надежда Петровић положила је испит 
за наставницу цртања у средњим школама. 
Када је 1893. године уважена њена молба за 
посао наставнице цртања у средњој школи, 
Надежда је наставила учење код Ђорђа Кр-
стића, да би 1896. године уписала сликарску 
и цртачку школу Кирила Кутлика.

Године 1898. Надежда Петровић наставља своје 
школовање сликарства у Минхену (Немачка) у 
атељеу Словенца Антона Ажбеа. У Минхену је 
намеравала да остане једну, а остала је четири 
године. Боравак у Минхену натерао је Надежду 
Петровић да за једну годину научи да говори три 
страна језика — немачки, руски и француски.
 
Први школски распуст провела је у Београ-
ду и 25. августа 1900. год. отворила је прву 
самосталну изложбу у сали Велике школе. 
Приказала је 37 слика. Надежда Петровић 
је 1903. године морала да се врати у Србију 
из Немачке зато што јој министар просвете 
није одобрио ново одсуство. У ствари, пра-

ви разлог њеног повратка је тај што Мита 
Петровић није хтео да напише историју о 
краљици Драги која би приказала племенито 
порекло њеног деде Николе Луњевице.
 
Повратак у Београд увео је Надежду Петро-
вић, а да није ни слутила, у бурна политичка 
збивања.
 
У сали „Коларца“, 15. августа 1903. године, 
био је одржан до тада један од највећих жен-
ских митинга у српству тог доба, на којем је 
присуствовало више хиљада жена. На том 
скупу Надежда се обратила и говорила преко 
90 минута. Тада је основано „Коло српских 
сестара“, хумана и патриотска организација, 
а Надежда Петровић је постала њен секретар.
 
Од 1904. год. Надежда Петровић била је ан-
гажована у домовини око Прве југословенске 
уметничке изложбе, оснивања Ладе и Прве 
југословенске уметничке колоније (Сићево, 
Пирот 1905. год.). До 1912. год. излагала је 
на многобројним изложбама: изложба Ладе, 
изложба Југословенске колоније 1907. годи-
не, изложба Српског уметничког удружења 
1908. године, друга самостална изложба у 
Љубљани 1910. год. Исте године излагала је 
у Паризу на „Јесењем салону“ и у Загребу у 
оквиру групе Медулић, а следеће године на 
међународној изложби у српском павиљону 
у Риму и изложби у салону Интернацио-
налне уније и „Јесењем салону“ у Паризу. 
 
Године 1912, у Београду, Надежда Петровић 
отворила је сликарску школу и учествовала 
на четвртој југословенској изложби.
 
Данас, историчари уметности уметнички рад 
Надежде Петровић деле на четири периода:  
Минхенски период (1898-1903) (позната 
дела: Баварац са шеширом (1900), Воденица 

Надежда Петровић

Надежда Петровић: Везиров мост, 1913
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(1901), Дрво у шуми (1902), 
Српски период (1903-1910) (позната дела: 
Ресник (1904), Портрет старице (1909), 
Париски период (1910-1912) (позната дела: 
Море (1910)) и
Ратни период (1912-1915) (позната дела: 
Стари шадрван у Призрену (1913), Грачани-
ца (1913), Поље косовских божура (1913)).
 
Учешће Надежде Петровић у Балканским 
ратовима
Када су се над Балканом и Србијом надвили 
облаци рата Надежда Петровић добровољно 
је кренула за српском војском као болничарка.
У Првом и Другом балканском рату Надеж-
да Петровић је била добровољна болничар-
ка на фронту.
 
За време балканских ратова Надежда се ре-
довно јављала својима дописницама. На јед-
ној од њих Надежда пише:
„...Ми овде живимо у непрекидном јауку 
рањеника, превијању рана, покличу наше 
јуначке војске, маршевима њиховим, дочеку 
и испраћању њиховом на бојно поље, да их 
отуда рањене примамо и негујемо. Па ипак 
све оде са одушевљењем, а Турци губе битке 
и наша победа је на помолу. Наши војници 
ми изгледају као браћа и њихови узвици: 
„Сестро, сестро!“ — истински су и чине ме 
поноситом што сам им у помоћи.
 
Рањеници стижу у транспортима по педесет 
и седамдесет. Надам се за дан-два, да ћу са 
пољском болницом кренути ка Новом Пазару... 
Када смо пролазили кроз Краљево свечано су 
ме дочекали многи очеви, пријатељи и ђаци...“ 
На карти из Љуме Надежда својима пише да 
јој је шатор преко пута рушевина „куле Леке 
Капетана где се шеће Роксанда дјевојка“. Чес-
то се на картама потписивао и шеф санитета 
др Рувидић, кога је више пута портретисала.
 
Из тог времена (1913. године) потиче и по-
зната фотографија Надежде Петровић. На 
тој фотографији Надежда је у црнини, са ве-
ликим црвеним крстом на рукаву капутића, с 
љубичицама за појасом.
 
Тада, за време одмора, настале су њене по-
знате слике. Једна од њих је Везиров мост, 
на којој је записала „...као једина болни-
чарка, неговала 80 тифусних болесника...“ 
 
Први светски рат
За време Првог светског рата Надежда Пе-
тровић је била добровољна болничарка Ду-
навске дивизије, са којом учествује у борби 
на Мачковом камену.
 
У једном од писма из Првог светског рата 
Надежда је писала својима о борбама на 
Мачковом камену: „...Ми смо овде имали 
за првих шест дана натчовечанске маршеве 
из Срема чак на Јагодњу планину, а овде за 
четири дана долазак четири хиљаде рањени-
ка... Борбе су биле ужасне и очајне с наше 
стране, а и отпор Аустријанаца доводио је 
наше до беса. Па после шест дана успеха 
и напредовања преко Рожња, Милутиновог 

гроба, Милетина брда; газећи преко јаруга 
и увала и стрмина преплављених нашим 
рањеницима и рањеницима аустријских 
Словена, заустављамо се на Јагодњи, на коти 
915 Бранковац, према Мачковом камену.
 
Борбе вођене на том положају биле су више 
него огорчене, борбе до истребљења. Сви ко-
мандири чета, командири батаљона, водни-
ци, пет команданата пука, пет потпуковника 
из деветог, четвртог прекобројног, четвртог 
првог и другог позива и 64 официра из Осам-
наестог пука, изгинуло је и смртно рањено, 
а војника управо је остало на половини из 
свију пукова. Има јединица које су бројале 
од 450 на 120. Рањеника смо имали 4 000, ја 
мишљах полудећу од јада и чуда .... имала 
сам нервну кризу .... када су нам одједном 
донели двадесет официра тешко рањених, 
бејах скамењена ... сместила сам их у велики 
шатор ... отпочела сам очајно плакати, тако 
да су ме сиромаси они сами тешили, а један 
од њих милујући ме руком по рукаву, сам се 
гушио у сузама говорећи ми: „Храбро, гос-
пођице Надежда, даће Бог, истрајаћемо, по-
бедићемо, осветиће нас они који тамо оста-
доше“ .... господе зар не видите, изгинусте 
сви. Боже, што казни овако нашу нацију!... 
Ниједан рат наш прошли не пружаше нам 
толико јада и страхоте ... али Мачков камен 
ипак паде, после свијух напора наших у руке 
Аустријанцима ... морадосмо се повући, јер 
нам је претила опасност да нас све заробе, 
нарочито завојиште — били смо сувише 
близу њих; морали смо све официре што пре 
евакуисати за Пећску — Ваљево ... силних 
познаника овде испратих до вечне куће.
Мачков камен је постао други Говедарник ... 
Четврти прекобројни и Девети пук остали 
су потпуно без официра и командира ... Наш 
брат Влада сјајно се показао у овим борба-
ма. Био је јуначан и храбар, хвале га сви. Чак 
ми га је хвалио и његов командант рекавши 
ми: „Можете се и ви и ми с њиме поносити, 
рањен је у леву руку, — али ће се свакако 
после неколико дана вратити у команду“.
У писмима помиње и употребу думдум 

метака од стране аустријске војске: „Сада 
прихрањујемо и евакуишемо рањенике и 
купимо их по јаругама. Рана има ужасних 
из думдум метака, тако да се згражавамо. 
Аустријанци мећу думдум метке чак и у 
митраљезе, а у пушке пола думдум, а пола 
обичних од осам милиметара, много круп-
нијих метака од наших. Ја издржавам умор 
прилично ... чекам писмо од вас ... оно би за 
мене много значило.“
 
После победе српске војске у Церској и Ко-
лубарској бици у затишју 1915. год. Надежда 
одлази за Скопље где се склонила њена поро-
дица. Родбина је преклиње да се не враћа на 
бојиште. Тада је Надежда могла да бира, да 
иде на конферерецију у Рим, у једну београд-
ску болницу на рад или у болницу једне стране 
мисије у Ниш. Међутим, сва одважна, изабра-
ла је своју болницу у Ваљеву. Тада је Ваљево 
било „...велика кужница, у којој се једва зна ко 
је жив, ко је мртав...“. После Сувоборске битке 
Ваљево је косила епидемија пегавог тифуса. 
Болест је односила војнике, лекаре, болничаре 
и цивиле. Крајем марта 1915. године зараза је 
захватила и Надежду Петровић која је радила 
као болничарка Инфективне бојне болнице. 
Боловала је седам дана.
 
Умрла је од тифуса 3. априла 1915. године. 
У част Надежде Петровић, у Чачку од 1960. 
године сваке друге године одржава се ликов-
на смотра под називом „Меморијал Надежде 
Петровић“.
 
На папирној новчаници Народне банке 
Србије од 200 динара налази се лик На-
дежде Петровић, а на полеђини те нов-
чанице чувена фотографија болничар-
ке Надежде Петровић из 1913. године.  
Надежда Петровић је била жена која је сли-
кала, држала говоре, маштала, писала кри-
тике и превијала борце. У три рата је била 
болничарка. Сачувано је више од 200 њених 
дела, а нека су јој осигурала најистакнутије 
место у модерној српској уметности.

Надежда Петровић: Косовски божури, 1913
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Cilj osnivanja „Štajerske zajednice“ pre deset  
godina bio je povezivanje pojedinaca i društa-
va sa teritorije austrijske i slovenačke Štajerske 
radi negovanja sveopšte kulture i istorije na-
roda koji žive na ovim prostorima. To je prvi 
primer povezivanja evropskih regija u ovom 
delu Evrope. „Štajerska zajednica“ pokriva 
regiju od dva miliona stanovnika i njen glav-
ni cilj je da što čvršće poveže naše članove 
na sportskom, kulturnom i privrednom polju. 
Odmah posle osnivanja „Štajerske zajednice“ 
njen nastanak pohvalio je i sam Boris Tadić, 
tada Predsednik Republike Srbije rečima: „To 
je veoma pozitivna inicijativa koju u potpunosti 
podržavam. Jednom rečju to je dobra ideja i 
samo tako nastavite. Želim da obavestim čla-
nove vaše „Štajerske zajednice“ da Vojvodina 
veoma uspešno sarađuje sa austrijskom Štajer-
skom i vi imate sada jedinstvenu mogućnost da 
povežete i privrednike slovenačke Štajerske da 
preko austrijske Štajerske sarađuju sa Vojvodi-
nom. Poznato je da je austrijska Štajerska po-
kretač privrednih aktivnosti sa Srbijom“ rekao 
je Boris Tadić.
 
Već na početku naših aktivnosti štampali smo, 
zajedno sa „Društvom kinesko – hrvatskog 
prijateljstva“ iz Varaždina, knjigu pesama pod 
nazivom: „Mostovi prijateljstva“ u kojoj je 200  
pesnika iz celog sveta objavilo 380 pesama. To 

Deset godina SKD Štajerska 
zajednica iz Maribora
Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica od januara 2015. novi član Saveza srpskih društava Slovenije
Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica iz Maribora je Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije proglasilo za društvo 
od javnog interesa za kulturu u Republici Sloveniji.

je veliki poduhvat. Knjiga ima 400 stranica i 
predstavlja pravu enciklopediju. O knjizi je kri-
tike napisalo dvadeset ambasadora iz zemalja 
odakle su pesnici, pa čak i predsednik Repu-
blike Srpske akademik dr Rajko Kuzmanović 
koji je posebno pohvalio izdavanje knjige. U 
knjizi su i moje pesme. Knjiga će biti uskoro 
prevedena na nemački i slovenački jezik. Za-

hvaljujem se Milki Knežević, glavnoj urednici, 
na ogromnoj pomoći koju je pružila za izdava-
nje knjige.

Članovi ,,Štajerske zajednice” su poznati po 
tome što su bili inicijatori da Tehnički Univer-
zitet iz Graca svom tehničkom laboratorijumu 
da ime velikog srpskog naučnika Nikole Tesle.

Rade Bakračević i Patrijarh Srpski Irinej

Ekipa na Hilandaru 2014. godine
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Veliki uspeh naših članova iz Graca je i taj što 
smo u Gracu otvorili najveću izložbu pravo-
slavnih ikona poznatog srpskog ikonopisca Du-
šana Neškovića. Veoma uspelu izložbu ikona 
Dušana Neškovića otvorili smo i u Mariborskoj 
Katedrali, pred pedeset katoličkih sveštenika i 
velikog broja simpatizera pravoslavnih ikona. 
„To je bio istorijski trenutak“, rekao je nadbi-
skup dr Kramberger, „da su prvi put u istoriji 
hrišćanstva pravoslavne ikone izložene u nekoj 
katoličkoj crkvi i to zahvaljujući autoru izlož-
be Radetu Bakračeviću, poznatom novinaru 
iz Maribora“. Izložbu je otvorio paroh crkve 
Ćirila i Metodija Savo Kosojević iz Maribora. 
Otvaranju izložbe prisustvovali su i svi članovi 
crkvenog odbora Srpske pravoslavne crkvene 
opštine iz Maribora.

Takođe smo organizovali izložbu ikona u 
Ljubljani u hotelu „Portal“. Izložbu je sni-
mila TV Slovenija kao dokumentarni film 
od osam minuta i prikazivala je taj film tri 
puta. TV Slovenija je prijavila taj film na fe-
stival dokumentarnog filma u Londonu.  
Najveći projekat „Štajerske zajednice“ u 2015. 
godini bilo je snimanje dokumentarnog filma 
„Putevima pravoslavlja«. Film smo prijavili na 
Međunarodni VIVA film festival religijskog, 
ekološkog i turističkog dokumentarnog filma 
koji se održavao od 28. do 31. maja ove godine 
u Sarajevu, Kaknju, Varešu i Banja Luci. Orga-
nizatori „Viva“ festivala prikazali su 99 filmova 
od 420 prijavljenih iz 48 država sa svih pet kon-
tinenata. Film „Putevima pravoslavlja“ režisera 
Radeta Bakračevića iz Štajerske zajednice za-
uzeo je odlično 23. mesto od 420 prijavljenih. 
Članovi žirija su dali svoje mišljenje: „Film Pu-
tevima pravoslavlja zauzeo bi još bolje mesto, 
međutim zbog bolesti Rade Bakračević, režiser 
filma nije prisustvovao promociji filma u Sa-
rajevu zbog čega je film dobio manje bodova 
jer ga režiser nije predstavio“. Članovi „Šta-
jerske zajednice“ zajedno sa režiserom veoma 
su zadovoljni i ponosni za uspeh svog filma. 
Dugogodišnje misli i želje Radeta Bakračevića 
iz Srpskog kulturnog društva „Štajerska zajed-
nica“ iz Maribora najzad su se obistinile. Mada 
je u realizaciji dokumentarnog filma Rade Ba-

kračević bio i režiser i producent, pisac teksta, 
snimatelj, autor filma pa čak i finansijer, nije 
zaboravio da se zahvali svojoj filmskoj ekipi 
koja mu je danonoćno pomagala pri snimanju 
filma po državama nekada zajedničke domovi-
ne: Slovenije, Hrvatske, Beograda, Sremskih 
Karlovaca, crkve Svetog Petra i Pavla, Crne 
Gore, Studenice, Žiče pa naravno i u Grčkoj 
na Svetoj Gori Atonskoj, Kakovu i Solunu. 
Režiser je na „filmskoj traci“ zabeležio i reči 
grčkog Vladike u Kakovu: „Bombe koje su od 
Nato alijanse padale na Srbiju padale su i na 
naša srca“.

Zapišimo ono što su i kamere „uživo“ zabeleži-
le na filmu – intervju Njegove Svetosti Patrijar-
ha Irineja prilikom davanja Blagoslova filmskoj 
ekipi: „Pravoslavna crkva stoji za projektom 
snimanja filma putevima pravoslavlja. I kad 
god pokucate na njena vrata biće vam otvorena. 
Dokumentarni film Radeta Bakračevića putevi-
ma pravoslavlja je srpska svetinja i putokaz ka 
bogu i pravom putu”.

Posebna priznanja i pohvale podelio je reži-
ser članovima svoje filmske ekipe: Zdravku 
Majstoroviću, uredniku fotografije iz Murske 
Sobote, Aleksandru Bakračeviču, snimatelju 

iz Maribora, Dobretu Stojanovskom, snimate-
lju iz Radenaca, Hadži Momiru Bakračeviću, 
stručnom saradniku iz Kraljeva, Ivanu Rajovi-
ću, novinaru i srpskom književniku iz Kralje-
va, Zorici Zec, novinarki i stručnoj saradnici 
iz Beograda, Biljani Kostić, kustosu muzeja 
beogradske Patrijaršije, Miladi Kalezić, prvoj 
dami slovenačke glume, Borislavu Manojlovi-
ću, srpskom pevaču i Gradimiru Staniću, upra-
vitelju izdavačke fondacije SPC arhiepiskopija 
beogradsko-karlovačka.

Sport i kultura su najjači aduti sa kojima jed-
na država može da stvori pozitivan utisak u 
svetu o sebi i svom narodu. Pored mnogih 
kulturnih aktivnosti, za deset godina postoja-
nja društvo „Štajerska zajednica“ svake godi-
ne organizuje poznate međunarodne festivale 
šaha, na kojima je za deset godina učestvo-
valo 450 šahista. Na našim festivalima šaha 
učestvovali su i poznati slovenački šahisti: 
Dušan Pavasović, selektor slovenačke repre-
zentacije i više međunarodnih majstora. Naši 
Međunarodni festivali šaha su registrova-
ni u programu Šahovskog saveza Slovenije.  
Zajedno sa novinarima RTV Slovenija snimili 
smo dokumentarni film: „Mala srpska Sveta 
Gora“, manastiri iz ovčarsko – kablarske klisure 
i prikazali ga na Prvom programu RTV Sloveni-
ja u udarnom terminu pred TV dnevnikom.

Veliki naš projekat bio je ,,Najveći susret 
srpskih književnika u Sloveniji”, na kome je 
nastupilo 17 književnika iz Srbije, BiH, Slo-
venije i Austrije.
 
Naš cilj je jedinstvo, saradnja i međusobna 
pomoć. To je i prva misao osnivača Crvenog 
krsta, Anri Dinana, koji je na bojnom polju re-
kao „Tutti frateli“ („Svi smo braća“). I, narav-
no, u tom smeru želimo da sve ideje realizu-
jemo u praksi.
 
Članovi našeg društva: Akademski kipar Mili-
sav Tomanović iz Celja, Rade Bakračević, pred-
sednik i Rade Živaljević, potpredsednik društva, 
pre nekoliko godina su preuzeli aktivnosti na po-
dizanju spomenika Nikoli Tesli, koga bi člano-
vi „Štajerske zajednice“ podigli u Gracu gde je 
Nikola Tesla studirao od 1875. do 1877. godine.

Rade Bakračević i iguman Hilandara Metodije

Izložba prof Lojzeta Logara u Kraljevu 2004. godine
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Kip bi napravio akademski kipar Milisav To-
manović, član društva. Razgovarali smo sa 
Rektorom Univerziteta iz Graca, prof. DI dr 
Hans Sünkelom, koji je pokazao veliki interes 
za taj projekat i obećao svu stručnu pomoć Šta-
jerskoj zajednici. Rade Bakračević je stupio u 
kontakt sa Williamom H. Terbom, unukom Ni-
kole Tesle, sa njim napravio intervju i pozvao 
ga da dođe u Grac na otvaranje spomenika Ni-
koli Tesli. William H. Terbo je obećao da će si-
gurno doći u Grac, ukoliko ga pozovemo.

Obavestili smo o podizanju spomenika 
više političkih i kulturnih radnika iz Au-
strije, Slovenije, Hrvatske i Srbije i uglav-
nom su svi obećali da će doći u Grac. 
O tome smo obavestili predstavnike Štajerske 
vlade, gradonačelnike iz austrijske Štajerske i 
predsednika Saveza slovenačkih gradonačel-
nika Borisa Soviča. Svi su pozdravili tu našu 
pozitivnu akciju.

Rade Živaljević i Rade Bakračević su imali o 
projektu razgovore sa Bernd Moserom, direk-
torom državnog muzeja Joanneum iz Graca, i 
dogovorili se o konkretnim pitanjima podizanja 
spomenika. Naime, u ovoj muzejskoj zgradi 
u Gracu je studirao Nikola Tesla od 1875. do 
1877. godine. Bernd Moser, direktor muzeja, 
dao je pismenu dozvolu Štajerskoj zajednici da 
u dvorištu muzejske zgrade podigne spomenik 
Nikoli Tesli. Dr Bernd Moser je preuzeo obave-
zu da organizuje sastanak odgovornih ljudi iz 
Srbije, Slovenije i Austrije, na kome bismo se 
dogovorili o realizaciji projekta Nikola Tesla. 
Na tom sastanku bi akademski kipar Milisav 
Tomanović predstavio svoje viđenje izgradnje 
spomenika Nikoli Tesli i odredio mesto u dvo-
rištu nekadašnjeg Tehničkog fakulteta (gde je 
studirao Nikola Tesla) na kome će biti podignut 
spomenik. Rade Bakračević je od direktora mu-
zeja „Joanneum“ Bernarda Mosera dobio licen-
cu da „Štajerska zajednica“ ima pravo da podi-
gne spomenik na dvorištu muzeja. Posle toga su 
članovi „Štajerske zajednice“ stupili u kontakt 
sa odgovornim ljudima iz muzeja Nikole Tesle 
u Beogradu, Ministarstva kulture i informisanja 
Republike Srbije i Ministarstva za dijasporu i 
vera Republike Srbije.

Grupa pozitivnih ljudi na čelu sa Tonetom 
Petelinšekom, urednikom Radija Maribor, 
Hadži Momirom Bakračevićem, predsedni-
kom Udruženja građana „Prijateljstvo za nova 
vremena“ iz Kraljeva i Radetom Bakračevi-
ćem, predsednikom Štajerske zajednice orga-
nizovala je 2006. godine odlazak šest stotina 
Mariborčana u Kraljevo da bi se dogovorili i 
uspostavili nove prijateljske odnose Maribora 
i Kraljeva, na nekim drugim osnovama, koji 
su bili prekinuti raspadom nekada zajedničke 
države Jugoslavije.

U Karavanu prijateljstva je bilo i onih koji su 
kao prognanici bili toplo dočekivani u Srbiji 
1941. godine. Mladi Mariborčani i Kraljevčani 
su u dva-tri dana pokazali da staro prijateljstvo 
između dva grada nikada nije ni prekidano. 
Potpisane su zvanične povelje o saradnji žitelja 
Maribora i Kraljeva na novim partnerskim od-

nosima koji svakim danom donose više sarad-
nje stanovnika dva grada.

Našoj manifestaciji se pridružilo i „Društvo 
prognanih“ iz Maribora koje ima nekoliko 
hiljada članova. Poznato je da je više hiljada 
Mariborčana našlo utočište kod kraljevačkih 
porodica od 1941. do 1945. godine. Čak su, 
nažalost, 49 Mariborčana Nemci u Kraljevu, 
zajedno sa 5.000 Kraljevčana, streljali prilikom 
masovnog ubijanja žitelja ponosnog partner-
skog grada! Članovi organizacijskog odbora 
za odlazak u Kraljevo bili su: Rade Bakrače-
vić, počasni konzul Kraljeva, Anton Petelinšek, 
glavni urednik RTV Slovenija, Miloš Rusić, 
predsednik SKD „Maribor“, Elizabeta i Ivan 
Ajtnik, Komisija za društvene aktivnosti RTV 
Slovenija, Mojca Hofman, koordinator, Ma-
rija i Miljenko Miljević, tehnička služba RTV 
Maribor, Anton Žmavcar, Slovenska Bistrica i 
Drago Mastinšek, predsednik društva progna-
nih iz Gornje Radgone. Celu manifestaciju, za 
potrebe dokumentarno-feljtonskog programa, 
snimila je ekipa RTV Slovenija. Akciju je pra-
tilo više medijskih kuća iz Slovenije i Srbije. U 
Kraljevu nas je dočekao Hadži Momir Bakrače-
vić, predsednik udruženja „Prijateljstvo za nova 
vremena“ iz Kraljeva sa svojim saradnicima. 
Prema Srbiji je krenula kolona od 12 autobusa, 
sa približno 600 Slovenaca. To je bila kolona 
ljudi ispunjenih željom za oživljavanjem starih 
prijateljskih veza. Pored Mariborčana i ljudi iz 
Slovenske Bistrice, veliki interes su pokazali i 
prognani iz Gornje Radgone. Oni su se priklju-
čili koloni, i prema procenama njihovog pred-
sednika Draga Mastinšeka, iz njihovog društva 
je za Srbiju krenulo stotinak članova.

U Gracu, glavnom gradu austrijske Štajerske, 
12. oktobra 2008. održana je velika svečanost. U 
parku u samom centru Graca, tom prilikom, za-
sadili smo drvo prijateljstva koje simbolično po-
vezuje žitelje Kraljeva i Graca, Austrije i Srbije.

Glavni pokretači ovih aktivnosti u Gracu bili su 
Rade Živaljević, potpredsednik „Štajerske za-
jednice“ i Rade Bakračević, predsednik.

Tog dana je u Gracu bio za Srbe pravi praznik. 
Svi viđeniji političari štajerskih stranaka prisu-
stvovali su sađenju drveta prijateljstva. Reče-
no je mnogo pozitivnih reči za Kraljevčane i 
Srbe. Bili su prisutni: generalni konzul SCG, 
Stjepan Vulaj, sa svojom delegacijom, Elfrieda 
Monogodius, predsednik stranke Zelenih Au-
strije, Rade Lukić, predstavnik Veća stranaca 
u Štajerskom parlamentu, Miomir Sando, ov-
dašnji pravoslavni sveštenik, Hemzija Hasano-
vić-Steljo, predsednik svih Albanaca koji žive 
u Austriji i predstavnici islamske verske za-
jednice. Svečanosti je prisustvovao veliki broj 
članova društva „Štajerska zajednica“ iz Mari-
bora kao i više delegacija iz srpskih društava iz 
Austrije i Slovenije.

Drvo prijateljstva zasadili su Zigfrid Nagl, gra-
donacelnik Graca, Elfrieda Monogodius, pred-
sednica Stranke zelenih, Stjepan Vulaj, general-
ni konzul SCG, Rade Živaljević, srpski vitez i 
Rade Bakračević, počasni konzul Kraljeva.
Zigfrid Nagl, gradonačelnik Graca, izrekao je 
mnogo pohvala na račun Kraljevčana i svih 
Srba i pozvao ih da zajedničkim snagama ob-
nove stara prijateljstva, u čemu će imati njego-
vu veliku pomoć. Pozvao je članove delegacije 
Kraljeva da posete Grac i budu njegovi gosti da 
bi se dogovorili o daljoj saradnji.

Pre nekoliko godina smo u Kraljevu, uz pomoć 
Ministarstva za kulturu Republike Slovenije, 
Srpskog kulturnog društva „Maribor“,  RTV 
Slovenije, orkestra „Janko Živko“ iz Poljčana 
i Privredne komore Maribor, organizovali „Ma-
riborske dane“. Najveću pomoć pružili su nam 
čelni ljudi Opštine Kraljevo i direktor galerije 
„Vladislav Maržik“, Velimir Zelenović. Tada je 
Rade Bakračević u Kraljevu, kao autor, organi-
zovao veliku međunarodnu izložbu slika i grafi-
ka poznatog slovenačkog slikara profesora Loj-
za Logara. To je bila prva međunarodna izložba 
slika dve prijateljske države Slovenije i Srbije.
Pozitivan odnos naših članova, kako Srba i Slo-
venaca tako i Austrijanaca, prema saradnji tri 
naroda dokaz je da je mržnja totalno nepotreb-
na, nerealna i irelevantna!

Rade Bakračević i vladika grčki_kakovo (Grčka 2014)
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Članovi „Štajerske zajednice“ raznim aktivno-
stima povezuju i žitelje iz slovenačkih i srpskih 
opština. Čitajući Srpske novine „Štajerske no-
vosti“ Božidar Drinić, novinar iz Vojvodine, 
pročitao je da su predsednici vlada dve prija-
teljske države, Slovenije i Srbije, na sastanku 
članova dve vlade u protokolarnim prostorija-
ma Vlade Slovenije na Brdu kod Kranja po-
zvali stanovnike svojih gradova da se što više 
međusobno povezuju kao što je to bilo neka-
da u našoj bivšoj zajedničkoj državi. Božidar 
Drinić učinio je nešto neverovatno. Pozvao je 
na saradnju članove Srpskog kulturnog društva 
„Štajerska zajednica“ iz Maribora da zajednički 
realizuju povezivanje žitelja srpskih i slovenač-
kih  opština. Božidar Drinić i članovi „Štajerske 
zajednice“ biće  zapisani zlatnim slovima u po-
vezivanju žitelja srpskih i slovenačkih opština. 
U roku od dva meseca Božidar Drinić zajedno 
sa Radetom Bakračevićem stupio je u kontakt 
sa gradonačelnicima iz Slovenije i predsedni-
cima opština iz Srbije i rezultat je bio iznad 
očekivanja. Iz Srbije je u roku od dva meseca 
Božidar Drinić doveo 200 predstavnika iz pet 
srpskih opština: Nova Crnja, Čoka, Novi Kne-
ževac, Petrovac na Mlavi i Irig na potpisivanje 
Listine o međusobnoj saradnji na svim poljima, 
a naročito na poljoprivredi i privredi. U Preko-
murju ih je dočekao Rade Bakračević sa člano-
vima „Štajerske zajednice“. Došli su da potpišu 
listine sa predstavnicima pet slovenačkih gra-
dova: Radenci, Beltinci, Črenšovci, Puconci i 
Ormož. Uz zvuke srpske i slovenačke himne, 
u prisustvu velikog broja slovenačkog življa iz 
ovih krajeva, gradonačelnici i predsednici op-
ština iz Srbije i Slovenije potpisali su listine o 
prijateljskoj saradnji.

Svečanom činu potpisivanja povelja prisustvo-
vao je Ratko Filipović, predsednik privredne 
komore Vojvodine, koji je pozvao stanovnike 
ovih pet gradova, a i ostale žitelje Vojvodine 
i Srbije, da se povezuju sa Slovencima na pri-
vrednom polju u čemu bi ih svesrdno pomogla 
Privredna komora Vojvodine.

Nezaobilazni ciljevi naših ON LINE novina 
„Štajerskih novosti“ koje izdaje Srpsko kul-
turno društvo „Štajerska zajednica“ iz Mari-

bora, a pokriva austrijsku i slovenačku Štajer-
sku i gradove Grac, Maribor i Celje, visoko 
su individualizovani, predani imaginaciji kao 
jedinom oblikovanom sredstvu nastajanja i 
vrednovanja. Štajerske novosti je Ministar-
stvo za kulturu Republike Slovenije registro-
valo kao slovenačke novine pod brojem 1519.  
U Štajerskim novostima moraju biti na vrhu pre 
svega izazovi i mišljenja koja pred nas postav-
ljaju čitaoci i slovenačko društvo. Trudimo se 
za kvalitetne novine, jer želimo biti uspešni i 
stvarati takve naučne i istraživačke uslove koji 
će Srbe uvrstiti među prepoznatljive u našoj no-
voj domovini Sloveniji, a našim urednicima i 
dopisnicima omogućiti uključivanje u najbolje 
evropske tokove. Štajerske novosti su od prvog 
dana naišle na veliki medijski odjek. O nama su 
pisali i predstavljali nas slovenačkoj i svetskoj 
populaciji: RTV Slovenija, RTV Srbija, Radio 
Srbija,  Kurir, Međunarodni radio Srbija, Večer 
Maribor, STA, Ljubljanske novice, Radio Mur-
ski val, Radio Maxi i Ibarske novosti.

Urednički odbor je takođe ranjiv, kao što su ra-
njivi njegovi pojedinci - članovi. Svestan sam 
da naša kredibilnost zavisi od pojedinih ured-

nika koji pokrivaju različita područja naseljena 
srpskim življem koje pripada našem Savezu, a 
preko njega i našim novinama. Novine su re-
produktivni proces koji se odvija u reproduk-
tivnom lancu svekolikih ljudskih htenja i že-
lja. One imaju jedan faktor, a to je čovekova 
aktivnost. Naša kredibilnost biće veća ukoliko 
se budemo više borili za istinu koja mora biti 
deo naše aktivnosti. Dignimo naš kvalitet i 
kredibilnost i na taj način bićemo jači. Mora-
mo se međusobno pomagati; samo tako može-
mo očekivati uspehe. Svađe će nas odvesti na 
neku drugu stranu, a to je kraj i to bi bila kobna 
greška. Moramo se identifikovati blagodetima 
zapadnog životnog standarda, tržišne privrede i 
moderne demokratije.

Štajerske novosti su drugačije od osta-
lih novina. Imaju svoj imidž, čak smo ih 
i dizajnirali drugačije od ostalih. Imamo 
svoja predstavništva u Novom Sadu (Ra-
domir i Aleksandra Čubranović), u Be-
ogradu (Marko Lopušina), u Kraljevu 
(Ivan Rajović) i u Bratislavi (Stane Ribič). 
Očekujemo od čitalaca da nam svojim suge-
stijama, primedbama i prilozima pomognu u 
stvaranju još boljeg, interesantnijeg i boga-
tijeg lista.

Uključivanje svih Srba, pa čak i drugih nacio-
nalnosti, u srpska društva preko naših zajednič-
kih novina predstavlja jedan od najčešće kori-
šćenih parametara za pokazivanje i dokazivanje 
retrogradnih tendencija u procesu tranzicije. 
Već pet godina objavljujemo aktivnosti Pravo-
slavne crkve iz Maribora i povezujemo srpske 
pravoslavne vernike sa zagrebačkom mitropo-
lijom, a preko nje i sa srpskom Patrijaršijom u 
Beogradu. Preko svoje pevačke sekcije „Ne-
ven“ čuvamo i negujemo srpsku kulturu.

Rade Bakračević, 
predsednik društva Štajerska zajednica

Članovi društva sa gradonačelnikom Maribora dr Fištravcem

Popularni međunarodni festival šaha



14 | Из друштава | Октобар 2015

Други  фестивал словенске му-
зике и плеса
Наша фолклорна секција је 16. маја 2015. у 
општини Радље об Драви у вишенаменској 
дворани Вухред наступила на Другом фес-
тивалу словенске музике и плеса. Дворана 
је била попуњена до задњег места. Оства-
рили смо нова познанства и пријатељства. 
Доживели велике похвале које су нам дале 
ветар у леђа за наш даљи рад – да на најбољи 
могући начин и даље представљамо српску 
културу и плес. Поред нашег друштва, које 
је било једини представник српске културе, 
своју културу кроз игру и песму су предста-
вили и украјинско, руско, хрватско и слове-
начко друштво.

Сусрет фолклорних, певачких и 
гудачких група етничких мањина 
После успешног наступа у Радљама об Дра-
ви, одмах други дан 17. маја, чекао нас је 
сада већ традиционални наступ на фести-
валу етничких мањина који се ове године 
одржао у Рогашкој Слатини. Сваке године се 
наша фолклорна секција радо одазове пози-
ву на овај фестивал.

Прва слава друштва
Чланови ПКУД „Свети Никола“ су у прос-
торијама Православне црквене општине 

Активности  
ПКУД Свети Никола
Кажу човек је богат онолико колико има пријатеља, што значи да смо ми постали богатији. Наиме у протеклој 
сезони смо друштвено били активнији него икада и кроз све те активности, наступе, дружења стекли смо многа нова 
пријатељства, а и стара учврстили. Протекли месеци су били проткани различитим активностима које смо успешно 
и са задовољством реализовали.

Марибор 23. маја по први пут од постојања 
друштва, у кругу пријатеља и породи-
ца, прославили своју крсну славу Пренос 
моштију светог оца Николаја. Освећење 
славског колача и жита обавили су паро-
си мариборски о. Саво Косојевић и о. Ми-
лан Јовановић. Славље друштва су својим 
присуством увеличали и представници 
пријатељских друштава СКД „Марибор“, 
СД „Др Младен Стојановић“ из Велења и 
СУ „Завичај“ из Липнице. Весеља и добре 
пјесме није фалило, за шта је био заслужан 
и хармоникаш. Захвалност заслужују и сви 
чланови друштва који су помогли у органи-
зацији и допринели томе да друштво прву 

славу прослави онако како доликује у слози, 
са песмом и игром и са тежњом да се сваке 
године на тај дан окупе и славе у још већем 
кругу пријатеља. 

Храмова слава православне 
црквене општине Марибор
Само дан после прослављене славе друшт-
ва, чланови ПКУД „Свети Никола“ наступи-
ли су 24. маја у краћем културном програму 
поводом храмове славе Православне цркве-
не општине у Марибору. 
Свету архијерејску Литургију служио је 
Његово Високопреосвештенство Митро-
полит загребачко-љубљански господин 

Наступ на Фестивалу словенске музике и плеса

Наступ на Сусрету фолклорних, певачких и гудачких група етничких мањина
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др Порфирије. На црквеној слави прису-
ствовало је око 250 верника из Штајерске, 
Корушке и Прекомурја.

Пикник 2015
Један од догађаја који су сви са нестр-
пљењем чекали је и сада већ традиционални 
пикник. Чланови друштва су се 14. маја оку-

пили на већ познатој локацији у предграђу 
Марибора која поред идеалног пикник прос-
тора има и спортске терене за одбојку на пе-
ску, фудбал, кошарку и мањи парк за разоно-
ду у којем су уживали најмлађи чланови. Уз 
добру храну, музику и спортске активности 
дружили су се до касно у ноћ.

Четврти завичајни сусрети у 
Липници 
ПКУД „Свети Никола“ Марибор одазвао се 
позиву Српског удружења Завичај из Липни-
це да и ове године 27. јуна учествујемо на 
њиховим Четвртим завичајним сусретима. 
Поред ПКУД „Свети Никола“, које је било 
једино друштво из Словеније, својом игром 
и плесом су се представили и чланови Срп-
ског удружења из Липнице, чланови Удру-
жења „Дуга“ из Граца и чланови КУД „Све-
ти Сава“ из Граца. После богатог културно 
уметничког програма уследила је забава која 
је трајала дуго у ноћ. 

19. годишњица КУД „Свети 
Сава“ из Граца 
Позиву да ПКУД „Свети Никола“ 4. јула 
ове године учествује на годишњем кон-
церту поводом 19. годишњице КУД „Свети 
Сава“, чланови друштва су се веома радо 
одазвали. Пред препуном салом предста-
вили су се са Играма из Шумадије. По-
ред ПКУД „Свети Никола“ наступила су и 
бројна српска друштва из Аустрије, као и 
друштво  СКХД „Десанка Максимовић“ из 
Цеља. На концерту је била и екипа РТРС 
која је целу манифестацију забележила ка-
мером и која је део атмосфере пренела у 
прилогу на јутарњем програму. 

Концерт је такође био и хуманитарног ка-
рактера, за шта се побринула организација 
„Срби за Србе“ из Београда која је сав при-
ход од продаје сувенира наменила за помоћ 
Србима на Косову и Метохији. 

Наступом на 19. годишњици КУД „Свети 
Сава“ из Граца завршена је једна од успеш-
нијих сезона наше фолклорне секције, а чла-
нови друштва су до септембра имали заслу-
жени одмор.

Слава ПКУД Свети Никола

Слава СПЦО Марибор

Наступ ПКУД Свети Никола у Липници
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Нова сезона
Са новом сезоном кренули смо почетком 
септембра, одморни, спремни за нова по-
знанства и дружења, видно бројнији и са 
жељом да у новој сезони будемо још бољи 
и активнији. Са почетком нове сезоне поста-
ли смо богатији за још једну секцију на коју 
смо посебно поносни. Формирана је група 
са малишанима које кроз креативно едука-
тивне радионице базиране на играма, песми 
и плесу полако уводимо у свет фолклора.

Концерт фолклора у Грацу
Заједно са КУД „Свети Сава“ из Граца и ЦИА 
„Бранко“ из Ниша одржали смо 17.10.2015. 
заједнички концерт у Грацу. Наша фолклор-
на секција публици се представила са две 
кореографије Играма из Шумадије и Играма 
из околине Ужица.

Предстојећи догађаји
У току је припрема нове изложбе радова ли-
ковне секције, која је ове године под темати-
ком Српске цркве и манастири.

Такође морамо напоменути да су у току 
и припреме на концерт који ће се одржати 
14.11.2015. под називом „Хајд‘ поведи ве-
село“. На концерту ће поред нашег друштва 
наступити и бројна друга друштва из Слове-
није и Аустрије.

 
Добро нам дошли !

Текст припремила: Милена Богдановић 

Наступ ПКУД Свети Никола у Грацу

ПКУД Свети Никола у Грацу
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Путовање и обилазак манастира
На путовање у Нови Сад кренуло се из 
Храстника у петак, 2. октобра увече, да би 
се у Цељу придружили и млади фолклора-
ши СКХД „Десанка Максимовић“. Пут је 
настављен преко Рогашке Слатине, хрватске 
границе и даље, да би већ око седам сати у 
суботу, 3. октобра били у Србији. По плану 
путовања требало је обићи и три фрушко-
горска манастира а први манастир који је 
посјећен је манастир Крушедол. Обилазак 
манастира и манастирске цркве трајао је око 
сат времена да би онда неколико чланова 
друштва остало на литургији а остали су ис-
користили вријеме за разгледање манастир-
ске унутрашњости и околине. 

Манастир Крушедол настао је у времену 
од 1509. до 1514. године. У својој задужби-
ни су живјели, а и умрли: владика Максим 
1516, а Ангелина 1520. године. Убрзо по 
престављењу проглашени су светим и мо-
шти су им чуване у Крушедолу. Овај мана-
стир се са својим имањем помиње у турском 
попису 1546. године. За разлику од посједа 
осталих фрушкогорских манастира круше-
долски су били далеко већи. Та имања су, 
према турским пописима из 1566/67. го-
дине, знатно и увећана. Током XV и XVII 
вијека крушедолски игумани често бораве 
у Русији ради прикупљања помоћи. Годи-
не 1670, у манастиру Крушедолу обитава 

Велико коло за Гиниса
На новосадским улицама и булеварима у недјељу, 4. октобра, око 12.000 играча из Србије и још десет земаља, у народним 
ношњама пред више хиљада грађана, одиграло је велико коло у намјери да оборе Гинисов рекорд у најдужем колу на 
свијету. У овом колу нашли су се и чланови СКД „Сава“ из Храстника

90 калуђера и 12 стараца. У време Велике 
сеобе Срба под патријархом Арсенијем III 
Чарнојевићем крушедолски калуђери су са 
манастирским драгоцијеностима пребјегли 
у Сентандреју. Вратили су се 1697. године. 
Митрополит Исаије Ђаковић је 1710. пре-
нио из Беча мошти патријарха Арсенија 
Чарнојевића у манастир Крушедол. По-
сле битке код Петроварадина 1716. године, 
Турци су у одступању опљачкали и запали-
ли манастир, а мошти светих Бранковића 
сасјекли и запалили. Током цијеле прве по-
ловине XVIII вијека манастир је обнављан: 
владика печујски Никанор Мелентијевић 
сазидао је 1722-1725. године конак, 1742. 
је црква проширена, а 1746. прекривена 
лимом. Конаци манастира окружују храм 
са све четири стране и дијелом су на спрат. 
Током времена су дорађивани и президани. 
Црква манастира Крушедола је и маузолеј 
српских црквених и других знаменитих лич-
ности у коме се чувају земни остаци грофа 
Ђорђа Бранковића, патријарха Арсенија IV 
Шакабенте и митрополита Јована Георгије-
вића. У манастиру су сахрањени и Јован 
Рашковић, војвода Стефан Шупљикац, кне-
гиња Љубица (жена кнеза Милоша Обрено-
вића), митрополит Петар Јовановић и краљ 
Милан Обреновић.

Из Крушедола пут је водио два километра 
назад до манастира Гргетек. Ту је обилазак 

манастира и манастирске цркве трајао нешто 
више од сат времена, да би се онда упутили 
према источној страни Фрушке горе према 
манастиру Велика Ремета.

Тврди се да је манастир Гргетек подигао Вук 
Гргуревић (Змај Огњени) за свог слијепог 
оца Гргура Бранковића (монаха Германа), 
али историчари то сматрају више легендом 
него чињеницом.

Као и код већине манастира не зна се поуз-
дано ко је био градитељ манастира Гргетег 
као што није познато ни вријеме његове из-
градње. Легенда тврди да је овај манастир 
подигао деспот Вук Гргуревић (Змај Огње-
ни) не би ли смјестио свога слијепог оца 
Гргура Бранковића, слијепог хиландарског 
монаха Германа. Наводи се чак и 1471. го-
дина као година његовог подизања. Но, како 
је Гргур Бранковић умро 1459. године то се 
ова прича одувијек сматрала само легендом. 
Претпоставља се да је манастир саграђен 
између 1459. (пад Деспотовине), али прије 
турског освајања Срема (1521. године). 
Чини се да је манастир био добростојећи 
јер је, у вријеме „откупа“ од Турака, своје 
винограде, баште, ливаде и њиве откупио 
за износ од 6000 акчи (акча – ситни турски 
новац), док су му годишња давања на име 
ушура од вина, житарица и кошница била 
повећана на 500 акчи. Манастир је очиглед-

Фолклораши СКД „Сава” и СКХД „Десанка Максимовић” у „Великом колу за Гиниса”
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но добро стајао па опат Бонини наводи да 
је у 1702. години имао укупно 4 млина, 200 
јутара ораница и ливада (у њему је тада бо-
равило 25 монаха), а по једној аустријској 
повељи из 1706. године види се да је имао 
укупно десет воденица.

У манастиру Велика Ремета, гдје се налази 
и етно-село, обилазак је трајао нешто дуже, 
било је довољно времена и да се одмори од 
путовања а околина манастира лијепо уређе-
на мамила је својом љепотом. 

Манастир Велика Ремета налази се на јуж-
ној страни Фрушке горе, дубоко у планини 
и на висини од 270 mетара и један је од 16 
фрушкогорских манастира. Налази се у ис-
точном дијелу Фрушке горе, сјеверозападно 
од истоименог насеља и некадашњег Прња-
вора Велика Ремета, у чијем се атару данас 
налази. Манастир просторно и администра-
тивно припада општини Ириг. Манастир је 
посвећен светом Димитрију, а у његовом сас-
таву се налази и црква посвећена овом свецу. 
У оквиру манастира се налазе и две капеле 
— светог Јована Крститеља из 18. вијека и 
Успенија Пресвете Богородице. По предању, 
манастир је основао краљ Драгутин када је 
у лову пао са коња и остао трајно хром и 
предао власт свом брату Милутину. Према 
званичним подацима Велика Ремета се први 
пут помиње 1562. Постоји и један писани по-
датак из 1509. да је изасланик-калуђер дес-
потице Ангелине Бранковић долазио у мана-
стир посвећен светом Димитрију (манастир 
Велика Ремета је посвећен овом светитељу).
Данашњи манастирски комплекс је веома 
стар и сматра се да је његова градња започе-
та још у 15. веку. Барокни звоник придодат 
му је 1735. и посвећен је рођењу светог Јова-
на Претече (светог Јована Крститеља). Фа-
сада цркве прилагођена барокном изгледу у 
периоду 1733—1753. Нове иконе за иконос-
тас израђене су у првој половини 18. вијека. 
Међутим, престоне иконе су старије. Ове 

иконе су сликали 1687. придворни руски зо-
графи Леонтије Стефанов, Јоан Максимов и 
Спиридон Григорев. Главна црква је са све 
четири стране опкољена конацима и има нај-
виши звоник у Срему (38,6 m).

Близу манастира, сви учесници овог лијепог 
и корисног путовања, имали су прилику да 
утоле глад и жеђ а сама посјета манастирима 
била је прилика да се сви упознају са овим 
споменицима духовности и једним дијелом 
историје српске православне цркве.

Пут је, у поподневним сатима, водио даље 
до Новог Сада, преко Сремских Карло-
ваца и Дунава. Након смјештаја у хотелу 
Милказа и краћег одмора, чланови СКД 
„Сава“ отишли су до градске плаже и на 
обали Дунава уживали у доброј музици и 
добром расположењу.

Велико коло за Гиниса
У недјељу, одмах након доручка, сви путни-
ци отишли су до основне школе „Душко Ра-
довић“ гдје је извршена пријава и обављене 
посљедње припреме за наступ, да би се око 
један сат кренуло до булевара на коме је било 
мјесто са наступ фолклораша СКД „Сава“ 
Храстник и СКХД „Десанка Максимовић“ 
Цеље. Вријеме као да је љето, упекло сун-
це, али то као да никоме није сметало, сви су 
само чекали кад ће да крене „велико коло“. 
Вријеме до почетка „Великог кола“ фолк-
лораши –ветерани из СКД „Сава“ и СКХД 
„Десанка Максимовић“ искористили су и за 
фотографисање, да би и на тај начин поније-
ли успомену са ове велике манифестације. И 
након тросатног чекања и припрема, посто-
ројавања, поправке ситних детаља, почело 
је. Манифестацију „Велико коло за Гиниса“ 
је, на бини у Новом насељу, свечано отво-
рио члан Градског вијећа за културу Вања 
Вученовић, истичући да се овим необичним 
догађајем Нови Сад представља као „цен-
тар европског фолклора, центар традиције и 

свега најлепшег што Република Србија може 
да пружи у културолошком погледу“.

Потом су се играчи, „од седам до 77 година“ 
старости, ухватили за руке у непрекидном 
ланцу дугом шест километара, дуж четири 
новосадска булевара, одиграли у контину-
итету Велико бачко коло, Катанку и Ужич-
ко коло, праћени музиком са разгласа, као 
и громким аплаузима и овацијама публике.
Сплет игара из Србије у највећем колу на 
свијету, које ће највјероватније и званич-
но ући у Гинисову књигу рекорда, игра-
ли су чланови 258 културно-умјетничких 
друштава, дјеца и одрасли из Србије, Црне 
Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, 
Хрватске, Бугарске, Италије, Мађарске, 
Словеније, Њемачке и Аустрије. Била је то 
прилика да, осим учествовања у обарању 
необичног рекорда, фолклораши из разних 
земаља грађанима Новог Сада током лије-

Заједничка фотографија СКД „Сава” и СКХД „Десанка Максимовић”

Цвијетин Нешковић и Јелена Тимић
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пог октобарског недјељног поподнева при-
кажу љепоту игре и раскош крајева из којих 
долазе. Директор „Великог кола“ Милан Ве-
селиновић је изјавио да је досадашњи Гини-
сов рекорд у тој категорији било коло које је 
играло 250 људи и додао да се у наредним 
данима, пошто одговарајућа Комисија Гини-
сове књиге рекорда провјери све детаље но-
восадске манифестације, из Лондона стигне 
и званична потврда да је Велико коло играно 
у Новом Саду нови рекордер. Централном 
догађају, игрању Великог кола, претходили 
су концерти које су учесници манифестације 
приредили на више од 20 локација у граду. 
Манифестација „Велико коло за Гиниса“ 
имала је и хуманитарни карактер, јер су 
њени учесници дали подршку борби про-
тив дијабетеса.

Након завршетка „Великог кола“ фолкло-
раши СКД „Сава“ и СКХД „Десанка Мак-
симовић“ отишли су до мјеста гдје је била 
главна бина, искористили вријеме да нешто 
презалогаје и да се освјеже, а неки и за ку-
повину, а Цвијетин Нешковић, предсјед-
ник СКД Сава Храстник, уручио је Јелени 
Тимић, члану Управног одбора Удружења 
Велико коло из Ветерника, Нови Сад, вазу, 
умјетнички рад, производ Стекларне Храст-
ник са посветом друштва, као и неколико 
примјерака часописа Мостови.
Око осам сати увече кренуло се из Новог 
Сада, преко Сремске Каменице, Фрушке 
горе, Ирига, Руме... па све до Словеније, 
прво Цеља да би око пет сати ујутро стигли 
у Храстник. Многима ће ово путовање дуго 
остати у сјећању а нарочито чињеница да су 
дали свој допринос обарању Гинисовог ре-
корда и постављању новог.
Поред ова два друштва из Словеније су били 
и фолклораши СКУД „Коло“ из Копра и 
СКУД „Кочевје“ из Кочевја.

Текст и фото: Душан Јовановић

У манастиру Крушедол

Манастир Велика Ремета

Манастир Гргетек
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 Legenda kaže da se na Kipru, inače zvanom 
i ostrvo ljubavi, iz morske pene rodila grčka 
boginja Afrodita. Tu je i prvi put zaplakala, te 
su iz njenih suza nastale stene koje izranjaju iz 
vode. Ko se na tom mestu okupa ima večnu sre-
ću u ljubavi. 

U saradnji sa priznatim koreografom Sašom 
Bogunovićem i velikim brojem prijava od stra-
ne naših članova bilo nam je omogućeno da po-
setimo tu predivnu zemlju. 

Euforija je vladala celim putem od Ljubljane 
preko Beograda pa do Larnake, jer su neki od 
nas prvi put leteli avionom. Stigli smo rano uju-
tro. Dočekali su nas prelep izlazak sunca i zvuk 
harmonike veselog društva sa jedne od hotel-
skih terasa. Smestili smo se, raspakovali, malo 
odspavali i otišli na plažu. Kristalno čisto more, 
sunce i pesak ispod nogu nagoveštavali su da 
nas očekuje sedmica ispunjena doživljajima 
koji se pamte do kraja života.

Ljubaznost samog organizatora festivala Zeki-
ja Tuncellija i njegovih vodiča dala je osećaj 
kao da smo kod kuće, da se poznajemo već 
oduvek i da ni za tren ne osetimo da smo u ne-
koj stranoj zemlji.  

Sam festival se odvijao od petog do devetog 
avgusta ove godine u raznim mestima u blizini 
Famaguste. Svi su bili na otvorenom. Poznato 

Festival folklora 
Beyarmudu 2015 
Turneja SKUD Vidovdan

je da Kipar ima oko 340 sunčanih dana u go-
dini. Svako naše pojavljivanje na sceni bilo je 
ispraćeno gromoglasnim aplauzom publike. 
Orkestar koji se sastojao od članova iz Kranja, 
Maribora i Bačke Palanke uvećao je doživljaj i 
podizao elan na svakom nastupu. 

Posle svakog performansa domaćini bi se pred-
stavili svojom kulinarskom veštinom. Degusti-
rali smo sve pomalo: jaretinu, hummus (umak 
od leblebije – jedna vrsta mahune), ayran (vrsta 
jogurta), razne pite sa mesom i povrćem i još 
mnogo toga. 

Da bi sve bilo još interesantnije, organizova-
ni su i prateći događaji. Jedan dan je bilo ta-
kmičenje za mis i mistera festivala na kome 
je i naš član Marko Lazić nagrađen od strane 
publike. Naredni dan je bio sportski obojen. 
Bilo je tu svega, od prelivanja vode iz buradi 
do natezanja užeta kao i mali fudbal. Tu su se 
posebno iskazale naše devojke koje su domi-
nirale. Saznali smo da se te igre praktikuju na 
lokalnim svadbama.

Imali smo priliku da obiđemo veća mesta na 
severnom Kipru. U Famagusti smo posetili 
Lala Mustafa-pašinu džamiju koja je prvobitno 
bila katolička katedrala Svetog Nikole sve dok 
1571. godine Osmanlije pod vođstvom Meh-
med Paše-Sokolovića nisu osvojile ostrvo.  Za-
dnji dan smo posetili Nikoziju, glavni grad Ki-

pra podeljen na grčku i tursku stranu. Poseban 
čar imaju isprepletane male ulice. Najpoznatije 



Октобар 2015 | Из друштава | 21

u ovom delu grada su: Omar džamija poznata 
kao crkva Svete Marije i karavansaraj Buyuk 
Han nekadašnji zatvor koji je danas preuređen  
za turiste, sa živopisnim prodavnicama suveni-
ra i kafićima sa odličnom turskom kafom. U ve-
černjim satima smo obišli i Girne, najpoznatiju 
turističku destinaciju u severnom delu Kipra. 
Iako su Britanci otišli pre 50 godina, gradić i 
dalje odiše kolonijalnim duhom koji se prepliće 
sa mediteranskom romantikom.

Naše večeri bile su namenjene druženju. Skla-
pala su se nova poznanstva, učvršćivala stara a 
isplelo se i nekoliko novih „morskih“ ljubavi. 
U istom hotelu bile su smeštene sve folklorne 
grupe sa festivala: Rusi, Bugari, Turci, Kiprani 
i Slovaci. Sa svima smo se družili, ali najviše 
vremena smo provodili sa članovima sastavlje-
nim iz tri ansambla: „SKD Maribor“, „CTKU 
Kosta Abrašević“ Bačka Palanka i „SKSK Slo-
ga Stuttgart-Zuffenhausen“. Uz igru i pesmu 
ostajali smo zajedno do kasno u noć. Poslednje 
veče je bila organizovana takozvana „zabava u 
belom“. Bilo je predivno videti u tamnoj noći 
sva u belinu  obučena folklorna društva.  Tu je 
bilo takmičenje za mis „white party“ i taj laska-
vi naziv je ponela naša članica Tina Ražić.

Kada se sve sumira opet smo pokazali koliko 
smo povezani međusobno, koliko brinemo jed-

ni o drugima i koliko se poštujemo. Posebno 
smo zahvalni našoj predsednici Zorici Latino-
vić i potpredsedniku Željku Krsmanoviću za 
trud koji su uložili pre i tokom turneje.

Mi već okrećemo globus i tražimo lokaciju za 
sledeću turneju, koju naravno svi jedva čeka-

mo. Do tada držimo se  naših izreka: ko se s 
nama druži život mu je duži, i nijedna ekipa nije 
ekipa kao što je Vidovdan ekipa!

Dragica Veselić

Kamnik
Ni posle turneje naša ekipa nije mirovala. 
Krenuli smo u promociju našeg društva 
prvo ispred SPC u Ljubljani a nakon toga i 
na priredbi „Jesenski susret ČS Šentvid“. A 
već u nedelju 13.09.2015. nastupili smo sa tri 
sekcije na velikom festivalu u Kamniku pod 
nazivom „45. dani narodnih nošnji i odevne 
baštine“, gde je po rečima organizatora bio 
rekordan broj posetilaca.
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Свечана академија „Кочићево 
вече“
Овогодишњи 50. Кочићев збор одржан је 
30. августа у Стричићима а цијелу мани-
фестацију обиљежили су разни културни 
догађаји који су трајали петнаестак дана. 
Делегација СКД „Петар Кочић“ у којој су 
били Крстан и Драгица Шућур, као и Ду-
шан Јовановић, главни и одговорни уред-
ник Новина српских Мостови, присуство-
вала је свечаној академији под називом 
„Кочићево вече“ која је одржана 29. авгус-
та 2015. у „Банском двору“ у Бањој Луци. 

Програм академије почео је интонирањем 
химне „Боже правде“ у извођењу Етно 
групе „Траг“. Присутнима се затим обра-
тио Недељко Чубриловић, предсједник 
Народне скупштине Републике Српске и 
предсједник Организационог одбора 50. 
Кочићевог збора. У свом говору истакао 
је да се народи БиХ и данас, након више 
од стотину година, на сличан начин као у 
„Суданији“ и „Јазавцу пред судом“ Петра 
Кочића, боре против неправде, наметну-
тих одлука и утицаја странаца који и даље 
настоје да им дијеле правду. „данас, у деј-
тонској БиХ, као у Кочићево вријеме, за 
нас су истина, слобода и отаџбина смисао 
нашег постојања, друштвеног и политич-
ког дјеловања“, рекао је Недељко Чубри-
ловић, предсједник Народне скупштине 
Републике Српске.

Књижевник Коља Мићевић је прве ријечи у 
бесједи изговорио на француском језику да 
би изразио добродошлицу гостима из раз-

Педесети Кочићев збор
СКД Петар Кочић из Крања припала је част да је од организатора 50. Кочићевог збора добило позивницу да 
присуствује овој великој и значајној манифестацији

них крајева и из Француске, како је рекао, 
земље чија је цјелокупна култура, посебно 
књижевност, па чак и историја, већ одавно 
присутна у овим крајевима. Он је додао да 
је Кочић, и прије него што је отпутовао на 
студије у Беч, а и када је тамо стигао, неиз-
бјежно дошао у непосреднији контакт с још 
живим сјећањима на Француску револуцију 
и њене идеале. „Није могао непознавати де-
визу која је била јасно уграђена већ у првим 
кратким и сваком разумљивим поглављима 
повеље о правима човјека, што је било не-
сумњиво достигнуће и поред све проливене 
крви те револуције. Кочићев лични кредо – 
истина, слобода и отаџбина – одговор је и 
прилично вјеран превод тог француског ус-
тавотворног тројства“, истакао је Мићевић.

У сценско музичком дијелу програма Етно 
група „Траг“ отпјевала је пјесму „Ангелина 
воду пила“ а затим је приказан кратки филм 
снимљен по мотивима приповјетке Петра 
Кочића „Кроз маглу“ да би након тога била 
изведена музичко-балетска игра „Удаде се 
Јагодо“. Приказан је и кратки филм о ча-
сопису „Отаџбина“, а онда је дјечак, који 
је играо у филму, иза завјесе изашао пред 
публику носећи у рукама репринт издање 
„Отаџбине“ и подијелио га публици.

Предсједник Народне скупштине Републике 
Српске Недељко Чубриловић, као изасланик 
предсједника Републике Српске Милорада 
Додика уручио је француском књижевнику 
и публицисти Патрику Бесону Орден части 
са сребрним зрацима. Патрик Бесон се обра-
тио присутнима и захвалио на великом при-
знању и одликовању.

На свечаној академији, као и на цјелокуп-
ном „Кочићевом збору“, учествовали су 
гости из Русије, грчке, Француске, Њемачке, 
Србије, Македоније, Хрватске, Словеније, 
Црне Горе и Федерације БиХ, а на свечаној 
академији „Кочићево вече“ својим стихови-
ма представили су се Зоран Костић који је 
умјесто говора прочитао пјесму „Син рода“, 
а након њега своје стихове читали су Марам 
Алмасри, пјесникиња из Сирије, Наталија 
Јелизарова из Русије, Василис Рувалис ,књи-
жевник из Грчке и пјесник Бенедикт Дирлих 
из Њемачке који је прочитао стихове напи-
сане на језику Лужичких Срба, народа којем 
и сам припада.

На крају „Кочићеве вечери“ приказане су 
„Крајишке игре“ у извођењу АНИП „Весе-
лин Маслеша“, а Мјешовити хор СПД „Је-
динство“ из Бање Луке са солистима Лазар 
Радоја, баритон и Каролина Михајловић, 
сопран извели су Царска јектенија.

Са Свечане академије „Кочићево вече”

Делегација СКД „Петар Кочић” полаже вијенац
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„Кочићев збор“ – Стричићи
У недјељу, 30. Августа одржан је велики 
„Кочићев збор“, педесети по реду. Неколи-
ко чланова СКД „Петар Кочић“ из Крања 
још у суботу увече дошли су у Стричиће 
и ту преноћили и већ у јутарњим сатима 
били спремни за све оно што их је чекало 
тог дана, а читав дан био је испуњен разно-
разним догађајима.

Већ у десет сати одржан је у цркви Клиси-
на парастос Петру Кочићу коме су прису-
ствовали Крстан Шућур, Драгица Шућур и 
Душан Јовановић. У 11 сати положени су 
вијенци погинулим борцима у отаџбинском 
рату. У име СКД „Петар Кочић“ вијенац су 
положили Крстан Шућур, Драгица Шућур, 
Вито Радосављевић и Душанка Радосавље-
вић. Вијенце су положили испред Орга-
низационог одбора „50. Кочићевог збора“ 
предсједник Завичајног друштва „Змијање“ 
Витомир Поповић, представници града 
Бања Лука, Борачке организације града 
Бања Лука, Завичајног друштва „Змијање“ 
те поштоваоци лика и дјела Петра Кочића 
из Краљева. Министар просвјете и културе 
Дане Малешевић рекао је да се полагањем 
вијенаца у Стричићима одаје пошта онима 
који су дали живот за отаџбину и наставља 
оно што је Кочић започео.

Од споменика отишло се на другу страну 
Стричића, до Кочићевог огњишта. Ту, на 
Кочићевом огњишту, недалеко од његове 
родне куће, предсједник Завичајног друшт-
ва „Змијање“ Витомир Поповић уручио је 
„Кочићеву награду“ Зорану Костићу, књи-
жевнику из Бање Луке, док је Дане Малеше-
вић, министар просвјете и културе Алексан-
дри Мракић уручио награду „Змијанче“ за 
пјесму „Петар Кочић“. Александра Мракић 
је ученица шестог разреда основне школе 
„Свети Сава“ из Дубрава код Градишке. 

Захваљујући се за награду књижевник Зоран 
Костић је рекао: „данас овдје неко рече да 
нема српског писца који не сања да добије 
овако једно узвишено признање посебног 
сјаја. Спадам у те писце који осјећају велику 
част што њихово стваралаштво на неки на-

чин налази додирне тачке са великим дјелом 
Петра Кочића и утолико је мени ово при-
знање и значајније“.

Код основне школе у Стричићима одржан 
је културно умјетнички програм у којем је 
учествовала Етно група „Траг“, Културно 
умјетничко друштво „Веселин Маслеша“, 
док су глумци Народног позоришта Репу-
блике Српске глумили ликове из Кочићевих 
дјела. Одушевљење присутних својим јахач-
ким вјештинама изазвао је Душко мазалица, 
који је глумио Петра Кочића.

Присутнима су се обратили Недељко Чубри-
ловћ, предсједник Организационог одбора 
50. Кочићевог збора, Слободан Гаврановић, 
градоначелник Бање Луке и Милорад Додик, 
предсједник Републике Српске.

Недељко Чубриловић је рекао да је ового-
дишњи збор обиљежен бројним манифеста-
цијама, одржаним током претходних дана, 
а да му је посебан печат дала промоција 
Змијањског веза који је уврштен у културну 
баштину УНЕСКО-а.

Слободан Гаврановић, градоначелник Бање 
Луке, сматра да масовно окупљање на Ко-
чићевом збору говори о „снази Кочићевог 
имена и дјела који повезују српске простоте, 
људе, духовност и књижевност“.

Милорад Додик, предсједник Републике 
Српске је рекао: „Окупили смо се на 50. 
Кочићевом збору да би обиљежили њего-
ву борбу за слободу која је кључна ријеч у 
српском народу кроз историју за коју су се 
борили државници, књижевници и обичан 
народ“.

Кратко вријеме између два догађаја чланови 
СКД „Петар Кочић“ искористили су за зајед-
нички ручак који је протекао у одличној ат-
мосфери, чему је припомогло и одлично ја-
гњеће печење.

По завршетку културно-умјетничког про-
грама, одржано је и такмичење у традицио-
налним спортовима, након чега је услије-
дила, за посјетиоце, круна манифестације- 
традиционална борба бикова. Ограда бори-
лишта публици није представљала проблем 
и препреку, тако да су се многи смјестили 
поред саме ограде. Бикови, са друге стране, 
нису показали већи интерес за своје против-
нике и борбу ,тако да је до борбе дошло тек 
у трећој категорији.

Сваки збор, па ни Кочићев, не би био пра-
ви збор без шатора, пића, печења и музике 
а било је ту и многобројних тезги гдје су 
посјетиоци могли понешто да купе за успо-
мену на овај дан.

Према процјени организатора 50. Кочиће-
вом збору присуствовало је више од 40.000 
посјетилаца.

Својим присуством на овогодишњем Ко-
чићевом збору СКД „Петар Кочић“ дало 
је допринос очувању лика и дјела Петра 
Кочића а службени позив организатора до-
казује да су на правом путу и да им је на тај 
начин указана велика част.

Душан Јовановић

Заједнички ручак

Делегација СКД „Петар Кочић” са министром Данетом Малешевићем
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Књижевни сусрети „Шушњар 
2015“
Ове године, 1. августа, одржани су 40. јуби-
ларни међународни књижевни сусрети 
„Шушњар 2015“ у општини Оштра Лука у  
Републици Српској. Сусрети су посвећени 
страдању 5.500 Срба и Јевреја августа 1941. 
године у вријеме дјеловања Независне Држа-
ве Хрватске на просторима БиХ, кад су уста-
ше починиле незапамћене злочине с намје-
ром уништења и истребљења Срба и Јевреја 
са тих простора, а што је било и у глобалној 
намјери нацистичке Њемачке која је и омо-
гућила стварање НДХ. Књижевни сусрети 
посвећени страдању углавном цивилног ста-
новништва, пошто прије тога није ни било 
оружаних формација и отпора против наци-
зму и фашизму (тек крајем јула 1941. почео 
је организовани партизански отпор), одржа-
вају се у оквиру илинданских манифестација 
у тој општини. Поред сусрета књижевника, 
помена жртвама, изложбе стваралаштва у 
пољопривреди и културне манифестације 
одржава се и Грмечка корида, борба бикова 
која се задњих година преселила са Грмеча и 
одржава се поред ријеке Сане.

Овогодишњи књижевни сусрети су 40. 
јубиларни, а међународни статус добили 
су прије 21 годину. На сусретима учествују 
књижевници из БиХ, РС, Србије и региона, 
као и књижевници из дијаспоре који у ра-
сејању пишу на српском језику. Књижевни-
ци из Словеније који стварају у секцији књи-
жевника СКД „Петар Кочић“ Крањ, редовно 
су присутни на сусретима већ осам година. 

Шушњар 2015
Српски књижевници из Словеније на књижевним сусретима у Републици Српској

Као лауреат, добитник награде „Перо Подгр-
меча“ 2010. године, Маринко Јагодић Маки 
већ је препознатљив међу најпознатијим 
књижевницима у РС и Србији, као и књи-
жевницима из расејања. 

Добитници награда
Лауреатима (добитницима награда) 40. 
међународних књижевних сусрета „Шу-
шњар 2015“   Михајлу Орловићу и Ружици 
Комар уручене су награде у оквиру централ-
не манифестације сусрета на књижевној 

вечери која је одржана у Оштрој Луци уз 
присуство неколико стотина мјештана, као 
и бројних Срба и Сањана који су расејани и 
живе широм РС, Србије и дијаспоре. Поред  
Удружења књижевника РС, на сусретима су 
били присутни представници Министарства 
просвјете и културе РС, књижевници из Ср-
бије и Француске, као и група из Словеније.

Начелник општине Оштра Лука Драган Ста-
нар, обраћајући се књижевницима и бројној 
публици, истакао је да сусрети имају посе-

Књижевници из Словеније и чланови СКД „Петар Кочић”

Учесници књижевних сусрета „Шушњар 2015”
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бан значај пошто његују и подстичу завичај-
не вриједности у књижевно-умјетничком ст-
варалаштву. Илинданске манифестације које 
трају десет дана имају значај и због доласка 
великог броја Сањана из цијелог свијета.

Жири, пјесникиња Александра Чворовић, 
Здравко Кецман и Миленко Стојичић, је 
прогласио овогодишње добитнике награ-
да, а предсједница жирија је истакла да ове 
године није било велике дилеме око избора 
награђених. Добитник награде „Шушњар 
2015“ Михајло Орловић је истакао да та на-
града у 40 година његовог књижевног ства-
ралаштва има посебан значај, а био је и међу 
првим учесницима пре 40 година. „Ја немам 
завичај и не знам ко ми га је отео, отели су 
ми дјетињство, мјесто гдје сам научио да пи-
шем, камен  којим сам цртао и сад су моји 
земљаци расејани по свијету. Онда сам све 
те приче ставио у своје књиге и од тих књи-
га створио свој завичај који носим у себи и 
којега ми више нико не може  отети“, нагла-
сио је Орловић.
 
Пјесникиња из Билеће Ружица Комар ис-
такла је да јој награда „Слово Подгрмеча“ 

много значи и да на манифестације „Шу-
шњар“ долази још од прије посљедњег рата.

У част Бранка Ћопића
У оквиру књижевних сусрета одржан је 
и округли сто посвећен 100. годишњици 
рођења Бранка Ћопића. Удружење књижев-
ника Републике Српске и  организатор књи-
жевних сусрета „Шушњар“, поред бројних 
манифестација у част Ћопићу, организова-
ло је и округли сто посвећен великом срп-
ском књижевнику који је свој народ, Грмеч 
и Крајину уткао у своја дјела, али и његову 
историју повезао с отпором. На округлом 
столу посебан допринос Ћопићевом ствара-
лаштву дали су стручни познаваоци Ћопића 
и књижевног стваралаштва, проф. Недељко 
Каиш из Бања Луке, књижевник Милорад 
Марчета из Београда и др Васо Предојевић 
из Љубљане. У оквиру округлог стола број-
ни књижевници су рецитовали и читали од-
ломке из Ћопићевог стваралаштва.

Књижевници из Словеније и представници 
СКД „Петар Кочић“ били су позвани као 
гости манифестације и општине Оштра 
Лука. Посјетили су и друге манифестације 
тих дана у Санском Мосту и Оштрој Луци, а 
били су и гости на слави општине 2. августа. 
У групи су били др Васо Предојевић, Винко 
Пиљагић, Остоја Шобот, Маринко Јагодић 
Маки и Крстан Шућур. 

Наше друштво је као допринос књижевној 
манифестацији „Шушњар 2015“ и округ-
лом столу у част Ћопића приредило из-
ложбу 100 фотографија из живота и дјела 
великог књижевника и представило начин 
обиљежавања јубилеја у Словенији. У том 
склопу представили смо и књижевно ства-
ралаштво књижевника у Словенији и лист 
Мостови којега издаје наш Савез српских 
друштава Словеније.

Крстан Шућур

Пјесник Боро Капетановић

Крстан Шућур поред издања Срба из Словеније

Добитници награда Ружица Комар и Михајло Орловић
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I ovaj put razigrali su se tabančići najmlađih 
folkloraša iz društava iz Slovenije, kao i gostiju 
iz Bačke Topole, pokazali da vrijedno rade i uče 
i da društva ne treba mnogo da brinu za svoju 
budućnost što se tiče folklora i folklornih grupa.

Ovogodišnji festival dječjih folklornih grupa 
„Razigrani tabančići“ održan je u dvorani 
Turist, Slovenski Javornik, 10. oktobra uz 
učešće sedam dječjih ansambala iz Slovenije 
i Srbije, sa preko 200 mladih folkloraša koji 
su svojim nastupima oduševili publiku koja 
je u velikom broju ispunila dvoranu Turist. 
Program festivala uradila je Adrijana Šučur i 
preuzela kompletnu organizaciju a u sve tome 
pomogli su joj Vesna Dragić, koja je vodila 
program i publiku provela kroz zanimljivu 
priču o društvu, zatim Sandra Jevtić, Sanela 
Đukić, Aleksandra Dragić, Snežana Radić, 
Petra Martić, Sanja Žujić, Robert Petrović i 
Aleks Maglić, a tu je i velika pomoć Stojanke 
Šučur, sekretara društva i Adrijanine mame. 
Svoj posao su uradili odlično i tako pokazali 
kako se zajedničkim radom može mnogo toga 
postići, na zadovoljstvo svih.

Program je počeo izlaskom Vesne Dragić na 
binu i njenim razgovorom sa djecom:
„Joj ova djeca… Uvijek neki problemi.. Nikako 
da se smire.. Djeeecooo.. dođite ovamo, imam 
nešto da vam pokažem. Sjedite. U ovoj knjizi 
su počeci našeg društva i počeci vaše mame. Da 
li želite da čujete kako je sve počelo… Priđite 
bliže… ovamo.“ 

Nastavila je svoju priču o dolasku u Sloveniju: 
„Kada smo vaš djed i ja došli u Sloveniju, sve 
nam je bilo strano, tuđe i nepoznato. Upoznavali 
smo komšije i ponekad smo se družili. Onda 
je vaša mama krenula u školu… Tada smo 
upoznali mnogo prijatelja sa sličnom pričom. 
Okupljali smo se sve češće i češće i jednog 
dana smo osnovali srpsko kulturno društvo 
„Vuk Karadžić“, s namjerom da očuvamo našu 

Razigrani tabančići
U organizaciji KPSHD „Vuk Karadžić“ iz Radovljice održan drugi festival dječjih 
folklornih grupa po nazivom „Razigrani tabančići“

tradiciju, običaje, igru i pjesmu. Ubrzo smo 
osnovali dječju grupu i vaša mama je počela da 
igra.. Bili su tako mali i veseli kao ova djeca 
koju ćete uskoro imati priliku da vidite“.

A onda su na scenu stupili i otvorili program 
najmlađi članovi KPSHD „Vuk Karadžić“, 
„Vukove ptičice“, koji kažu da vole folklor zato 
što uče nove igre i pjesme. Predstavili su se sa 
spletom igara i pjesama iz Šumadije. Nakon njih 
na binu su izašli najmlađi članovi Kulturnog 
društva „Bohinj“ i zajedno sa malo starijom 
grupom nastupili sa koreografijom „Veselo 
rajanje“. Folklorne grupe u ovom društvu rade 
već 30 godina i zajedno uče stare igre, pjesme i 
tradiciju. Vođe grupe su Eva Varoš, Špela Lotrič 
i Nina Kožar Mencinger. Posle njih nastupili su 
cicibani Kulturnog društva „Brdo“ iz Kranja. U 
cicibanskom ansamblu su djeca od pet do deset 
godina, zajedno igraju već tri godine i ovaj put 
predstavili su se sa igrama iz Srbije. Grupu 
vode Vanja Čajić i Violeta Jakovljević.

Vesna Dragić je nastavila svoju priču: „Kako su divni 
i slatki… sjećam se moje male djevojčice i njenog 
prvog nastupa. Bila sam tako srećna i ponosna. Da 
se vratimo na priču. Priča o novonastalom društvu 
brzo se pročula i broj nastupa se povećao. Pozivali 
su ih iz mnogih gradova pa čak i iz inostranstva. 
Vrlo rado su se odazivali na pozive… Baš kao i ovi 
naši mali gosti“.

Ove godine u goste su došli najmlađi članovi 
Srpskog kulturnog centra „Vuk Stefanović 
Karadžić“ iz Bačke Topole. Srpski kulturni 
centar „Vuk Stefanović Karadžić“ osnovan je 
1990. godine u Bačkoj Topoli sa zadatkom da na 
ovom prostoru njeguje i čuva kulturu i tradiciju 
srpskog naroda. Od 2000. godine pa do danas 
dječji i omladinski ansambl osvajali su mnogo 
zlatnih plaketa. Predstavili su se sa igrama iz 
Šumadije a koreograf je Damir Šipovac. Svojim 
nastupom, nošnjama, urednošću i pristupom 
izazvali su talas oduševljenja u publici. I 

ove godine gosti festivala bili su članovi 
starijeg dječjeg ansambla iz KUD „Mladost“ 
iz Ljubljane na nastupili su sa igrama iz 
Vladičinog Hana, koreograf Milorad Runjo a 
vođa ansambla Bojan Antonić. Pokazali su, i 
ovaj put, da vrijedno rade i da im je folklor ušao 
duboko u krv, a očekuje ih još bezbroj nastupa da 
pokažu šta sve znaju. Sa drugog kraja Slovenije 
došla su djeca iz Srpskog kulturnog društva 
„Maribor“ i prikazali igre iz Leskovačkog 
kraja „O Đurđevdanu u Leskovačkom kraju“. 
Autor ove koreografije je Saša Bogunović a 
vođa grupe Danijela Pećanac. Publika je veoma 
dobro prihvatila nastupe ove tri folklorne grupe 
i burnim aplauzom izrazila svoje oduševljenje.

Priča o društvu nastavljena je: „Dobro djeco… 
došli smo na pola naše priče. Da li vam se 
sviđa? Hajde da nastavimo. I tako… društvo 
je nastavilo sa svojim radom, širilo se, učili su 
nove igre i počela su takmičenja. Prvi put su se 
predstavili na Evropskoj smotri srpskog folklora 
u Austriji, sljedeće godine u Mađarskoj gdje su 

Adrijana Šučur i Milan Stojanović

Zajednička fotografija svih učesnika
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osvojili srebrnu plaketu ,a naredne godine su 
bili u Republici srpskoj i u Švajcarskoj. Bila 
su to zlatna vremena.. kao u životu i u društvu 
su bili usponi i padovi, ali smo se dizali i 
nastavljali dalje. Prije nego što vam ispričam 
kraj priče pogledajmo šta su nam pripremila 
djeca iz Makedonskog kulturnog društva „Sveti 
Kiril i Metod“ iz Kranja, Kulturno umjetničkog 
društva „Mladost“ iz Ljubljane i Kulturnog 
društva „Brdo“ iz Kranja“.

U ovom trećem bloku prva je nastupila dječja 
grupa iz MKD „Kiril i Metod“. Ova grupa počela 
je sa radom 2010. godine. Grupu vodi Dževad 
Abaz a predstavili su „Venac makedonskih 
igara“. Igrači, folkloraši, KUD „Mladost“ 
odlaze na mnoge festivale,a isto tako i samo 
organizuju dječji festival. O ovom drugom 
bloku i svom drugom nastupu razdragani i 
veseli nastupili su sa igrama iz centralne Srbije. 
Nakon njih publici su se predstavili članovi 
omladinskog ansambla KD „Brdo“ koji čine 
djeca od osam do trinaest godina. Nastupali su 
po raznim državama a ovaj put odigrali su igre 
iz Vranjskog polja. Vođa ansambla i koreograf 
je Milan Glamočanin.

Nakon ovih lijepih i simpatičnih nastupa Vesna 
Dragić je nastavila priču o društvu: „Kao što 
sam rekla bilo je teških vremena ali se nismo 
predavali. Ponosno smo širili društvo, nastavili 
smo sa nastupima na Evropskim smotrama 
srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu u 
Čačku, Nišu, Banja Luci i Beogradu. Osnovana 
je grupa veterana, koja je prošle godine išla na 
Zlatibor i učestvovala na festivalu veteranskih 
folklornih grupa. Da ne zaboravimo pjevačku 
i sportsku sekciju koje nam donose odlične 

rezultate. Naravno tu ste i vi ,naš podmladak, 
dječja grupa i najmlađi – grupa cicibana. Sad je 
vrijeme da nam i vi pokažete šta ste naučili. Ali 
prije vas još jednom će nam se pridružiti gosti 
iz Bačke Topole“.

U četvrtom bloku i svom drugom nastupu gosti iz 
Bačke Topole, mladi folkloraši SKC „Vuk Stefanović 
karadžić“ odigrali su „Vlaške igre Homolja“, autor 
koreografije Damir Šipovac. Nastup za svaku 
pohvalu, publika više nego oduševljenja što samo po 
sebi dokazuje da je ovo bio jedan od boljih dječjih 
festivala, možda čak najbolji.

I tako, došlo se i do zadnjeg nastupa ove lijepe 
večeri, iako je vani bilo kišovito i hladno, ali to 
kako da nikome nije smetalo, ništa nije moglo 
poremetiti raspoloženje i želju da se pokaže ono 

šta se zna i što se može. Dječji ansambl KPSHD 
„Vuk Karadžić“ odigrao je igre iz Srema, kao 
nagradu dobio veliki aplauz i uzdahe publike a 
voditeljka programa Vesna Dragić svoju priču 
završila je riječima: „Prije nego što završim 
priču djeca su me zamolila da vam prenesem 
jednu vrlo važnu poruku: Smij te se, jer suza 
dosta se lilo. Volite se, jer na svetu loše je bilo. 
Prepletite ruke i uz pjesmu i igru živite svoj san“.

Nakon poruke koju je pročitala Vesna, na binu 
su došli svi učesnici i svoju poruku prenijeli sa 
pjesmom: „Kad bi svi ljudi na svetu“.

Milan Stojanović, predsjednik KPSHD „Vuk 
Karadžić“ podijelio je priznanja za učešće na 
drugom dječjem festivalu „Razigrani tabančići“ 
a onda je nastavljeno druženje u dvorani Turist. 
Kada su svi spremili svoje stvari i najeli se, po 
prvi put su zajednički izveli smo veče karaoka.
Djeca su bila oduševljena, svako je mogao 
da priđe mikrofonu i otpjeva svoju omiljenu 
pjesmu, a između sebe su se slušali i podržavali 
gromkim aplauzom. 

Sljedeći dan su otišli na obilazak Bleda. Bili su 
oduševljeni ljepotom, i ono malo kiše nije im 
uopšte smetalo. Bilo je obavezno fotografisanje 
uz srce kod jezera a otišli su i na poznatu 
bledsku krempitu. Poslije ručka dragi gosti 
ispraćeni su kućama.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Vesna Dragić i „njena djeca”

Dječji ansambl KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica

Dječji ansambl SKC „Vuk Stefanović Karadžić” Bačka Topola
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Нова школска година донела нам је нове 
другаре у школи српског језика у оквиру 
Академско културно уметничког друштва 
Коло из Копра. Нова генерација деце у окви-
ру најмлађе групе Колце- Пачја школа раз-
веселила је учитељице Наду, Весну и Тија-
ну које деци свих узраста већ шесту годину 
преносе део српског културног наслеђа на 
фолклорној секцији и у школи српског јези-
ка, културе, обичаја и традиције. Први часо-
ви протичу у веселом расположењу, активно 
и креативно кроз игру и занимљиве задатке 
који деци и учитељицама помажу да се боље 
упознају како би деловали као тим.
 
И тако су учитељице сазнале да у групи 
имају будућу принцезу, Тијану, јер је тај „за-
нат“ као измишљен за једну такву веселу, 
вредну и нежну душицу, затим једну педи-
атрињу, Андреу, која једва чека да помогне 
болесној деци и нађе лек за све болести и 
једног багеристу, најмлађег члана Пачје 
школе Александра (4,5 године), док Лара и 
Анастасија још увек размишљају јер идеја је 
пуно и тешко је наћи право занимање.
 
Најмлађим Пачје школе учитељице желе 
пуно успеха у новој школској години и мно-
го креативног рада који ће им помоћи да 
науче српски језик и традицију како би се 
преносила са колена на колено и сачувала од 
заборава далеко од Србије.

Пачја школа

И у групи старије деце се много 
догађа..... 
И док се најмлађе упознају са наставницама, 
начином рада и првим словима азбуке ста-
рија деца увелико поздрављају јесен на раз-
личитим пројектима: израда необичног пла-
ката, разговорима на тему јесен, дружењем 
са Душком Радовићем и његовим песмама, 
темом другарства која нас инспирише да су 
неки добили идеју да напишу песмицу на 
ту тему али и понављањем градива из прет-
ходне школске године, читањем и писањем 

ћирилице. Добро нам иде, идеја имамо мно-
го и знамо да ћемо и ове године бити успеш-
ни као и претходних. 

Другарство као инспирација
У школи српског језика у оквиру АКУД 
Коло, која већ шест година делује уз покро-
витељство Управе за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону (Министарство спољних 
послова Републике Србије) откривени су 
многи таленти: певачки, играчки, песнички 
и ликовни. Да таленат исплива на површину 

Лара, Анастасија, Андреа, Тијана и Александар
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неопходан је тимски рад: младих уметника, 
наставника и свакако родитеља. Децу је по-
требно усмеравати, водити и мотивисати, а 
то нимало није лак посао, али се вишеструко 
исплати на задовољство свих укључених, а 
нарочито деце стваралаца. 

Наставнице које воде школу српског језика у 
оквиру АКУД Коло, проф.  Нада Чупковић, 
мр Весна Бајић Стојиљковић и будући пе-
дагог Тијана Цуцић,  несебично деле своје 
знање и српско културно наслеђе новим по-
колењима рођеним и досељеним на слове-
начкој обали и надају се да ће се одржати и 
даље са још више чланова и још више деце 
укључене у школи српског језика.

А како другачије започети нову школску 
годину него темом другарство. Али да ће 
ова тема бити права инспирација за нову 
песничку наду у оквиру школе српског јези-
ка у АКУД Коло, Копар, нико није очекивао! 

Стефан Мркајић се први пут опробао у 
песничким водама претходне школске го-

дине и за свој првенац, песмицу посвећену 
баки, ни мање ни више, освојио трећу на-
граду на литерарно ликовном конкурсу „Све 
дечје стазе воде од игре до слободе“. 

Да се у Стефану крије песнички таленат, и 
не само песнички, открила је наставница 
Нада још давно, само дечаке тог узраста је 
било тешко убедити да узму ствар у своје 
руке и таленат открију и широј јавности. 

Након различитих стратегија како мотивиса-
ти малу песничку душу заједничким снага-
ма Стефана, наставнице Наде, сестре Алек-
сандре и маме Салинде, ево, родила се нова 
звезда на песничком небу. Морамо признати 
да је Стефанов највећи узор његов другар 
Зоки, Зоран Орешчанин (11 год.), који та-
кође пише песмице и већ неколико година 
осваја признања и награде. 

Другарство
Стефан Мркајић
(9 год., АКУД Коло, ментор: проф. Нада 
Чупковић) 

Свако јутро, од куће до школе,
чека ме мој пријатељ Ђоле.
Мада сам дечак, ја ипак знам
да пријатељ прави не може бити неко
ко није близак и одан.
И мој Ђоле из основне школе добро зна
да једна од мојих је највећих жеља
да баш у њему нађем свог доброг пријатеља.
Кад имам проблем и знам да грешим
мој другар Ђоле то најбрже реши.
И кад мама је моја љута на мене
па сузе са лица неће да ми брише
тужан и бесан мислим у себи
„Такав пријатељ се не налази више.“
Ако некад оде далеко од мене
волећу га увек овако јако,
јер пријатељ се воли само тако.
За његове болести пронаћићу лек,
уз њега ћу бити заувек, заувек.

Нада Чупковић

Омладинци АКУД Коло Копар

Стефан Мркајић

Александра Мркајић, 11 год
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Усљед недостатка слободних термина и пре-
заузетости око осталих догађаја везаних за 
активности друштва, свјесно је одлучено 
да се овогодишњи Вуков турнир одложи на 
јесен, кад се сви помало зажеле догађаја у 
друштву и око њега. Брзо је прошло љето, и 
јули и август, два мјесеца кад сви мало охла-
де и посвете се  другим стварима.
 
На првој септембарској сједници Изврш-
ног одбора КПСХД „Вук Караџић“ догово-
рено је да се организује турнир 26.9. 2015. 
са почетком у 10 сати. Игралиште резерви-
сано, позиви послати, још само да се екипе 
пријаве и што је најважније да буде тај дан 
без кише.

Пријављено је шест екипа а неколико дана 
киша пада ли пада. Организатор је био у 
сталним контактима са вођама пријављених 
екипа и сви су се питали шта ће бити сутра, 
на дан одржавања турнира. Прогноза је била 

Вуков  турнир у малом 
фудбалу 2015

добра, без падања. И тако освану дан обла-
чан али на срећу не пада киша. На жребу 
прије почетка појавиле су се четири екипе: 
СКХД „Десанка Максимовић“ из Цеља, 
КУД „Јелек“ из Цеља, СКД „Ново место“ и 
екипа домаћина „Вук Караџић“,  двије еки-

пе као по старом обичају нису дошле нити 
су јавиле да их неће бити. Има ли уопште 
смисла са таквима више сарађивати? Тур-
нир је водио Бранко Ивеља, а сви други су 
ту као логистика да одраде остали посао. 
Играло се два пута по дванаест минута по 
бод систему, свако са сваким. Свака екипа је 
одиграла три утакмице и на крају је добијен 
коначни поредак:

1. КУД „Јелек“ Цеље
2. КПШХД „Вук Караџић“ Радовљица
3. СКХД „Десанка Максимовић“ Цеље
4. СКД „Ново Место“ Ново Место

Прве три екипе су награђене са пехарима а 
награђени су и појединци.

Вуково признање за најбољег голмана добио 
је Радослав Цуњак, члан СКХД „Десанка 
Максимовић“, за најбољег стријелца при-
знање је добио Дејан Продановић члан СКД 
„Ново Место“, и на крају за најбољега иг-
рача турнира је проглашен Мишо Бодирожа 
члан КУД „Јелек“ из Цеља.

Сврха свега је било дружење и упознавање 
у чему се и успјело, а радује податак да су 
момци играли и да је све завршено без инци-
дента или било каквих проблема. На крају 
су се сви још мало дружили уз Крањске ко-
басице и пиће.

Вођство КПСХД „Вук Караџић“ зах-
ваљује се свима који су дали свој удио у 
овај догађај.

Милан Стојановић
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Draga braćo širom Slovenije,
SKD „Maribor“ postoji i uspešno radi već 15 
godina. Svugde, pa i kod nas, intenzitet rada  
osciluje. Ponekad smo puni ideja i želja, a dođu 
razdoblja kada naš život teče nemirnom stru-
jom, pa nema toliko vremena  za ono što inače 
veoma volimo, a to je bogatiti sebe i druge na-
šom bogatom tradicijom. 

Kada smo na izbornoj skupštini, aprila ove godi-
ne, podmladili i osvežili ekipu Izvršnog odbora,  
SKD „Maribor“ je krenulo nekim novim putem. 
Neka energija postepeno se uvukla u nas i formi-
rao se tim koji se dobro dopunjuje i jako dobro 
funkcioniše uprkos strahovima nekih članova.

No, mi tu činjenicu nikome i ne zameramo, s 
obzirom na to da je potpuno normalna i ljud-
ska. Važno je da smo mi na dobrom putu i da 
možemo da se pohvalimo mnogim kvalitet-
nim stvarima. 

Pozdrav iz SKD Maribor
Folklor nam je uvek bio dobra, najjača strana. 
Tako i sada radimo u pet sekcija i sve su nam 
važne. Ipak, trenutno nam je jako bitno posto-
janje pripremne grupe koja je počela veoma 
dobro da radi.

Igra i muzika su kao ruka u ruci, kad su sklo-
pljene jače su. Uvek nam je bila želja da imamo 
dobar, veliki, vlastiti ansambl koji igri i fol-
kloru daje dušu. I evo, sada možemo i time da 
se pohvalimo. Uspeli smo da formiramo narod-
ni orkestar SKD Maribor koji u sastavu ima dve 
harmonike, saksofon, kontrabas, violinu, tapan, 
tarabuku i gitaru.

Vrlo smo ponosni na njih i njihov doprinos, 
njihovu jaku želju i volju za radom kao i pri-
lagođavanje našim igračkim hirovima. Sa 
njima su naše probe mnogo kvalitetnije, a 
takođe i umetničkim vođama je mnogo lak-
še da  rade. Bez obzira što smo toliko pono-

sni na njih ne čuvamo ih samo za sebe, rado 
ćemo ih i pozajmiti. 

Uz pevačku sekciju koja takođe sve bolje i bo-
lje radi i sprema drugi samostalni CD u novem-
bru, na kraju moramo da se pohvalimo našom 
najnovijom, duže vreme priželjkivanom dram-
sko-literarnom sekcijom. Pokrenuli smo je neg-
de u kasnim prolećnim danima i već  završava 
prvu predstavu, a premijerno ćemo ih videti 
najverovatnije u prvim zimskim danima.

Svima  vama takođe želimo puno uspeha u 
radu sa željom da se što više susrećemo, druži-
mo, povezujemo i pomažemo . 

Srećni i zdravi bili, kličemo vam iz ŠTAJER-
SKE.

Jasmina Krapše

Od nedavno u društvu je zaživela dramsko-li-
terarna sekcija. Osnovi cilj literarne sekcije je 
opismenjavanje, negovanje ljubavi prema knji-
gama, prema čistom književnom jeziku i boga-
tom izražavanju. 

Čitanjem naših književnih dela razvija se smi-
sao za lepo, sposobnost uočavanja problema, 
kritičkog mišljenja i negovanja govorne i pisa-
ne kulture izražavanja. U okviru sekcije se pri-
premamo za pravilno izražavanje, usmeno ka-
zivanje, recitovanje, razgovaramo o književnim 
delima i uočavamo bitne elemente umetnosti.

Dramsko-literarna sekcija
Svrha postojanja dramske sekcije jeste prepo-
znavanje, podsticanje, ispoljavanje i negovanje 
kreativnih dramskih potencijala. Kroz ovu sek-
ciju kreiramo i analiziramo dramske situacije, 
razvijamo sposobnosti za nova iskustva, preis-
pitujemo sebe, izgrađujemo stavove, stičemo 
samopouzdanje i vežbamo javni nastup.

Trenutno radimo na predstavi pod nazivom ’’Po-
kondirena tikva’’ koju je napisao Jovan Sterija 
Popović davne 1838. godine. Ujedno, to će biti i 
prva srpska predstava odigrana ikada u Mariboru. 
U ovom delu pisac je na komičan način ismejao 
glavnu junakinju Femu, koja je celi život bila 

seljanka i sada najednom bi da postane dama iz 
visokog društva.

Koga je Fema ’’iskoristila’’ na svom putu ka 
damskom životu? Ko je filozof Ružičić? Zašto 
Fema ne podnosi krave i mačke? Da li se Femi-
na želja na kraju ostvarila?

Sve možete saznati dolaskom na premijeru 
predstave. Premijera je zakazana za decembar, 
a tačan datum, vreme i mesto će biti blagovre-
meno objavljeni na sajtu SKD Maribor.

Jelena Sarić
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Културни дом Нова Горица, 3. октобар 2015. 
године, добро позната дворана, велика сцена 
и адреналин у венама… Да ли ће нам и овог 
пута успети? Да ли ће доћи сви драги гости, 
све званице и сви пријатељи којима желимо 
да покажемо све што смо припремили? Да 
ли ће Миленини балони бити баш такви как-
ве је замислила да буду, да ли ће наш пред-
седник Мићо савладати трему и, на крају, 
хоћемо ли бити сви на своме месту када се 
светла упале??!!

Дуго лето се завршило, распуст и годишњи 
одмор већ скоро и заборављени, а нас је че-
кала нова акција. Слога поново на окупу и 
у ниском старту. Задали смо сами себи циљ 
да и овога пута наша манифестација буде 
нешто наше и нешто оригинално. 

Месец дана мукотрпног рада и труда, хиља-
ду детаља и идеја… Вредно су наши „Ма-
лишани“ са својим мамама спремали срцу-
ленца за сваког госта, поклоне за званице, и 
све је поново било у духу Слоге – сложно 
и разиграно. Несебично смо дали себе, сва-
ко од нас, сви чланови, стари, млади и они 
најмлађи, сви они што нас подржавају и по-
мажу. Резултат је био ту.

Вече песме и игре, вече младости, рази-
граних срца свих нас и срца наших гостију 
из целе Словеније и оних преко границе. 
Играли су са нама наши другари из Трста, 
СКУД „Понтес-Мостови“, из Радовљице 
КПСХД „Вук Караџић“, из Љубљане СКУД 
„Видовдан“ и КУД „Младост“, пријатељи 
из словеначког друштва „Гартрож“ Нова 
Горица, Македонско културно друштво „Ох-
ридски бисери“,  гости из Хрватске, СКД  
„Просвјета“ Крњак. 

12. разиграна срца
Разиграно, весело – 12. разиграна срца, СКД Слога Нова Горица

 Посебну енергију донели су наши најмлађи 
чланови фолклорне секције „Слоге“ – Мали-
шани. Пуни воље и жеље да покажу све што 
су их научиле наше искусне „Слогашице“ – 
Наташа, Милена и Теодора – једва су доче-
кали својих пет минута. Очарали су публику 
и у многим очима изазвали сузу радосницу. 
Младост и енергија, осмеси на лицима, жар 
у очима, разиграна срца свих на бини, брзо 
су освојили целу дворану. 
 
Младост је очарала све госте, званице, на-
шег свештеника Мирослава Ћирковића и 
остале посетиоце. За дугогодишњи успешан 
рад и 20. рођендан који нам се увелико бли-
жи, добили смо и признање ЈСКД – Нова 
Горица које је нашем поносном председнику 
Мићи Јаћимовићу уручио Едвин Маврич, 

представник ЈСКД, подручје Нова Горица.

Радујемо се наградама и признањима; леп је 
осећај да неко види и цени сав труд и рад, да 
постоје они који нас прате и поштују. Али, 
наша највећа награда и најлепше признање 
је управо овакво вече, оваква манифеста-
ција, када са бине блистају осмеси, ори се 
песма и дворана тресе од енергетског набоја 
сваке кореографије посебно. 

И овога пута, по ко зна који пут, драги 
наш Милане Гламочанину, хвала! Без тебе 
„Слога“ не би била то што јесте, сложна и 
уиграна, и сваким новим изласком на бину 
све боља…

Неуморна младост, жељна добре забаве и 
дружења, преселила се после наступа у ди-
скотеку и наставила игру и песму уз нашег 
диџеја Дацу. Ноћ је била прекратка. Пут, за 
неке, далек… Тешка срца, пред само јутро, 
забава се завршила.

Сви наши страхови, и сва стрепња како ћемо 
проћи и да ли ћемо успети, нестали су. Ус-
пели смо и овога пута. Балони су украсили 
разиграну бину, председник је победио тре-
му, а сви наши гости, и све наше званице, 
очарани и разиграни остали су са нама све 
до самог краја. 

12. Разиграна срца, „Слога“ и Нова Горица , 
3.10.2015. – ЧЕСТИТКЕ! 

Рената Комленић Јакопич

Едвин Маврич и Мићо Јаћимовић
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Bilo je to uobičajeno  jutro u gradu. Piramida se 
dotakla plavog neba i sunce se polako probijalo 
iza oblaka. Mariborčani krenuli u prolećni dan. 
Neki da popiju kafu uz dnevne novine, neki na 
posao, a domaćice na pijacu. Sasvim uobičajen 
dan u gradu pored Drave? Jeste za pomenute 
građane ali ne i za članove SKD Maribor.

Uspavana Unionska dvorana navikla da  pruža 
svojim građanima  priredbe za srce i dušu,  
otvorila je širom svoja vrata u očekivanju neke 
nove priče.

A šta se to tamo događa? Oko dvorane sve bruji 
od mladih ljudi koji ulaze i izlaze, trče tamo 
ovamo, dozivaju se i nadvikuju! Nose rančeve, 
torbe, smeju se i pozdravljaju, zapitkuju…!

Da, to su članovi SKD „Maribor“ stigli na 
svoj dugo očekivani i brižno spremani godišnji 
koncert „Igraj, Zigraj!3“ Ali nisu sami. Sa 
njima su njihovi dragi gosti iz Bačke Palanke, 

Igraj Zaigraj!3
Kako je prošao naš koncert  Igraj 
Zaigraj!3
Unionska dvorana, Maribor 9.5.2015! 

Ljubljane, Kranja i Maribora koji će uveličati 
događaj. Ulazilo se i izlazilo, spremala se scena 
na bini, održavale se probe igračke i pevačke, 
plele se kike i šminkala prelepa mlada lica. Da 
budu još lepša za  naše drage članove, prijatelje, 
sponzore donatore ….naše drage  goste.

I onda je počelo u 19 časova! Počeo je koncert 
koji smo srcem spremali i tako ga i završili.
Sa punim srcem i osmehom na licu, presrećni 
što je sve prošlo u najboljem redu, bez većih 
grešaka. A i one što su bile znate da su bile 
nenamerne i znam da nam ih nećete zameriti. 

Koncert je trajao nešto više od dva sata, a 
pet, šest ljudi je radilo volonterski, amaterski 
i brinulo je za sve detalje koji su potrebni pri 
takvoj organizaciji. Ti ljudi su takođe igrači, 
pevači i sa mnogo drugih društvenih obaveza, 
koje su uz to morali obaviti.

Ali ekipa je bila „prava“, željna i spremna. 
Najbolja!
Bilo je naporno ali ne i teško. Znali smo šta 
hoćemo i za koga radimo. Zato, neka su nam 
oproštene one sitnice koje su nam promakle, a 
mi ćemo na istim poraditi kako bi svi sledeći 
koncerti bili još bolji. Hvala na svakom 
aplauzu, uzviku i osmehu, pa i suzi radosti koje 
smo primetili.

Hvala svakom posebno ko je pomogao, da ovo 
veče bude onakvo kakvo smo zamislili. Pre svega 
veče druženja, igre, pesme i radosti  što su nam se 
odazvali predstavnici drugih društava, i pridružili 
se našoj priči o povezivanju i slozi, koja kroz 
pesmu i igru još uvek postoji među nama.

Najveće zasluge za čitavu priču ipak imaju naši 
umetnički rukovodioci Dalibor Ristić, Danijela 
Pećanac i Tamara Orlović, uz podršku Sandre 
Đurić i vođe orkestra Danija Marinića.

Radujemo se svakome ko će nam se  pridružiti 
i postati deo tima koji vidi život kroz igru i 
pesmu, a od ove jeseni i glumu uz dramsko-
literarnu sekciju. 

Jasmina  Krapše
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Удружење Сањана „Грмеч“ из Бање Луке ор-
ганизовало је 18. октобра 2015. године кул-
турно-забавни програм у Бањој Луци (свад-
бени салон SPEED Рекавице) са почетком у 
18.00 часова. На ово дружење Сањана, по-
ред друштава из Србије, позвани смо и ми, 
СКД „Петар Кочић“ из Словеније, као гости 
и учесници у програму ове манифестације . 

„Грмеч“ је био носилац активности у про-
граму којим се обиљежава овогодишње 
традиционално окупљање наших људи ра-
сијаних широм свијета, са циљем да се чува 
традиција и лијепо сјећање на заједнички 
нам завичај. 

Укратко о програму
Водитељке  програма Маја Васиљевић и 
Невенка Утјешановић, техничка подршка 
Нинослав Тики Добријевић. У забавном 
програму учествовали „Inpuls bend“ из Бање 
Луке, Татјана Шарац и Вукашин Брајић. 
Специјални гост – пјевачица Тања Поповић.

Скуп Сањана 
Бања Лука 2015

У културном програму учествовали су: но-
винар Михајло Орловић, пјесник Боро  Ка-

петановић, Остоја Шобот – исјечак из драме 
„Јазавац пред судом“ – СКД „Петар Кочић“ 
Крањ, Пјевачка група „Расељени Крајишни-
ци“, КУД „Сана“ Стара Пазова, КУД „Подгр-
меч” из Житишта.

У нашем друштву „Петар Кочић“ Крањ овај 
позив прихваћен је са задовољством, па смо 
се на њега веома радо одазвали. Из Крања 
је шест чланова нашег друштва, скоро сви 
родом из околине Санског Моста, кренуло са 
два аутомобила. Окупило се око четиристо – 
петсто Сањана, генерацијски веома уједна-
чено. Нама је припала част да сједимо у 
друштву веома познатих и угледних гостију 
као што су Боро Капетановић, Ранко Павло-
вић, Михајло Орловић, Милан Дашић и 
многи други Сањани. На овом скупу Сањана 
наше друштво се представило одломком из 
представе „Јазавац пред судом“. Остоја Шо-
бот у свом наступу од десет минута предста-
вио се у улози Давида Штрпца, што је код 
публике изазвало велико занимање.

Крстан Шућур је представио издаваштво 
Срба у Словенији. Поред многобројних 
књига наших писаца у Словенији, предста-
вио је и часопис Мостови за који је било 
веома много интересовања, а подијељено је 
више од тридесет примјерака. Организатор 
нас је срдачно дочекао и имали смо прили-
ку да видимо наше људе које нисмо видјели 
више од двадесет година. Након културног 
програма настављено је дружење које је 
трајало до касно у ноћ.

Неђељко Марић
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Kulturno umjetničko društvo „Jelek“ iz Celja 
osnovano je sa idejom o uključivanju i pove-
zivanju članova. Cilj udruženja je da podstiče 
djecu i omladinu o srpskom folkloru i tradi-
ciji te o očuvanju običaja, tradicije i kulture 
naših predaka. 

Vizija društva je postizanje trajne prepoznatlji-
vosti društva sa što većim brojem aktivnih čla-
nova, koji će sa učestvovanjem u društvu dopri-
nijeti razna i neprocjenjiva iskustva. 

Naša želja je razviti se u čvrstu organizaciju 
koja daje sveobuhvatnu i kvalitetnu podršku 
svojim članovima sa razumijevanjem različi-
tih stavova. Iako društvo postoji tek nepune 
dvije godine, možemo da se pohvalimo sa više 
od 100 članova. 

KUD „Jelek“ Celje
Ponosni smo na našu folklornu sekciju, koja 
je već imala nekoliko uspješnih nastupa. U toj 
folklornoj sekciji se pronalazi više generacija, 
starosti od sedam pa nadalje. Pored aktivnih 
folkloraša imamo i grupu veterana, gdje su ak-
tivni i ostali članovi sa željom, da nauče srpsku 
tradiciju igranja. 

Pored folklorne sekcije veoma su aktivne sport-
ska i muzička sekcija. Naši sportisti su u krat-
kom vremenu postigli mnogo odličnih rezulta-
ta, koji sa ponosom krase prostore našeg druš-
tva. A i muzička sekcija s vremena na vrijeme 
pokaže svoje muzikalne sposobnosti. 

Na našoj internet i fejsbuk stranici redovno objav-
ljujemo naše aktivnosti i događaje a svakodnevno 
smo dostupni putem e-maila ili telefona. 

KUD Jelek    
Teharska cesta 4, Celje   
www.kudjelek.com    
jelek.kud@gmail.com   
Predsjednik: Mladen Cvijanović, 041 410 750  
Trener: Milan Dimić  
Vodja folklorne sekcije: Dragana Rakanović  
Vodja sportske sekcije: Daniel Kopranović

Biljana Rakanović

Folklorna sekcija KUD Jelek Celje

Fudbalska ekipa KUD Jelek
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Четири дана, на пет различитих локација, са 
садржајем који на посебан начин презентује 
не само традицију него и стваралаштво које 
доприноси свеукупном културном напретку 
српске заједнице у Словенији а исто тако је 
велики допринос свеукупној култури Крања 
и Словеније.

Концерт Народног оркестра КД 
„Брдо“
Народни оркестра КД „Брдо“ који успјеш-
но дјелује већ дужи низ година и који је 
учествовао на бројним фестивалима фолк-
лора, не само у Словенији него и широм 
Европе. Много пута до сада показали су не 
само свој квалитет него и оданост тради-
ционалној српској музици и култури. Ово-
годишњи, 11. дани српске културе у Крању 
били су прилика да Народни оркестар још 
једном покаже дио свог богатог репертоара. 

11. дани српске 
културе у Крању
Културно друштво „Брдо“ из Крања организовало 11. дане српске културе у 
Крању на којима је представљен разнолик културни програм

У дворани Кишлштајн, у сриједу, 21. окто-
бра 2015, одсвирали су неколико музичких 
нумера из богате ризнице српске традицио-
налне музике. Публика је са великим надах-
нућем пратила извођење прелијепих срп-
ских пјесама и кола, а ово вече обогаћено је 
и наступом женске пјевачке групе „Брђанке“ 
која је такође искористила прилику да пред-
стави дио пјесама из свог репертоара. Упот-
пуњавали су се звуци хармонике, виолине, 
флауте, кларинета, гитаре, контрабаса, тапа-
на, тарабуке са гласовима дјевојака којима је 
пјесма ушла у срце и душу и без које јед-
ноставно не могу, као што ни свирачи, чла-
нови Народног оркестра КД „Брдо“ не могу 
без звука својих инструмената. У Народном 
оркестру свирају: Дејан Косић, хармоника, 
Данијел Регојевић, гитара, Ева Младеновић, 
флаута, Тања Зец и Вид Бањац, кларинет, 
Ема Вратарич, тапан, Вања Диздаревић, ви-
олина, Стефан самарџић, тарабука и Џевад 

Бечић, контрабас. Чланице пјевачке групе 
„Брђанке“ које су наступиле ово вече су: Ви-
олета Јаковљевић, Тамара Рибић, Маријана 
Ђаковић, Вања Чајић и Наташа Бабић.

Промоција монографије КД 
„Брдо“ – „Лахор са огњишта“
Из веома лијепог здања замка Кишлштај-
на посјетиоци и извођачи преселили су се 
у просторије КД „Брдо“ гдеј је настављен 
програм овог првог дана. Прво су Остоја 
Шобот, Смиљама Илић, Крстан Јаковље-
вић и Драган Ђерић, српски књижевници 
из Словеније, представили дио свог књи-
жевног стваралаштва а затим је др Душко 
Певуља, доцент на Филолошком факултету 
у Бањој Луци, говорио о монографији КД 
„Брдо“ под називом „Лахор са огњишта“ а 
која је штампана поводом двадесет година 
постојања и рада КД „Брдо“. Др Певуља је 
истакао да је ово, ако не највећи, онда си-
гурно један од највећих пројеката друштва и 
да му је била изузетна част да је учествовао 
у изради ове монографије која ће многима 
послужити, старијима да се подсјете на све 
оно што се дешавало у друштву а млађима 
као путоказ за будући рад. У монографији је 
само дио онога што је урађено у протеклих 
година, али су записани како најглавнији до-
гађаји тако и дјелатности које су се одвијале 
и које се и даље одвијају.

Учесницима у овом програму, српским књи-
жевницима, подијељене су монографије 
„Лахор са огњишта“ у знак захвалности за 
допринос који дају како дјеловању друштва 
тако и укупној српској култури. Присутнима 
су се обратили Стана Кончаревић, конзул у 
Амбасади Србије у Љубљани, Никола Тодо-
ровић, предсједник Савеза српских друшта-
ва Словеније и Звоне Гантар, предсједник 
Фолклорне групе „Сава“ из Крања. Вријед-
не домаћице КД „Брдо“ као и много пута до 
сада потрудиле су се и припремиле богату 
трпезу са традиционалним српским јелима а 
и то је био један од разлога да се наставило 
са дружењем и препричавањем онога што се 
ово вече десило.

Проф. др Владимир Осолник

Др Душко Певуља и Душан Јовановић

Народни оркестар КД Брдо
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Књижевна трибина – Класици 
српске књижевности: Петар II 
Петровић Његош и Бранко Ћопић
Стари дио Крања као да мами својом љепо-
том и својим шармом, тако је и Градска кућа 
Крања у којој се налази и Горењски музеј, 
намамила организатора 11. дана српске кул-
туре у Крању да је књижевну трибину, 22. 
октобра 2015, приредио о овом старом, пре-
лијепом здању. У веома занимљивом и садр-
жајном програму прво је Златомир Бодиро-
жа рекао неколико ријечи о овом догађају и 
жељи да се и на овакав начин обиљежи 200 
година од рођења Петра II Петровића Њего-
ша и 100 година од рођења Бранка Ћопића 
а онда су најмлађи чланови КД „Брдо“ 
одрецитовали неколико пјесама од Бранка 
Ћопића и својим наступом изазвали право 
одушевљење у публици.

Др Душко Певуља је са великим жаром и 
заносом говорио о Бранку Ћопићу истичући 
да Бранко Ћопић „није само партизански пи-
сац. Он је та времена превазишао и прошао. 
Ћопић је један велики писац помирења“. У 
свом говору др Певуља је говорио о живо-
ту и дјелу Бранка Ћопића истичући и неке 
детаље из Ћопићевог живота који остају за-
нимљиви за све генерације. Бранко Ћопић је 
у сваком свом јунаку налазио и позитивне 
особине и што их на посебан начин ћини 
занимљивим.

Након опширног и занимљивог излагања др 
Душка Певуље којег су посјетиоци прати-
ли са великом пажњом и веома задовољни 
што су имали прилику да још понешто чују 
о Бранку Ћопићу, Душан Јовановић је извео 

одломак из монодраме Бранка Ћопића: „Пе-
тар Пепо Бандић“ а како је све то изгледало 
најбоље говоре реакције свих присутних.
Проф. др Владимир Осолник, веома добара 
познавалац Његошевог живота и дјела, наи-
ме докторирао је са тезом „Литерарна исто-
рија о Петру II Петровићу Његошу“, у свом 
врло занимљивом излагању и са великом 
љубављу до Његоша и његовог дјела, гово-
рио је о овом великом писцу читајући неке 
одломке о Његошевој вези са Словенцима 
као и свим словенским народима. У разго-
вор о Петру II Петровићу Његошу укључио 
се и др Душко Певуља што је још више упо-
тпунило теме о којима се говорило ово вече. 
Присутни су сазнали нешто ново а неки су и 
продубили и обогатили своје знање о овим 
великим српским писцима који су својим 
животом и својим дјелом заслужили да их 
чешће помињемо и да, не само читајући, 
него и у животу користећи њихова дјела, 
чувамо од заборава и дајемо у насљедство 
будућим генерацијама.

Пјесма рода мога – вече тради-
ционалних пјесама
Културни дом Стражишче код Крања био 
је 23. октобра 2015. мјесто одржавања још 
једног великог догађаја у оквиру 11. дана 
српске културе у Крању. Пјевачке групе из 
друштава из Словеније као и гости из Ср-
бије имале су прилику да покажу дио свог 
репертоара и да српском изворном пјесмом 
покажу свој однос до српске културе, тради-
ције и обичаја.

„Кад сретнеш странца, не питај никада ко 
је и одакле је. Пусти га само да запјева или 

засвира и све ће ти се само казати. Ако му 
језик не можеш разумјети, његово пјевање и 
свирку увијек ћеш разумјети“ – овим ријечи-
ма водитељка програма Тања Зец започела 
је програм треће вечери овогодишњих Дана 
српске културе у Крању. Публика, која је ис-
пунила дворану Културног дома Стражишче 
уживала је у овој вечери слушајући мелодије 
цијелог Балкана. Прије почетка програма на 
бину је ступио др Душко Певуља и говорио 
о монографији „Лахор са огњишта“ рекавши 
да би свако од присутних требало да има 
ту монографију јер је у њој приказано оно 
најбоље што се у друштву дешавало у 20 го-
дина постојања друштва.

Водитељка Тања је у кратким цртама пред-
ставила КД „Брдо“ и пјевачке секције а њих 
четири својим радом чувају традиционалну 
српску пјесму. Заједничким дружењем и ра-
дом постоје и развесељавају традиционалним 
звуцима већ дужи низ година. Све пјевачке 
групе труде се да пјевачку традицију пред-
ставе што аутентичније, како сценски тако и 
избором правих ношњи. Љубав до пјесме је 
непрекидно расла и расте из дана у дан.

Након представљања КД „Брдо“ и његових 
пјевачких група, Тања Зец је најавила прве 
извођаче, то су били „Крајишки момци“,  
мушка пјевачка група КД „Брдо“, који иначе 
већ дуго година заједно пјевају и наступају, 
овом приликом отпјевали су двије пјесме, 
једна потиче из Јања а друга из околине 
Кључа, а то су пјесме „Виторогу, најљепша 
планино“ и „Врбас водо“.

На 11. дане српске културе у Крању стигли 
су и гости из Србије, Културно Уметничко 
Друштво „Ваљаонице Бакра а.д и Ваљаони-
це Алуминијума Импол Севал а.д“ Севојно 
које је основано 1954. године. Од тада су 
многе генерације завољеле сву љепоту, игру, 
пјесму и дружење. Друштво је годинама 
окупљало мноштво чланова који су радили 
у више секција, али се фолклорна секција, 

Магдалена Товорник и Митар Вујиновић

Пјевачка група КУД Севојно

Фолклорни ансамбл КУД Севојно
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током времена, својим радом и успјесима, 
издвојила и израсла у данашњи ансамбл на-
родних игара и пјесама. Ово вече представи-
ли су се женска и мушка пјевачка група, које 
раде у склопу фолклора а представили су се 
веома лијепим извођењем пјесама из ужич-
ког краја. Након гостију из Севојна на ред 
су опет дошли домаћини, тачније „Брђанке“, 
женска пјевачка група КД „Брдо“ која је от-
пјевала пјесме „Пјева лола, одјекује гора“ 
– пјесма из Книна, „Вита јела до неба“ – 
шаљива пјесма на бас из околине Сокобање, 
„Осу се небо“ – пјесма из Шумадије.

Пјевачка група СКПД „Свети Сава“ отпјева-
ла је три пјесме из свог репертоара и то „Гле-
дам села“ – пјесма из околине Бање Луке, 
„Мани мала марамом“ – пјесма из Книнске 
Крајине и „Дању орем“ – пјесма из Лике.
Из Љубљане су стигли чланови женске и 
мушке пјевачке групе КУД „Младост“ са 
којима ради Снежана Максимовић а ово 
вече отпјевали пјесме „Запој ми слуго Ма-
нојло“ – пјесма источног Косова, забиље-
жена у Косовској Каменици, „Ајмо моје 
сеје поиграти“ – пјесма из околине Санског 
Моста, „Стојан си виче“ – пјесма из Пчиње 
и „Ђе год која, кажу да је моја“ – пјесма из 
Мркоњић Града.

У наставку програма прво се представила 
старија мушка пјевачка група пјевајући пјес-
ме „Преко кола трапћу кола“, „Зоро моја не 
зори ми рано“ и „Ајмо мала, ајмо мојој кући“.
Свако пјевачко и свирачко насљеђе потекло 
из народа, носи са собом велику снагу и 
особен израз. То је искуство преношено ге-
нерацијама које добијамо од својих предака, 
а преносимо потомцима и које непрестано 
тече као ријека, добијајући само печат вре-
мена у коме живи. Свјесни онога што нам 
је народ оставио и жељни да наставе са 
очувањем својих коријена, млади и упорни 
људи из пјевачке групе „Вук Караџић“ запо-
чели су вриједним радом 2012. Године и на 
свом репертоару имају пјесме различитих 
крајева Србије и Републике Српске, већином 
без инструменталне пратње. Групу припре-
ма Снежана Максимовић а за ово вече при-
премили су и отпјевали пјесме „Мало село 
да је село моје“ – пјесма из села Утопоца из 
Баније, „Засукај силни рукави“ – свадбена 
пјесма из Скопске Црне Горе, „Ој Посавље 
равно поље“ – пјесма из Лијевча поља. А 
како то звучи кад пјесму поведу чланице ста-
рије женске пјевачке групе КД „Брдо“, које 
још увијек пјевају баш онако како се некада 
пјевало, публика је видјела и чула приликом 
њиховог извођења пјесама „Цура Нада бјело 

платно прала, „Мој драгане од прве минуте“ 
и „Традиција престати не смије“ и управо 
тако, док је оваквих пјесама традиција заис-
та престати не само да не смије него и не 
може. Гости из Севојна имали су још једну 
прилику да покажу и отпјевају лијепе пјесме 
из ужичког краја а „Брђанкама“ је припала 
част да заврше овај диван концерт пјесмама 
„Смиљ девојка покрај горе брала“ – пјесма 
из околине Косовске Митровице, „Ајмо моје 
сеје поиграти“ – пјесма из околине Санског 
Моста и „Свака гора чека листа свога“ – 
грокталица из северозападне Босне. 

На крају ове лијепе вечери Милан Гламо-
чанин, потпредсједник и умјетнички руко-
водилац КД „Брдо“ захвалио се свим гру-
пама на учешћу и приказаном програму 
истичући да је видан напредак код свих пје-
вачких група, што је знак доброг и квали-
тетног рада. Свим учесницима подијелио је 
захвалнице за учешће и монографије „Ла-
хор са огњишта“. Присутнима се обратио и 
Митар Вујиновић, предсједник КД „Брдо“ 
и рекао да се 11. Дани српске културе у 
Крању одржавају на четири различите ло-
кације и позвао све да дођу и на завршну 
манифестацију „Разиграна младост“. Дру-
жење је уз вечеру и добро расположење на-
стављено у просторима КД „Брдо“.

Разиграна младост
Закључна манифестација 11. дана српске 
културе у Крању одржана је у Дому мјешта-
на Примсково, у суботу 24. октобра 2015. Уз 
учешће фолклорних група из Радовљице, 
Трбовља, Трста, Љубљане, Нове Горице, 
Крања као и гостију из Севојна.

Водитељи Тамара Рибић и Дарко Регојевић 
рекли су неколико ријечи о протеклим до-
гађајима који су се дешавали у склопу 11. 
Дана српске културе у Крању, најавили прву 
групу која је отворила ово вече игре и пјесме 
а то су били „Цицибани“, најмлађи чланови 

Тања Зец

Старија женска пјевачка група КД Брдо

Млади рецитатори КД Брдо
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КД „Брдо“ који су одиграли игре из Србије. 
Како рече Тамара Рибић ове године у госте 
су стигли чланови КУД „Севојно“ који су 
већ деценијама међу најбољим ансамблима 
у Србији, а бројна признања на фестивали-
ма широм свијета и разне награде, потврда 
су за њихов квалитетан рад. Разноликост 
игара, ритмова, облика и стилова, карак-
теристика су овог ансамбла, а данас посје-
дује богату колекцију костима од којих су 
неки оригинални примјерци стари преко 
сто година. Под вођством умјетничког вође 
Ђорђа Делића представили су се са „Иг-
рама Влаха Царана – влашке игре из Ти-
мока“. Дарко Регојевић је најавио СКУД 
„Видовдан“ рекавши да остајемо у влаш-
ком дијелу, тачније у Кобишници одакле 
су и игре које су представили фолклораши 
СКУД „Видовдан“ из Љубљане, аутор ко-
реографије Милан Гламочанин а музички 
аранжман Здравко Ранисављевић.

А онда се отишло мало јужније и Тамара је 
најавила фолклораше СКД „Слога“ из Нове 
Горице који су одиграли кореографију Ми-
лана Гламочанина „Пошла Румена – игре 
из Димитровграда“. Омладинци КД „Брдо“, 
чија група броји 30 играча, који су увијек 
насмијани и пуни енергије, одиграли су игре 
из Пчиње под вођством Милана Гламочани-
на који је и аутор кореографије а музички 
аранжман написао је Дејан Ерцег.

Након ове веселе и разигране групе отишло 
се још више на југ, до саме Македоније а 
игре из источне Македоније одиграли су 
старији играчи из МКД „Кирил и Метод“ из 
Крања. Игре је поставио Миладин Младе-
нов а у оркестру су се чули традиционални 
инструменти гајде, тамбура и гоч.

Дарко је најавио КУД „Понтес-Мостови“ и 
рекао да ће и они показати узорак влашких 
игара које је за њих припремила Славица 
Михаиловић. Из Трбовља је дошло друштво 
које дјелује тек неколико мјесеци а публици 
у Крању представили су се кореографијом 
Милана Гламочанина „Игре из Кобишни-
це“. Из Кобишнице игра и пјесма одвела је 
присутне поново на југ, до Црне Траве, а 
фолклораши КПСХД „Вук Караџић“ из Ра-
довљице одиграли су кореографију Дамира 
Шиповца под називом „На гости – испраћај 
младића у војску у Црној Трави“. Музички 
аранжман Жанијел Шубља. Чланови КУД 
„Севојно“ добили су прилику да још једном 
покажу нешто из свог богатог репертоара и 
веома лијепо и успјешно представили се са 
кореографијом „Свадбене игре из Врањског 
поља“ коју је поставила Слободанка Рац. 

Прије самог краја учесницима и публици об-
ратио се Митар Вујиновић, предсједник КД 
„Брдо“ ,поздравио све присутне и учеснике 
и захвалио се на учешћу и лијепом програ-

му. Гост на вечерашњој манифестацији је 
била и Магдалена Товорник, предсједница 
Управног одбора Савеза народних тради-
ционалних група Словеније која је у свом го-
вору истакла улогу КД „Брдо“ у дјеловању 
ове организације и уопште у дјеловању 
при развијању и очувању традиционалних 
вриједности. Поводом 20 година КД „Брдо“ 
Магдалена Товорник је уручила признање 
за успјешно двадесет годишње успјешно 
очување народне традиције. Признање је у 
име КД „Брдо“ примио Митар Вујиновић, 
предсједник друштва и захвалио на овако 
високом и значајном признању. Након тога 
Митар Вујиновић је подијелио признања 
свим фолклорним групама која су учество-
вала у програму.

А за сам крај програма остала је кореогра-
фија Милана Гламочанина „Димко Делија“ 
– игре из Куманова. Са овом кореографијом 
КД „Брдо“ је наступило на овогодишњој 20. 
Европској смотри српског фолклора дијас-
поре и Срба у региону и освојило златну 
плакету и треће мјесту у укупном пласману. 
А како су одиграли доказује и реакција пуб-
лике која је тражила „бис“ и наравно, добила 
га, тако да су морали да одиграју још два-
три минута а онда је дошао крај овог лије-
пог и занимљивог програма али не и крај ове 
вечери јер се у истом простору наставило са 
дружењем уз пјесму и игру.

Били су и прошли још једни Дани српске 
културе у Крању, једанаести по реду, са за-
иста много тога занимљивога а било је сва-
како потребно и много труда, знања у воље 
да се све припреми и реализује. КД „Брдо“ и 
сви појединци који су дали свој допринос за-
служују честитке за све оно што су урадили 
а они који су присуствовали овим догађаји-
ма могу да буду веома задовољни и поносни.

Текст и фото: Душан Јовановић

Дарко Регојевић и Тамара Рибић

Омладински ансамбл КД Брдо

Старија мушка пјевачка група КД Брдо
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У суботу, 24. 10. 2015. од 19.00 сати 
смо у Културном дому у Постој-
ни организовали традиционалну 
приредбу „Поздрав јесени 2015“. 
Поред домаћина, Српског просвет-
ног друштва „Никола Тесла“ који 
су први пут показали умијеће фол-
клорне групе „Ветерана“, наступили 
су и: КД Женски певски збор Прем, 
АКУД „Коло“ Копар и Хрватско 
културно друштво Истра Пиран.

У набито пуној дворани Културног 
дома публика је уживала у играма и 
пјесмама младих и нешто старијих 
извођача.  По завршетку приредбе је 
дружење настављено у просторијама 
друштва. 

Наши вриједни кухари: Мићо Јо-
вић, Недељко Гојић, Јоже Јурца, 
Милош Демоњић и Зоран Доста-
нић су мајсторски скухали „чор-

Поздрав јесени у Постојни

банац“ који је оцијењен највишом 
оцјеном.

Наше вриједне чланице фолклорне 
групе „Ветерани“ припремиле су 

различите слаткише. Све заслужују 
највише похвале. Само нека наставе 
тако и у будуће.

Гојко Лазић
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STARAČKA IDILA
   
Živki

Sada smo još mladi al’ nas leta lome –
Preveliki teret pritiska nam pleća.
Zato zove muza u stihu svakome:
Nek nam u posetu na tren dođe sreća.

Ni kada sam bio tužan, čak do suza,
Ti sumnjala nisi u moju mogućnost.
Zato kreni sa mnom; nek nas moja muza
Odvede na časak u daljnu budućnost.

Živećemo sami u srcu prirode:
Malena kućica u sred cvetnog polja,
U blizini šuma, žubor bistre vode...
Pa zar kome, draga, treba raskoš bolja?

Svuda oko kuće zasađeno voće,
Na prozoru svakom cveće u vazama...
Imaćemo baštu. Kad god nam se hoće
Šetaćemo dugo po njenim stazama.

Mirisno će cveće svud okolo rasti
I o našoj sreći svet daleko čuće.
Neće biti tuge; sva će žalost pasti
Na žalosnu vrbu ispred naše kuće.

Vikendom će deca u posetu doći,
Ako i ne uvek – barem praznicima;
Pričaćemo s njima do kasno u noći,
Preplavljena kuća biće unucima.

I komšije će nas često da posete –
Jer k’o ne bi doš’o u tu kuću milu?
Poučno će gledat’ kako život plete
Iz dvoje staraca prekrasnu idilu.

I često će znati da kažu za nama:
„Ovih dvoje starih još se dobro drže.“
Šetaćemo s rukom u ruci bez srama
I čekati crnog konja da zarže.

Marinko Jagodić Maki

Šta je kultura? Sve što je atribut života, od uma 
i mašte pa do fizičkog zdravlja, sve je element 
i medijum kulture, ali ona sama nešto je drugo. 
Oplemenjivanje čoveka - to ima hiljade stepe-
na, oblika, svrha.

Književna kultura to je čitanje, to je knjiga u 
džepu stalno. Čuveno ime Šeli, kad je tog div-
nog pesnika izbacilo more na kopno, nije u dže-
povima imao sendviče, ni novca, imao je, umro 
je s njom, knjigu. Čitanje to je kultura. Škola, 
početak kulture; putovanja - kulturna panora-
ma: čitanje - strast i slast kulture, kultura sama.

Da li ste dovoljno razmišljali o čudovišnosti, o 
čudu, o veličanstvu jezika? Razvijen jezik, to 
je biće i krv naroda, to je maksimala onoga što 
jedna kultura ostavlja i daje. Svi ljudi ne čitaju 
latinsku i grčku književnost, ali svi kulturni lju-
di i danas govore pomalo grčki i latinski. Puno 
je grčkih i latinskih termina u kulturi celog kul-
turnog sveta. Stare književnosti hebrejska, grč-
ka, rimska, drže te jezike, a ti čudesno razvijeni 
jezici drže te književnosti. Jezici se menjaju, 
naravno, jer su produkti života, ali u tim prome-
nama leži živa snaga i tendencija usavršavanja. 
Živ je i napredan narod koji jezik svoj usavrša-
va. Sve što jedan narod ima i zna, inventarisano 
je i kategorisano u jeziku, sve konkretno i sve 
apstraktno. Razvijen jezik, moćan jezik, to je 
stihija; kao da on sam stvara, a mi kombinuje-
mo njegove krupne i sitne tvorevine, njegove 
virtuoznosti. 

Od rezane trske počinje skulptura; od imena 
travki počinje latinska simbolika. Ima Gete 
veliku reč: „Ako si uspeo sa sročiš nekoliko 
dobrih stihova na jeziku izrađenu (obrazova-
nu), na jeziku koji za tebe misli i peva, onda 

to još ne znači da si pesnik.“ No ako versifi-
kator na takvu jeziku još i jeste pesnik, onda 
jeste li iskusili, kod takvih pisaca, pesnika ili 
prozaista - umetnika, nalazimo tekstove, ne-
kad sasvim kratke, koji nam zapale mozak kao 
buktinju, a kroz dušu nam zapeva tako nešto 
divno, da je odjek od te muzike – „odjek od 
tog zvuka i suza“.

Kažem sabesniku: - Poneko mesto, jedan stih, 
jedan red proze, hodaju mi ispred duhovnih oči-
ju nekako čovečijim hodom. A kad hoću da se 
smirim, uzmem da to pročitam telesnim očima, 
bude još snažnije antropomorfnije: formalno 
osećam da ispred toga teksta neko leži, živ čo-
vek ili moćna sen.

Isidora Sekulić (Mošorin, 16. febru-
ar 1877 — Beograd, 5. april 1958) je bila srp-
ska književnica i akademik Srpske akademije 
nauka i umetnosti.

Radila kao nastavnica u Pančevu, Šapcu i Beo-
gradu. Do kraja, i bez ostatka, posvećena lepoti 
smislene reči, književnica Isidora Sekulić je 
za života stekla uvaženje kao najobrazovanija 
i najumnija Srpkinja svoga vremena. Znalac 
više jezika, i poznavalac više kultura i područja 
umetničkog izražavanja, Isidora Sekulić je kao 
pisac, prevodilac i tumač književnih dela poni-
rala u samu suštinu srpskog narodnog govora i 
njegovog umetničkog izraza, smatrajući govor 
i jezik kulturnom smotrom naroda.

Penzionisana je 1931. godine. Izabrana je za 
dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 
16. februara 1939, a za redovnog člana Srpske 
akademije nauka 14. novembra 1950, kao prva 
žena akademik. Umrla je 5. aprila1958. godi-
ne u Beogradu. Duboko promišljen i umetnički 
istančan njen književni, prevodilački i kritički 
izraz je praznik naše pisane reči.

Isidora Sekulić je pripovedač (Saputnici, 
1913; Iz prošlosti, 1919; Kronika palanačkog 
groblja I - II, 1940, 1958; Zapisi o mome na-
rodu, 1948), romansijer (Đakon Bogorodičine 
crkve, 1920), putopisac (Pisma iz Norveške, 
1914), esejista (Analitički trenuci i teme I - 
III, 1940; Govor i jezik - kulturna smotra na-
roda, 1956; Njegošu knjiga duboke odanosti, 
1951; Mir i nemir, 1957), prevodilac.

Isidora Sekulić o kulturi

MUZIKA
Muzika je antireč. – Nepoznat autor
Slikar slika svoje slike na platnu – muzičar slika svoje slike na tišini. – Leopold Stokovski
Muzika ima moć da oblikuje karakter. – Aristotel
Muzika je moja religija. – Džimi Hendriks
Ako kralj voli muziku, toj će zemlji biti dobro. – Mencije
Bez muzike, život bi bio greška. – Fridrih Niče
Muzika je zvuk naših osećanja. – Nepoznat autor
Tamo gde prestaju reči, tamo počinje muzika. – Henrih Hajne
Muzika može da promeni svet, zato što muzika može da promeni čoveka. – Bono Voks
Tišina između dve note je ono što čini muziku. – Nepoznat autor
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У давна времена, негде када се засновала 
српска држава, у долини реке Пиве у Црној 
Гори, двадесетак километара од данашњег 
Никшића, настало је село ОРАХ. Поред 
осталих неколико презимена доминирало 
је презиме КУЉИЋ. Једно велико и лепо 
домаћинство Куљића, препуно деце и одра-
слих, живело је искључиво бавећи се сточар-
ством. Слава им беше св. Јован Крститељ. 

Један младић из породице показа склоности 
према некој врсти тадашње уметности и 
поче правити земљано посуђе, то јест разне 
ћупове, зделе, рује а био је прави уметник у 
изради кондира за ношење воде, вина и ос-
талог пића. Тада у томе крају кондир се звао 
КОНДА. Надалеко се пронео глас о његовом 
умећу. Оженио се он, стекао богату породи-
цу и како су деца одрастала он их је уводио у 
посао. Тако временом народ навикну на њих 
и поче их све звати КОНДИЋИ, због конди-
ра, то јест КОНДИ које су правили, и то за-
мени њихово право презиме и они га касније 
усвојише као своје. Нарасла је њихова поро-
дица толико велика да су се морали одвојити 
одосталих рођака Куљића. 

Настанише се мало подаље на лепу висора-
ван планине Прекорнице и саградише кућу 
на пропланку које се зваше ПОДОВИ. И ту 
изникну право село. Живели су од свог за-
ната и од сточарства, редовно плаћали даж-
бине и увек се одазивали на ратне позиве 
кнеза да би бранили своју земљу. Као што су 
били добри и вредни у кућном послу тако су 
били и добри борци. Знак им је био кондир 
и преко њега унакрст два мача. Да би мог-
ли долазити једни другима на крсну славу, 
они узеше за своју славу Св. Оца Николу, и 
тако остаде до данашњег времена. Опасност 

Корени 
(За све Кондиће и оне који воде порекло од Кондића)

Да бих ово испитао, утврдио и написао требало је око 20 година копања по архивима Матице српске, доста обављених 
разговора са људима који нешто знају о овоме и наравно много, много воље.

од Турака је почела претити свима, а њима 
понајвише, и они решише да се селе. Кре-
нули су сви Кондићи заједно низ рекуПиву 
до Дрине па низводно. Један део се задржао 
код Ужица, а остали кренуше даље. Тако 
стигоше до Градишке и ту остаде једно до-
маћинство, а остали наставише даље до Уне, 
па уз Уну до Сане и узводно до данашњег 
СанскогМоста. Једна породица оде према 
Лушци Паланци, а остали уз Сану до места 
где се река Козица улива у Сану. Видевши 
ту огромну планину сличну њиховој са које 
су кренули, решише да ту остану. Пронашли 
су испод самог врха Мулежа лепу зараван 
са добрим пашњацима наоколо и са лепом 
питком водом на средини те заравни. Било 
је то лепо мало језеро пречника двадесетак 
метара са којега су узимали воду за пиће и 
напајали стоку. Саградише куће на источ-
ној страни језера и засноваше ту живот. То 
прелепо место назваше ПОДОВИ као и оно 
које су оставили, а и много је било слично 
ономе. Касније су се неки раселили у Со-
колово а неки у Трамошњу, али главнина је 
остала ту. Временом, већ разрођени, неки су 
градили себи куће наоколо по лепим искрче-
ним местима и заснивали породице. Много 
касније доселише се ту и Јагодићи а касније 
и Тепићи. Време чини своје па тако и овде. 
Постаде мало потесно на тим Подовима па 
се једна стара бака прва пресели ту где се 
улива Козица у Сану, а онда и њени укућани 
пређоше за њом, и ту засноваше домаћин-
ство. Од тада настадоше и Доњи Подови, 
али о томе ће бити друга прича. Породица 
Кондић се толико разродила да се комотно 
неки могу и узимати измеђусебе. Тако је 
сасвим сигурно да сви Кондићи потичу од 
једног човека који је правио кондире, однос-
но КОНДЕ, и насеобина им је Ужице, Гра-

дишка и Сански Мост. Слава им је Св. Отац 
НИКОЛАЈ. Па живели ви мени моји рођаци 
и множили се до бесконачности. 

Село Орах код Никшића данас броји око 
40 домаћинстава и око 130 становника. 
Куљићи су се давно раселили и отишли на 
разне стране, а највише их је у Херцегови-
ни. Тамо где су живели Кондићи данас нема 
ништа. Село Подови код Санског Моста је 
пред рат 1991. год. бројало око 70 домаћин-
става, наравно уз Миљевиће, Шуштуме, 
Тошиће, Пантелиће, Секулиће и Буриће. 
Они су сви много касније дошли у Подове. 
Последњи рат је учинио да је народ морао 
потражити спас у избеглиштву. Сада у селу 
живи 9 домаћинстава. Мало, лепо језеро н 
агорњим Подовима је већ одавно запрљано и 
запуштено, а и ниво воде у њему се смањио, 
па су га мештани због прљаве воде и бла-
та које се у њему наталожило, звали локва. 
Река Сана и река Козица још увек теку бист-
ре не мењајући свој ток и интензитет воде. 
Још увек се њихова вода може комотно пити 
директно из речног корита и гарантовано је 
чистија од већине градских вода које грађа-
ни пију. Још да додам у самом селу Подо-
вима постоје 24 извора питке воде и сви се 
уливају у Козицу или Сану.

Ову причу исприча вам Душан Дуле Кондић 
У Новом Саду 29. 01. 2014. год.

Слика доле, уметнички рад Душана 
Кондића: Село Подови
Село је смештено на десној обали реке 
Сане, на месту где се улива речица Козица. 
У позадини је планина Мулеж са врхом 
Дивич (Камена стена).
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Јован Митровић, сеоски кнез из Јапаге 
код Власенице моли адвоката по службеној 
дужности Владимира Андрића, по изри-
цању пресуде на Бањалучком велеиздајнич-
ком процесу, 1916, да код суда издејствује 
његово вјешање, умјесто на вјешала осуђе-
ног ђака Радивоја Ђурановића из Тузле.

Господине доктуре, и сам виђе, бранијо 
си нас срчано и поштено, како си само мог‘о, 
али, жалибоже, нами је пресуђено и прије 
него што смо, к‘о једни људи и Срби, по‘ва-
тани и у ову „Црну кућу“ доћерани. Зато, од 
одбране велике вајде не вијаше, јербо на ово-
ме суду изгибосмо начисто: стотину педесет 
и шест нас, и ниједнога мање, на правди 
Бога оптужише, а на сама вјешала шесн‘ест, 
више него сваког десетог, осудише. Ено, 
доктуре, од б‘јелиг стабала наши‘јелика и 
оморика, већ исправља Швабо и Маџар вје-
шала за наше црне вратове, за шесм‘ес‘на-
ши‘црниг вратова. Ишчекив‘о сам, добри 
мој доктуре, и ја, како не би стра‘ово: жена 
ми, мученица, јесенас умре, петоро ђечице, 
све једно другом до ува, иза ње остаде. Што 
и мене душмани на вјешала не послаше, то 
само Онај на небесима зна. А што, јопет, на 
вјешала иде онај јадни ђак из Тузле, онај 
што га зову Чемерни, Радивоје Ђурановић, 
и то, море бити, само Свевишњи зна. Ја, 
јопет, посигурно знам, јербо сам се код не-
ки‘људи ‚вамо изокола распит‘о, да је он, 
сињи кукавац, једињак у оца и мајке, да му 
се, сачувај нас Боже и саклони, гаси св‘јећа, 
крсна св‘јећа, крсна слава, ако оде на вјеша-
ла, мој доктуре! И од кад сам то прокљувијо, 
ја мира немам, ја само о томе мислим, ја 
слабо или никако не спавам, а склопим ли 
очи, прогони ме вав‘јек исти сан: Чемер-
ни се љуља на вјешалима, очи исколачене, 
само у ме гледају. И остали наши, јадници, 
са тиг вјешала гледају: Милутин Јовановић, 
Димшо Ђокановић, Чедо Милић, Димитрије 
Јевђевић, Симо Беговић, Мирко Томовић, 
Мијајло Савић, Петар Билбија, Милан Пет-
ковић, Алекса Јакшић, прото Матија Попо-
вић, Васиљ Грђић, Коста Гњатић и Ђорђе 
Дакић. Али, нико к‘о он, Чемерни: смирено, 
зуба не б‘јелећи, прав к‘о св‘јећа. Знам ја, 
доктуре и брате, нису ми вране мозак по-
пиле, да још нико наш није објешен, да се, 
ено, вјешала тек исправљају, али... Так‘и су 
ми мучни снови... Онда, к‘о, па‘не некаква 
тама, к‘о, неки мрак, ни прст пред оком се не 
види. А чују се: силни лелеци и јауци родби-
не тиг објешеника, к‘о на гробљу. Иза тога 
се, доктуре, ужди велика св‘јећа, сама од 
себе, кад је так‘а Божија воља, ужди, и они 
лелеци одма‘престадоше. Јопет се укажу сва 
она вјешала и сви објешени наши кукавци. 
Иде то, та вјешала, ти лелеци и та св‘јећа 
једно за другим, никад да престане, све док 
се ја не пренем из сна...

Свијећа
Баш јуче сам, доктуре, пит‘о проту ше-

ковићког, оца Матију Поповића, који је, и 
сам то знаш, осуђен на вјешала, да ми толма-
чи те моје снове. И он ми ‚вако рече: „Сан је, 
Јоване, лажа, а Бог је истина! Мада је и мени 
нешто лакше при души, кад се појављује та 
велика св‘јећа, кад разгони тај мрак и помр-
чину...“

Е, сад, доктуре, к‘о јединог Бога те 
молим: да саслушаш моју молбу, и да ме 
не прекидаш у бесједи! Јербо сам ја неук 
чо‘ек, сељак, који не умије пред непозна-
тим људима егленисати ни пијан, а ђе би 
тр‘језан. Елем, доктуре, ‚вако сам ја у гла-
ви својој мислијо и смислијо... Ти си учен 
чо‘ек и умијеш то са р‘јечима, шта и како 
говорити и радити, што ја не умијем. Зато 
се твоја бесједа важи тамо ђе од многога 
другога не важи. Па сам, мили мој доктуре, 
здумо ‚вако... Ја, ‚вала миломе Богу и пре-
светој мајци Богородици, петоро ђечице: три 
сина и двије шћери, к‘о двије златне јабуке, 
имам. Мени се, уздам се у Божију милост, 
никако не море угасити св‘јећа. И брат ми, 
кад је води долазијо, рече ‚вако: „Ако би, не 

дај мили боже, ти страд‘о, утуви да су ђеца 
мога брата, твоја ђеца, и моја ђеца!“ Па сам 
онда здумо да, ни по живу главу, не дам ни 
Ђурановића св‘јеће! Не дам, па не дам! Е ти, 
молим те к‘о Бога, да одеш до тога суда ,али 
да Чемерни то никако, јербо је превише по-
носит, не сазна. И да, зар да те ја учим којим 
и как‘им рјечима, кажеш: Има један таки и 
таки чо‘ек, сељак, а бијо је и сељански кнез, 
још млад и јак, у доброј снази, из села Ја-
паге, од ‚Ан П‘јеска, котар Власеница, који 
се нуди за вјешала, ‚мјесто онога Радивоја 
Ђурановића, свога сестрића из Тузле, звано-
га Чемерни. Оба су они, господо суци, једни 
Срби, оба су, за исту ствар оптужени, само 
што је Митровић ослобођен, а Ђурановића 
чека конопац. Па велим, све‘дно: Србин а 
Србин, само нек виси! Још ћете, господо, и 
ућарити: Чемерни је цув к‘о сува грана ок-
ресана па није за напретка, а Митровић је 
пун снаге и кувета, па море још за узвишену 
царевину и опасан бити...

Ми ‚вамо знамо, доктуре, да ја и Раде 
Ђурановић један другоме нисмо, што ‚но 
кажу, ни у роду род, ни помози Бог, али њев 
суд неће то саде распетљавати. За њи‘је, 
црни гавран им вазда на шљемену гак‘о, 
стопут важније да од нас стопедестшес‘оп-
тужениг, преко сваки десети добије конопац 
око врата.

‚Вако ће, доктуре, уз Божију помоћ, ма-
кар једна српска св‘јећа више, још дуго, дуго 
сјати!

Јован М. Бабић

(преузето из Ревије Удружења грађана 
„Змијање“, август, 2012)

Велеиздајнички процес у Бањалуци (1915) 
био је највећи од 17 таквих процеса у 
Босни и Херцеговини, вођених у Првом 
свјетском рату. Процес је почео 3. новем-
бра, у моментима када Србија и Антанта 
доживљавају неуспјехе. Оптужено је 156 
особа различитих занимања - истакнути 
политичари, учитељи, ученици, трговци, 
свештеници, адвокати... Коначном пре-
судом, изреченом 16. априла 1916. године; 
16 лица је осуђено на смрт, 87 их је добило 
казну затвора од 2 до 20 година. Дио пре-
суде гласио је: „... што су у намјери, да се 
на силу измијени одношај и државна свеза 
подручја Босне и Херцеговине према Аус-
тро-Угарској монархији, и да се Босна и 
Херцеговина припоји краљевини Србији, 
течајем година 1911 - 1914 приступили 
организацији српског револуционарног 
друштва „Народна Одбрана“ у Београ-
ду...“ Преостале 53 особе су ослобођене 
оптужбе.

Након објављивања ове пресуде, траже-
на је помоћ са свих страна, како би се из-
бјегле смртне пресуде. Вијест о велеиздај-
ничком процесу и осуђеницима на смрт, 
захваљујући Николи Пашићу, убрзо се 
прочула и у Енглеској, Француској, Аме-
рици... Међу онима који су најзаслужнији 
за помиловање ових оптуженика био је 
шпански краљ Алфонс, на чију молбу је 
аустријски цар Карло пристао да помилује 
ових 16 људи. Телеграм о ослобађању од 
смртне пресуде добио је Никола Пашић, 
28. марта 1917. године из Мадрида.
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Језичке недоумице IV део
Највиши или највишљи
Компарација придева висок гласи виши, 
највиши; а не вишљи, највишљи.
Пример:
Марко је највиши у разреду.

Поздравите Милета или поздравите Мила
Уколико се особа зове Миле, правилно ће 
бити поздравите Милета.
Ако је реч о особи која се зове Мило, поздра-
вите Мила.
Исти је случај са именима Перо, Владо, 
Саво, Ацо...

Ми се ни не познајемо или ми се и не по-
знајемо
Испред не, нећу, немој, немам облик ни, 
нити замењује се са и.
Дакле, правилни су изрази Ми се и не по-
знајемо, Он то и не зна, Толико времена и 
немам.

Захвалити или зафалити
Када желимо некоме да кажемо хвала за оно 
што нам је учинио, користићемо глагол зах-
валити. 
Када нам нешто недостаје или смо остали 
без нечега, онда ћемо користити глагол за-
фалити.
Ова два глагола не треба мешати.
Примери:
Захваљујем Вам се на сарадњи.
Баш ми је зафалило шећера.

Не плахати или не плакати
Глагол који је у вези са именицом плач, пла-
кање гласи плакати, а негативан облик тог 
глагола је не плакати.
Пример:
Немој плакати.

Пажњив или пажљив
Реч пажљив настала је од речи пажња, па 
ће се правилно и писати пажљив.
Пример:
Пажљиво прочитај свако питање на испиту.

Истамбул или Истанбул
Истанбул ће бити правилније од Истамбул, 
иако се пише Стамбол када се односи на ис-
торијску одредницу.
Пример:
На лето идемо у Истанбул.

Безкомпромисан или бескомпромисан 
Правилно употребљена реч је бескомпро-
мисан јер у речи долази до једначења су-
гласника по звучности.
Пример:
Када су одлуке у питању, он је бескомпро-
мисан.

Госпођица или госпођа
Када мислимо на удату особу, онда ћемо је 

ословљавати са госпођо, а када мислимо на 
неудату девојку или жену, ословљаваћемо је 
са госпођице.
Пример:
Господин и госпођа Петровић су већ стиг-
ли, а њихове ћерке, госпођице Петровић, још 
увек нема.

Триумф или тријумф
Према Речнику језичких недоумица Ива-
на Клајна, правилно употребљена реч 
је тријумф.
Пример:
Наш тим је тријумфовао на овогодишњем 
такмичењу.

Свакодневница или свакодневица  
Правилно употребљена реч је свакодневица.
Пример:
Ово је наша свакодневица.

Шестдесет или шездесет
Правилна ће бити употреба речи шездесет у 
којој долази до једначења сугласника по 
звучности.
Пример:
Имам шездесет година.

Од некуд или однекуд
Како се инсистира у Речнику језичких недоу-
мица Ивана Клајна, правилан је израз одне-
куд(а).
Пример:
Чини ми се да се знамо однекуд.

Ви или Вас
Лична заменица ВИ пише се великим сло-
вом када се обраћете старијим особама, 
надлежнима или приликом званичног об-
раћања или упознавања.
Пример:
Позајмићу књигу од Вас.
Обраћам Вам се поводом...

Линијар или лењир
Правилан је израз лењир.
Пример:
За следећи час понесите шестар и лењир.

Податци или подаци
Правилна је реч подаци у којој долази до 
губљења сугласника Т. Глас Ц сливен је од 
гласова Т и С, па се Т губи како не би дошло 
до нагомилавања истих гласова или гласова 
који се исто изговарају. Отуда је реч подат-
ци неправилна.
Пример:
Сви подаци су унети у регистар.

Дођавола или до ђавола
Правилан ће бити израз до ђавола како се и 
предлаже у Речнику језичких недоумица Ива-
на Клајна.
Пример:

До ђавола! Опет сам погрешио на истим пи-
тањима на тесту из српског.

Доле потписани или долепотписани
Према Речнику језичких недоумица Ивана 
Клајна оба израза су тачна и правилна. Из-
раз доле потписани ће се користити када 
посебно желимо да нагласимо прилог. Пре-
поручује се и израз потписани ако нема пот-
ребе за наглашавањем прилога.
Пример:
Доле потписани Петар Петровић. 
Потписани Петар Петровић.

Претобом или пред тобом
Правилан је искључиво израз пред тобом.
Пример:
Стојим пред тобом и Богом.

Линиом или линијом
Правилна реч ће бити линија.
Пример:
Ти увек идеш линијом мањег отпора.

Поповићева или Поповићка
Обе ове речи су тачне, али имају различита 
значења.
Поповићева је ћерка Поповића, а Попо-
вићка је супруга Поповића.
Пример:
Идемо код Поповићке на кафу док јој је муж 
на послу.

Цигара или цигарета
Према Речнику језичких недоумица Ивана 
Клајна реч цигара са значењем цигаре-
та допуштена је искључиво у фамилијарном 
изражавању.
Пример:
Дај ми једну цигару.

Иако или и ако
Ова реч се пише састављено са зна-
чењем премда, мада.
У свим другим случајевима пише се одвојено.
Примери:
Дошао сам иако сам био прехлађен. 
Ако можеш и ако знаш, помози.

Неколико пари ципела или неколико па-
рова ципела
Правилан ће бити израз неколико пари ципе-
ла, иако се у Речнику језичких недоумица из-
носи да реч пар уз реч неколико није препо-
ручљива, али се среће код добрих писаца и 
не сматра се грешком. Уместо два пара пан-
талона боље је рећи двоје панталоне. Али 
се такав изговор ретко чује у свакодневном 
говору.
Пример:
Имам неколико пари летњих ципела.
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Zavičaj u zoru
Naša majka već davno ustala
Dok su njena djeca pozaspala

Probudi nas mirisava pura,
Od kuruza što nas othraniše,
Sa čvarcima to se stalno gura.

Kad jedemo po tanjiru zvoni,
Kako su nas othranili znaju samo oni.

U jalaku ispod vrbe čuvali smo krave,
Pravili smo pišće, pravili smo trube.

Više puta dolazimo, al’ se truba ta ne čuje,
Naša duša pati stalno dovikuje.

  Oj poparo,
  aoj puro,
  oj čvarci,
  oj kajmaku.

Nesta sira, nesta krava,
A naš jalak sada spava.

Nesta pišće, nesta trube
Godine su prošle duge.

Nesta tate, nesta mame
Vraćamo se kući sada,
Dolazimo iznenada.

Kupine - crne jagode
Ustadosmo prije sunca,
Pa krenusmo u kupine,
Tako vam je djeco moja,
Tako ti je dragi sine.

Uzela je majka jadna,
Tvrdog hljeba, malo soli
Paradajz sa prozora,
Gledao sam u daljini,
Kako sviće rujna zora.

Kad dođosmo iznad sela,
Dočeka nas kupina vesela.
A sunce ih obasjava,
Gledali smo razdragano
Biće danas berba prava.

Zazvonivši kanta stara,
Veli majka beri sine,
Ti ćeš dobit mnogo para.

Kupine su još i danas
Al’ ih nema ko da bere
Pa mi stalno duša pati,
Dolazite mene brati,
Dolazite mene brati.

Tako smo se mi učili
Mnogo smo se namučili,
Ali to nam dobro dođe

Pa rekosmo nije lako
U svijet mora da se pođe
Mi moramo samo tako.

Osta otac, osta majka,
Ostala lipa kuća stara
Jedna sestra četir’ brata,
Svi odosmo zbog tih para.

Korijeni u srcu

Zasadiše roditelji naši,
To korjenje u vrtove svoje,
Da će iz njih ikad išta biti,
U tom vrtu stalno nam se boje.

Al’ izraste cvijeće raznolikih boja,
Koja li je boja ljepša, recite te mi koja.
To se cvijeće božur zove, zalijevala majka 
njega,
Pa dobila sokolove.

Dunu vjetar sa Kozare, u taj božur majčino 
cvijeće,
Što je rekla da ga nikad, nikom dati neće.
Sto latica u crvenoj boji, diže vjetar u visinu,
Pa odnese koji kuda, jer je snažan nikog se ne 
boji.

Odnese ih kao ptica u visok letu,
Pa ih pusti na sve strane po širokom svijetu.

Zalijevaju stare majke 
To korjenje sa suzama svojim,
Al’ ne raste u tom vrtu ništa, 
Pa se stalno ja pomalo bojim.

Vraćaju se odletjele ptice, 
I sa sobom vode ptiće svoje,
Vratiše se u Martinac stari, 
Dovedoše samo sokolove.

Procvjetaše božurovi, 
Jer korjenja sad je dosta,
U tom selu neko osta.
Neka rastu nek cvjetaju 
Na tom vrtu nek ostaju.

Odmor
Doletjesmo sa visine, preko gora,
Ugledasmo plavo more,
To je Tivat Crne Gore.

Ugledasmo prvo sunce,
Sa Lovćena što se rađa,
U Lušticu moram stići,
Potonula nije lađa.

U Lušticu moram ići,
Tamo su nam Begovići.

Žanjic plaža kuba libre,
U dubini špilja plava,

Ja se čudim bog je dao,
Lušticu je obasjavô.

Masline su obrodile 
U oazi mira svoga,
Ja koračam svojom nogom
 i odlazim, zbogom, zbogom.

Ja odlazim jer sam morô,
Zbogom ostaj Crna Goro.

Bol u srcu

Stigoh u Tivat u Lušticu moram poći,
U daljini vidješe  Begoviće umorne moje oči.

Tamo su stric, strina i brat,
Gdјe su vječno morali poći,
A suze u očima mojim,
Morale su doći pa tako nečujno,
skvasiše moje oči.

Kamen tvrd u grudima ko čemer stoji,
Pa kažem opet ću doći oni su bili moji.

Pa u sebi rekoh imаo sam strica svoga,
Kojeg sam volio više od jedinog boga.

Tiho očitah  Očenaš, poklonih se ćutno,
Pa rekoh opet ću doći i odoh bezćutno.

Svijeće nek tiho gore, moja misao tu je,
A suzno oko tu bol više puta oplakuje.

Zvuci slanog vjetra
Ležimo na plaži, 
Vjetar nam miluje tijelo,
U daljini gledam jеdra,
Vidim sve je bijelo.

Pokraj sebe zagledah nju,
Kako slatko spava,
Da li će ikad vidjeti tu ljepotu,
Možda će je boljeti glava.

Ona miriše slan vjetar,
Što dolazi sa mora,
Njen san je veći nego gora,
Što se vidi sa mora.

I žagor mnogih ljudi,
Što se kupaju u moru,
Ne probudiše ju iz sna,
Tu slavnu gospoju.

Njeno srce miriše so,
Miriše toplinu sunca,
Iz hlada tiho šapuće vjetrić,
Ti spavaj tu je djetlić.

Ubrzo je probudi djetlić,
Pa njozi bješe krivo,
Pa reče ajmo golubice moja,
Na jedno hladno pivo.

 

Žarko Bundalo
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KADA BIH ŽIVEO
HILJADU ŽIVOTA

Branko Baćović

Kada bi mogao da proživiš hiljadu puta isti 
život, šta bi promenio ili promenila? Da li bi 
poljubio devojčicu u trećem tri… ili dečka u 
petom dva? Da li bi dozvolio sebi da budeš 
takav kakav si bio ili bila, ili bi bio bolji ili 
lošiji?

Kao da znaš koja su merila dobrote. Ili 
bi saznao u petstotom životu koga nisi 
zaboravio, a mogao si, ali nisi hteo, da 
bi popravio. Da bi se oslobodio svih 
zamišljenih uzroka krivih misli izvitoperenih 
u tvojoj glavi željnoj mira i spokoja. Željnoj 
jasnoće i bezgrešnosti u svetu u kome je 
greška jedini način učenja da tvrdoglavost 
i ego ukočenih vidika izbacimo iz sebe u 
potrazi za istinom ili mirom koji oslobađa 
više nego milion orgazama ušuškanih u 
masku tela koga imamo da nas zavarava 
svojim čulima i otežava zadatak zbog koga 
uopšte postoji svemir i atomi poslagani 
tako da liče na nas.

Šta bi uradio vojniče svetla u tami svoga 
uma uklještenog u opijajući strah matrice 
koja se teško menja, koja je lepljiva kao 
neizbežnost besomučnog ponavljanja istih 
grešaka od kojih se gnušaš želeći da nisu ti 
nego neki prokleti drugi svet u kome možeš 
da ispravljaš nebuloze do beskraja ulazeći 
u suštinu postojanja snage da počneš 
ispočetka svih apokalipsi, sa verom da 
nećeš poludeti pre završnog ispita zrelosti 
napuštanja tela i odlaska večnosti u zagrljaju 
svojih najdubljih osećanja koji svetle ispred 
tvojih misli ukazujući šta je dobro, a šta 
loše. Kao svetionik u moru poljskog cveća 
umirenog srca od koga se nikada nećeš 
stideti znajući duboko u najdubljim rudnicima 
svoje podsvesti da radiš pravu stvar na 
pravom mestu, na kome nema izvinjenja, 
pošto su nepotrebna poput čaše vode tri 
metra ispod nivoa predivnog planinskog 
jezera okupanog odsevima belih vrhova u 
senci borova optimizma i povezanosti sa 
beskrajnom inteligencijom bez zameranja, 
osuda i patnje.

Šta bi uradio vojniče svetla? Da li bi ponovo 
pobegao kao milion puta do sada? U svet u 
kome te razumeju i ne osuđuju. U kome si 
voljen i siguran kao u majčinoj utrobi ispod 
očevog grudnog koša, zaštićen u sigurnosti 
i zrelosti koje sijaju gomilu kilometara oko 
tebe čineći život velikom igrom neslućenih 
mogućnosti.

Šta bi uradio?

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

Jedna od 5 priča, izabranih za bijenalni almanah 
Paralele, najboljih „tujejezičnih“ autora u Sloveniji. 
Ove godine je od 36 autora izabrano 8.

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

Foto: Branko Baćović 
(Više na Blogu: 
www.thetransformationblog.wordpress.com)
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     „Recite šta hoćete, po meni, za sve je kriva 
ona Martinova šala!“, prvi je progovorio Milan, 
nakon što su sva četvorica otpila po gutljaj iz 
čaša.
     Svratili su, posle sahrane, u kafanu. Jovan 
je predložio: „Red je – valja se za pokoj duše.“ 
Sa njim i Milanom za kafanskim stolom su još 
Alojz i Darko.
     „Kako to misliš, o čemu govoriš?“, začuđeno 
će Jovan.
     „Kako o čemu, pa zar ti ne znaš?“, umesto 
Milana odgovori Alojz.
     „Šta bi trebao znati, ne razumem...?“
     „Oprostite, ni meni nije jasno. O čemu vi 
govorite?“, umeša se u razgovor i Darko, gle-
dajući izmenično u Milana i Alojza. Nato Milan 
reče:
     „Pa da, vas dvojica niste u našoj smeni, zato 
i ne znate. Mašinski majstor, Martin, e, on je 
znao da kod Tomaževe žene ide...“
     „Čekaj Milane, polako... Svi smo znali, pa 
šta? Kakve to ima veze?“, reče Darko, a Jovan 
dodade: „Onda se može reći, ako tako mislite, 
da je i šef kriv; on ga je skinuo sa lokomotive, 
i onda...“
     „E, to je drugo, ne možeš tako govoriti“, pre-
kinu ga Milan. „Šef je morao, to mu je dužnost; 
nije mogao zatvarati oči. Ja ipak tvrdim... E, 
ovako... Mala, donesi još jednu turu! Dakle...“

                                                   
* * *

     Tomaž i Marjan su se poznavali već dugo 
vremena (zajedno su bili u školi za mašinovo-
đe), ali je tek zadnju godinu dana njihovo po-
znanstvo preraslo u prijateljstvo. Za sve je kriv 
jedan sindikalni izlet, na kojem su bile prisutne 
i njihove supruge. Uveče je, posle večere, orga-
nizovana zabava sa muzikom uživo. Tu su se, 

KOBNA ŠALA
                                      Marinko Jagodić Maki

uz polku, dosta družili, upoznali, ali i, što To-
maž nije znao, kolega Marjan je tu gutao očima 
njegovu Jožicu. Ni Jožica nije ostala ravnoduš-
na: prijalo joj je da je malo zavrti vitki i mišića-
sti Marjan, dok su njen muž Tomaž i Marjano-
va žena Majda, obadvoje suviše punački, sedeli 
prazneći krigle piva.
     Parovi su se, posle te večeri, često sastajali, 
čak su postali i kućni prijatelji. Ali, ne lezi vra-
že... Kao što nalaže železnička služba, muškar-
ci su često bili po noći odsutni, naravno ne uvek 
u isto vreme. I tako... Jožica nije mogla odoleti 
Marjanovim željama, i često ga je, u odsutnos-
ti svoga Tomaža, puštala u spavaću sobu. Nije 
dugo potrajalo i sve se saznalo. Prvo su neki 
primetili da Marjan često pita mašinskog maj-
stora: „Gde je Tomaž, kada će završiti?“ Ako 
je bilo samo nekoliko sati razlike u završetku 
službe, Marjan je već trčao brati zabranjeno 
voće.
     E, onda, jednoga dana, odnosno jedne noći, 
mašinskom majstoru Martinu pade na misao da 
se malo pošali. Pričao je nekolicini prisutnih: 
„Znate šta, Marjan upita za Tomaža, pa kad mu 
rekoh da ima još jednom ići u P., odleti poput 
ekspresnog voza. Verovatno je već u krevetu, 
sa Jožicom. Nisam mu rekao da je Tomažev voz 
otkazan. Sad ću, čim dođe Tomaž, reći da može 
ići kući. Ha, haha, al’ će da se obraduje.“

     Nakon što mu je majstor Martin rekao da je 
njegov voz otkazan, te da može završiti smenu, 
Tomaž je, dosta pre zore, predao svoje papi-
re i, ne sluteći ništa, otišao kući. Kod kuće je 
imao šta da vidi: u njegovom krevetu je ležao 
njegov najbolji prijatelj Marjan! Naravno, sa 
njegovom zakonskom ženom, Jožicom. Oči-
gledno im se mnogo žurilo u ljubavno gnezdo, 
jer ni ulazna vrata nisu bili zaključali, tako da 
je Tomaž, bez imalo problema, najzad saznao 

ono što su mnogi već odavno znali. Taj corpus 
delicti mu je u trenu otvorio oči, i odmah mu je 
bilo sve potpuno jasno.
     Samo je rekao: „Tako dakle!?“ Od zatečene 
scene nije pravio nikakav skandal. Marjan je, 
oblačeći se, hteo nešto reći, ali ga Tomaž preki-
nu: „Nema potrebe, prijatelju, sve mi je jasno.  
Pokupi svoje stvari i izađi iz moje kuće!“ Još je 
dodao za njim, kad je Marjan bio na vratima: „I 
iz moga života! Je l’ ti jasno? Više ne postojiš!“

     Ne zna se kako je i šta Tomaž razgovarao sa 
Jožicom. Zna se samo da je od toga dana počeo 
obilaziti kafane. Isprva oprezno, zbog službe, 
a kasnije sve više, ne krijući se. Među radnim 
kolegama su počele kružiti razne priče. Bilo je 
jasno da se ne radi samo o nagađanjima, jer su 
se Tomaž i Marjan prestali družiti; vešto su iz-
begavali jedan drugoga, i to nije moglo proći 
neopaženo. Ali, i ne bi to bilo tako strašno, da 
Tomaževe promene nisu zapele za oko i ruko-
vodstvu. Šef je jednoga dana došao u kontro-
lu. Na peronu stanice P.  stajao je voz kojim 
je upravljao Tomaž. Šef je od njega zahtevao 
proveru zdravstvenog stanja – alkotest. Tomaž 
je kategorički odbio, zaplićući jezikom i otkri-
vajući svoje pijano stanje. Šef ga je, kako mu 
zakon nalaže, suspendovao, i odredio drugog 
mašinovođu da vozi njegov voz. Nije se Tomaž 
mnogo raspravljao; otišao je kući – Jožica je 
bila u službi – i presudio sâm sebi...

     Jožica je pozvala policiju.
     Našla je muža u garaži. Ležao je skupljen 
na zadnjem sedištu automobila. Motor je radio, 
svi prozori su bili zatvoreni, a kroz jedan je bila 
provučena gumena cev, koja je bila pričvršćena 
na auspuh. 
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Будимо мудри и безазлени
Међу вуковима опстати овци је тешко, али 
није немогуће, јер нам Господ каже на који 
начин ми можемо и међу вуковима опстати 
као овце Његове. А то је: да будемо мудри 
као змије и безазлени као голубови. Мудрост 
ће нас сачувати да не постанемо плен, да нас 
вуци не раскину, односно да нас неприја-
тељи не онемогуће. А безазленост и доброта 
ће нас сачувати да ми не постанемо вуци.
Треба имати, дакле, мудрост. Развијати 
мудрост Богом дану, све више и више, а 
паралелно са тим развијати и доброту. Јер, 
мудрост без доброте прелази у злоћу, а беза-
зленост без мудрости прелази у глупост. Ни 
једно ни друго више, него да будемо „мудри 
као змије, а безазлени као голубови“.
„И мене су гонили, и вас ће гонити“, говори 
Господ. С тим морамо бити начисто и при-
премити се да и при том останемо онако како 
треба, какви су и преци наши били: људи Бо-
жији, народ Божији. И онда, кад дође крај 
живота нашега, ући ћемо у радост блажен-
ства Царства Небескога. То и јесте смисао 
и циљ нашег живота. Бог вас благословио!

Патријарх Српски Г. Павле

Највећи српски грех
Једном приликом сам седео са својим дуго-
годишњим пријатељем, изузетно образова-
ним и духовно искусним човеком, владиком 
Српске православне цркве. Као и увек, читав 
наш разговор је имао тих и свечан карактер. 
Без много речи, са дугим периодима ћутања, 
у заједничком осећању тежине времена у 
коме живимо.
Пред зидовима испуњеним књигама и ико-
нама, под пригушеним вечерњим светлом, 
читав овај несвакидашњи разговор свео се 
на заједнички покушај нашег одговора на 
једно подједнако компликовано колико и 
тајанствено питање. Рекли бисмо питање 
свих питања: који је то највећи, онај прво-
родни српски грех?
Да, заиста, који је то највећи наш грех? Из 
кога се касније шире и умножавају сви ос-
тали наши грехови, мане и недостаци. Који 
претходи сваком српском страдању, сваком 
нашем паду и свакој пропасти.
И разговор се тако претворио у велико и 
страшно подсећање на све оно што нам се 
дешавало.
Пред мирним погледом мог ћутљивог саго-
ворника, ја сам полако набрајао ужасне сце-
не нашег пада у историји. Једну по једну.
Као на исповести, ређао сам страшне сце-
не крвавих стратишта и народних збегова. 
Сећао сам се свега оног што мрзне срце и 
леди душу.
Сећам се кумовске секире; сећам се офи-
цирске сабље која сече дојке српске краљи-
це; сећам се крвавог ножа како се у Топчи-
дерској шуми немилосрдно забија и касапи 

Духовне поуке
лице најплеменитијег владара наше модер-
не историје; сећам се просјака и богаља са 
највишим војним одликовањима после сва-
ког српског рата; сећам се будућег српског 
војводе Живојина Мишића како залаже код 
поверилаца све што има, чак и свој шињел 
(пошто је као обреновићевац избачен из вој-
не службе); сећам се највеће јунакиње Со-
лунског фронта, бесмртне Милунке Савић 
(носиоца Карађорђеве звезде са мачевима, 
медаље Обилића и два ордена француске 
Легије части) како после Првог светског 
рата ради као чистачица и клечи поред кофе 
са прљавом водом само да би исхранила 
своју породицу – у истој оној краљевини у 
чијем је ослобођењу онако славно учество-
вала, прерушена у мушкарца, вишеструко 
рањавана…
Сећам се православних цркава подигнутих 
у ваздух српском руком; стрељања Христове 
иконе; угашених крсних слава; забрањене 
ћирилице; прећутаног Јасеновца…
Сећам се свега што иначе покушавамо да 
заборавимо, свега оног што нас прати као 
демонска сенка, удобно смештена између 
редова наше историје…
Требало је поднети сав овај одједном 
оживљени ужас.
Дуго ћутање. И једва савладан, тешки уздах 
покајања за све оно што су најгори међу на-
шим прецима радили својој рођеној браћи, 
својим кумовима, пријатељима, вођама, вла-
дарима…
Господе Исусе Христе, сине Божји, помилуј 
нас грешне! Помилуј нас, Благи!
А после молитве, покушали смо да нека-
ко растумачимо овај језиви хаос безумних, 
нељудских грехова нашег народа.
И пробао сам. Набрајајући редом: грех оце-
убиства; издају; самовољу; себичност; пох-
лепу; непоштовање свега великог и заиста 
вредног…
Мој ћутљиви, мудри саговорник подсетио 
ме је да су ово „само одблесци нечег ста-
ријег од свега набројаног“. Да постоји пра-
узрок читаве ове тужне хронике наше сра-
моте и бешчашћа. И да је „овај страшни грех 
вешто прерушен у један наизглед сасвим 
безазлени облик“. У нешто што нам се и не 
чини као грех.
Открио ми је, у једној јединој речи, суштин-
ски разлог свих разлога нашег поновљеног 
страдања. Изрекао је решење: „Највећи срп-
ски грех, онај из кога касније произлази све 
зло, сва страва и ужас наше историје и сва-
кодневице, јесте нестрпљење.“
Обично, мало, свакодневно, тобоже без-
азлено нестрпљење. Оно је наш највећи, 
најтежи, онај оригинални грех. Праузрок 
свега што ћемо касније упропастити, изда-
ти, уништити, оскрнавити, одбацити, забо-
равити…
Као и увек, најкомпликованија питања за-
хтевају оне најједноставније одговоре. Који 

су, показало се, често и једини прави.
Јер нестрпљење није супротност „стр-
пљењу“, већ мудрости.
Нестрпљење је очито показани недостатак 
вере у Бога и у себе. Нестрпљење је мало-
душје и маловерје. Нестрпљење је узрок 
сваком разочарању. Нестрпљење је побуна 
против онога „нека буде воља Твоја“. Нестр-
пљење је почетак сваког краја. Нестрпљење 
је оно самоубилачко српско „бунтовништво 
без разлога“. Нестрпљење је безбожни от-
пор свему ономе што не разумемо.
Није ми остало ништа друго него да се сло-
жим са својим мудрим, стрпљивим прија-
тељем.
И да сада овде и вама, драги моји, пренесем 
сећање на овај давни разговор. Са надом да 
ћете ме разумети. И поверовати речима српс-
ког епископа, надахнутих хиљадугодишњом 
мудрошћу православне цивилизације.
Зато, молим вас, немојте бити нестрпљиви. 
Колико год да вас боли. Колико год да вам се 
чини неиздрживо.
 

Свети Владика Николаj

Поуке оца Тадеја
Каквим се мислима бавимо таквог смо и 
расположења па нам је и цео живот такав. 
Ако се бавимо немирним мислима, ако 
стално бринемо шта ће да се деси уместо 
да учинимо шта можемо и препустимо се 
Божијој руци, онда ће и живот да нам буде 
једна секирација и на људе ћемо преносити 
такво расположење. А уколико се трудимо 
да свим својим бићем па и мислима предамо 
себе Богу онда ћемо живети радујући се. И 
цео живот ће нам проћи више у радости него 
у „бедаку“.
Свети Оци кажу: ако се одбаци предлог ду-
хова злобе, победа је добијена без борбе. 
Они су то из искуства говорили.

Свети Владика Николај
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Poučne priče
Ljubav, bogatstvo, tuga, sujeta i znanje
Na jednom dalekom usamljenom ostrvu usred 
okeana živjeli su lijepo i u slozi Ljubav, Bo-
gatstvo, Tuga, Sujeta i Znanje. Živjeli su 
mirno na tom ostrvu daleko od svih svjetskih 
briga i događanja. Ali nakon mnogo vijekova 
primijetili su da njihovo ostrvo polako i sve iz-
vjesnije nestaje. Vrlo brzo shvatili su da ostrvo 
ubrzano tone. Uznemireni oni spakuju svoje 
stvari i krenu polako da napuštaju svoje čarob-
no ostrvo koje im je vijekovima pružalo sreću. 
Jedino Ljubav, postojana po prirodi, odluči da 
ostane. Jedino je ona vjerovala i nadala se da je 
sve to privremeno i da će doći bolji dani kada 
će sve biti lijepo i veselo kao nekada. Među-
tim vremenom i Ljubav shvati da nema nade 
i da mora i ona da napusti svoj dom. Spakuje 
lijepo ono malo stvari i puno uspomena sa so-
bom, ali … sada više nije bilo načina da ode 
sa ostrva. Svi čamci, brodovi i splavovi već su 
otplovili a za pravljenje novih više nije bilo vre-
mena. Ljubav je počela da doziva u pomoć.
Nekako u to vrijeme, put tuda nanese Bogat-
stvo. Ljubav se obraduje srećnoj slučajnosti i 
zamoli Bogatstvo da je primi na svoj brod:
– Primi me molim te, ostrvo tone, udaviću se – 
reče Ljubav.
– Izvini ali moj čamac je pun zlata i dragog ka-
menja. Nema mjesta još i za tebe Ljubavi. Ako 
i ti budeš ušla, bojim se potonućemo – reče Bo-
gatstvo i ode.
Ljubav je počela da hvata panika. Ostrvo je više 
tonulo i vode je bilo sve više. U panici, Ljubav 
je i dalje dozivala u pomoć. Onda je na svom 
splavu naišla Tuga. Ljubav se obradovala sta-
rom prijatelju:
– Tugo, molim te spasi me. Potonuću zajedno 
sa ovim našim ostrvcetom. Bilo bi šteta da svjet 
ostane bez ljubavi.
– Žao mi je Ljubavi – odgovorila je tuga – To-
liko sam tužna da ne mogu da te povedem sa 
sobom. Želim da budem sama. I ostavi ljubav 
daleko iza sebe.
Na ostvru Ljubav već poče hvatati očaj. Nije 
vidjela način da se spase iz nezgodne situacije 
u kojoj se našla i to zato što je vjerovala u bolje 
sutra. Međutim, tračak nade, ili je možda u pita-
nju vjera, još uvijek su je nagonili da i dalje do-
ziva u pomoć. Njena dozivanja privuku pažnju 
Sujete koja je tuda slučajno prolazila.
– Povedi me sa sobom. Ti si mi jedina nada – 
zamoli Ljubav.
– Ne dolazi u obzir! Vidi kakva si prljava i mo-
kra, hoćeš da mi pokvasiš čamac . Sama si kri-
va! Sad snosi posljedice. Lepo sam ti govorila 
da odeš dok se još moglo. – I još uvrijeđena ode 
i ostavi Ljubav sa njenom tužnom sudbinom.
Izgubivši i posljednju nadu, Ljubav se predala 
sudbini. Sjela je na jedini nepotopljeni kamen 
što je ostao od njihovog, nekad velikog i divnog 
ostrva i čekala da i on nestane ispod vode i sa 
sobom odnese i nju. Utom, niotkuda, pojavi se 
neki stranac u čamcu. Stranac priđe sasvim bli-
zu i pruži Ruku ljubavi. Ona uđe u čamac i on je 

preveze na susjedno ostrvo. Tu je Ljubav izašla 
iz čamca, zahvalila se i pošla dalje. Tek par me-
tara dalje shvatila je da ne zna ko ju je spasio. 
Okrenula se i dotrčala natrag do obale, ali ča-
mac sa strancem već se izgubio na horizontu. 
Tada je Ljubav tek primijetila Znanje kako sjedi 
na obali. Prišla je i upitala:
–Reci Znanje, ko je stranac koji me je spasao 
sigurne smrti?
Znanje je pogleda, nasmiješi se pa joj reče:
– Kako, zar ti ne znaš? To je bilo VRIJEME.
– Vrijeme? – Upita zbunjeno Ljubav.
– Da, VRIJEME – odgovori Znanje – Jer jedi-
no je VRIJEME sposobno da spozna koliko je 
Ljubav velika.

Misli drugačije
Čovjek je na ulici ugledao siromašnog dječaka 
kako zadivljeno gleda u njegovo novo skupocje-
no auto; ponudio mu je da ga provože u autu. Na-
kon vožnje dječak je rekao čovjeku:”Vaše auto je 
prelijepo, mora da je jako skupo. Koliko košta?”
“Ne znam”, rekao je čovjek. “Dobio sam ga na 
poklon od mog starijeg brata.”
“Uaaau, pa to je tako lijepo od njega.”, bio je 
iznenađen dječak.
“Znam o čemu sada razmišljaš. I ti isto želiš da 
IMAŠ brata kao što je moj. Zar ne?” – upita ga 
čovjek.
“Ne.”, odgovori dječak. “Ja želim da BUDEM 
brat kao što je tvoj.”

Deset šoljica kafe
Jedan prosjak vidio je bankara koji je izlazio iz 
svoje kancelarije i zamolio ga:
– Gospodine, imate li da mi date deset centi za 
šoljicu kafe?
Bankar se sažalio na čovjeka koji je djelovao 
potpuno izgubljeno i propalo, pa mu je rekao:
– U redu. Evo ti dolar. Uzmi ga i kupi sebi deset 
kafá.
Sutradan, jadnik se je opet pojavio pred stepe-
nicama koje su vodile u banku i, kada je bankar 
izašao, prosjak ga je udario pesnicom u stomak.
– Ti i tvojih prokletih deset šoljicá kafe,  NI-
SAM SPAVAO ČITAVU NOĆ.
Kako se postaviti prema ovakvim ljudima?

Orao ili kokoš?!
Jednog dana neki čovek nađe orlovsko jaje i sta-
vi ga pod kokoš. Nakon izvesnog vremena orlić 
se je izlegao istovremeno kad i pilići. Počeo je 
da živi i ponaša se kao ostali pilići. Odrastao je 
sa njima. Čitavog života orao je radio isto što i 
kokoši u dvorištu misleći da je jedna od njih. 
Kljucao je naokolo u potrazi za bubama i gli-
stama, kokodakao i lepršao krilima, uzdižući se 
po koji pedalj iznad tla. Prošle su godine i orao 
je ostario. Jednoga dana ugledao je u visini, na 
vedrom nebu, čudesnu pticu moćnih raširenih 
krila, kako lebdi na vetru. Stari orao gledao je 
zadivljeno uvis.
“Šta je ono?” – upitao je.

“To je orao, kralj ptica”, rekla mu je jedna sta-
rija kokoš.
“On pripada nebu, dok mi kokoši pripadamo 
zemlji.”

I tako je orao umro među kokošima, celog ži-
vot ne znajući KO JE.

Poklon
Ovo je priča o jednom duhovnom učitelju, za 
koga se verovalo da je potpuno neuvredljiv. 
Neki bezobrazni zapadnjak je čuo za tog gurua 
i odlučio da ga izazove. Po dolasku u njegov 
hram, počeo je da ga vređa i ponižava na sve 
moguće načine… Međutim, tokom celog doga-
đaja, guru je ostao u potpunosti pribran, nijedan 
mišić mu se nije pomerio. Zapadnjak nije mo-
gao da veruje. Posle pola sata, više nije mogao 
ni da psuje, izgubio je svu energiju i na kraju je 
odlučio da pita učitelja:
„Razumem ja te vaše duhovne stvari i kao, nije 
vas briga šta drugi ljudi misle, ali, ja sam te po-
nizio i uvredio, treba da naučiš da moraš da se 
boriš za sebe.“
Po prvi put, guru je progovorio: „Sin-
ko, mogu li da postavim samo 2 pitanja?“ 
„Naravno“, reče čovek.
Tada učitelj reče: „Ako ti meni doneseš poklon, 
a ja ga ne prihvatim, kome taj poklon i dalje 
pripada?“
Čovek reče: „Pa, ako ne prihvatiš poklon, onda 
i dalje pripada meni.“
Potom guru nastavi: „A sada, sine moj, ako ti za 
mene imaš samo uvredu, a ja je ne prihvatam, 
kome ona i dalje pripada?“
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- Knez Miloš je imao mnoge pritužbe na razne nepravilnosti. Jednog 
dana stigle su i zbog nekog nadrilekara. Pošto je Miloš sam želeo da 
se uveri u istinitost, naredi da ga dovedu. Miloš ga je ispitivao a na-
drilekar, seljak, čovek uplašen, snužden odgovori drhtavim glasom: 
„Gospodaru, ja ne radim ništa...Jedino ako mi neki seljak dođe i požali se da ga 
nešto tišti, ja natucam malo crna luka i privijem mu tamo gde boli. I to je sve“. 
Knez Miloš je dugo mislio šta da radi. Na kraju je nadrilekaru odredio da 
ga batinaju 25 puta a zatim da natucaju crna luka i previju mu onde gde 
ga boli.

- Kad se Aleksandar Makedonski zaustavio u jednom mestu, slikao ga je 
čuveni grčki slikar Apel. Kralj, međutim, nije pohvalio umetnikov rad. 
Tada su doveli vladarevog konja koji se veselo zahržao pred slikom.
„O kralju“ - tada reče slikar – „bojim se da je tvoj konj bolji poznavalac 
umetnosti od tebe“.

- Kada je Osman Paša bio naimenovan za sultanovog izaslani-
ka u Bosni, na putu se odmarao u jednom hrišćanskom hanu. Upi-
tao je 80 - godišnjeg hadžiju koliko se vladara seća u svom životu. 
„Gospodine, toliko ih je bilo koliko je meni godina“.
„A koji je od njih bio najbolji?“ - upitao je Paša.
„Neka te bog zadugo sačuva, gospodine. Jednom su nam poslali iz 
Istanbula pašu koji je, međutim, umro još pre nego što je stigao kod nas. 
On je bio od svih najbolji“.

- Bernarda Šoa, umetnika reči, poseti jedan roditelj koji je bio u velikoj 
brizi za svoga sina.
„Imam sina koji je veoma darovit“ - hvalio se. „Ali ne može da se odluči 
da li da bude slikar ili književnik“.
Odgovor je sledio:
„Neka slobodno postane pisac“.
„A zašto?“ - upita roditelj.
„Zato što je“ - odgovori Šoa – „hartija jeftinija od platna“.

- Jednom poznatom advokatu i humoristi dođoše u kancelariju dva čove-
ka. Jedan od njih je želeo da mu poveri škakljivu pravnu stvar, pa je počeo 
da opširno laže. Drugi je bio konkretniji i iskusniji pa mu je predložio:
„Prestani već jednom. Advokatu reci istinu a on će znati kako će lagati“.

-Aristotelu je poznanik pričao da ima prijatelje koji iza njegovih leđa o 
njemu loše govore. Aristotel je na to odgovorio:
„Ako me klevetaju u mom odsustvu, ništa me ne boli. U mom odsustvu 
mogu me i izudarati“.

-Neki brbljivi brijač začudio se dok je prvi puta brijao makedonskog kra-
lja Arhelaja što mu ovaj ništa ne govori.
„Veličanstvo“, upitao je, „ja brijem na razne načine. Kako želite da vas 
obrijem?“
„U tišini“ - odvrati Arhielaj.

-Jednom je prilikom Aristip molio sirakuškog tiranina Dioniza da po-
dari milost njegovom prijatelju, ali uzalud. Tek kada je filozof pao 
silniku pred noge Dioniz je uslišio njegove molbe. Prijatelji su kasni-
je Aristipu prigovarali što se tako ponizio, a Aristip im je odgovorio:  
„Šta ja mogu ako Dioniz ima uši na nogama“.

-Jednom se rimski car August veoma iznenadi kada je primetio da mu 
je neki seljak veoma nalik. U šali ga zapita da li je njegova majka često 
zalazila u Rim. Seljak odgovori:
„O, ne. U Rim je često zalazio moj otac“.

-Balzak je uhvatio svog podvornika u laži. Stoga ga je ovako poučio:
„Laž je najružnija od svih mana. Zapamti: svog bližnjega ne smijemo 
nikada slagati.“

„A zašto onda, gospodine, izjavljujete uvijek, kada dolazi sudski izvrši-
telj, da vas nema kod kuće“, upita podvornik.
„Sudski izvršitelji nisu naši bližnji“.

-Na samom vrhu svoje vladavine, kada je pretendirao osvojiti Grčku, Fi-
lip Makedonski pošalje poruku Spartnacima:
„Ako dođem u vašu zemlju, sve ću pobiti i spaliti!“
Spartanci su mu odgovorili:
„Ako...“

-Pisac i pjesnik Gete sedio je jedne večeri u gostionici i pio vino s vodom. 
Kod susednog stola sedilo je društvo obesnih studenata koji su pili vino. 
Jedan od njih upita Getea:
„Zašto mešate vino s vodom i time ga kvarite?“
Pesnik im objasni:
„Sama voda čini živa bića nemima. To dokazuju ribe. Samo vino vodi u 
glupost. To dokazujete vi, mlada gospodo. A pošto ne želim biti ni jedno 
ni drugo, mešam vino s vodom.“

-Kada su Sokrata upitali koja životinja najljuće ujeda on odgovori:
„Od divljih - klevetnik, od pripitomljenih - ulizica.“

-Pisac Stevan Sremac bio je u društvu u kojem se poveo razgovor i o po-
rezu. Neko vreme je slušao razgovor, a zatim se i on uključi:
„Mislim da bi od svih poreza najunosniji bio onaj na žensku lepotu.“
„Kako to?“
„Jer bi ga svaka žena s oduševljenjem plaćala.“

-Kada je Nušić jednom dockan došao kući, žena ga je čekala ljuta upitavši 
ga : „Znaš li ti koliko je sati’’. On je spokojno i hitro odgovorio: „Deset’“. 
U tom momentu sat je izdajnički otkucao jedan sat posle ponoći, na šta 
je žena pobednički pitala: „A ovo? Šta ćemo s ovim jedan?“. Nušić je još 
prisebnije odgovorio: „Šta hoćeš? Da ti kuca nulu?“

-Jednom kad su se poznati književni kritičar Bogdan Popović i slavni 
komediograf Branislav Nušić našli u istom društvu, domaćica Popoviću 
ponudi kafu.
„Hvala, gospođo“ - odgovori joj on – „kad pijem kafu, ne mogu da spavam. 
„Čudna stvar! Kod mene je sasvim obrnuto. Kad spavam, ja ne mogu da 
pijem kafu“ - u svom stilu prokomentarisao je Nušić.

-Držao požarevački pop pridiku pa veli: 
„Vlasti su od Boga. Vi blagočestivi hrišćani treba da poštujete vlasti i da 
im se pokoravate jer je Hristos rekao: „Poštujte neprijatelje svoje“.

-„Ženo, daj malo vina!“
„Šta će ti?“
„Da ne misli ovaj ručak da ga je pseto pojelo.“
-„Kakvi su ovo kolači, srce moje?“
„Ne znam kako se zovu, ali sam ih iz Kuvara učila.“
„Mnogo su tvrdi. Po tome sudim da će to biti – korice od Kuvara.“

-Došao seljak u goste kod rođaka u grad, pa ga ovaj zadržava na ručku i 
pita šta bi želeo da jede.
„Daj nešto lepo, kao za gospodu, a da bude dosta, kao za seljaka.“

-Jedan Šumadinac ovako se ispovedao:
„Što imam para – sve mi je u žitu, što imam žita – sve mi je u brašnu, što 
imam brašna – sve mi je u hlebu, a što imam hleba – sve mi je u trbuhu.“

-„Znate li braćo da ništa nisam jeo 45 dana“.
„Za ime Božije, kako si to mogao?“
„Lako brate, jeo sam noću“.

Anegdote, šale i ostalo
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Mudre misli
Ako ne počneš, nećeš ni završiti. 
Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš 
sto dana tuge. 
Bez starog vola nema duboke brazde. 
Bolje je imati pametnog neprijatelja, nego ludog pri-
jatelja. 
Bolje ikad nego nikad! 
Bolje je svoje jaje nego tuđa kokoška. 
Bolje kad kaplje, nego kad teče. 
Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog po-
stojanja. 
Čak i na istom jastuku muž i žena različito sanjaju. 
Čovek se nada dok god je duše u njemu. 
Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek 
koji pobijedi sebe – svemoćan je. 
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pog-
reške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i do-
voljno jak da ih ispravi. 
Čuturom se pregrabi i najveće bure. 
Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. 
Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli 
život. 
Da se reči kupuju, manje bi se govorile. 
Dok imaš-svačiji si, kad nemaš-ničiji si. 
Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije 
ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog 
njegovih mana, onda je to ljubav. 
Gdje je čija kuća tu je i sredina svijeta. 
Jabuka koja dockan sazri dugo stoji. 
Kad oči govore, usta ćute. 
Ko se na tuđim kolima vozi neće daleko stići. 
Ko kupuje što mu ne treba, prodavaće što mu treba. 
Ko nema vremena za slušanje, imaće puno vremena 
za kajanje. 
Ko se u kolo hvata, u noge se uzda. 
Ko se ženi na brzinu, taj se kaje na tenane. 
Ko se o mlijeko opeče, taj i u jogurt duva. 
Ljubav odoljeva vremenu koje sve otima, nikada nije 
zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna. 
Ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vrijeme, a otkuca-
vaju drugo. 
Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 go-
dina. Drugo najbolje vrijeme je sada. 
Na sve živ čovjek stigne, sem da se naživi. 
Navika je dobar sluga, ali loš gospodar. 
Na kraju tunela uvijek je svijetlo. 
Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj 
što trnov grm nosi ruže. 

Ne obara se svako drvo prvim udarcem. 
Ne pravi pitu ko ima, nego ko je naučio. 
Ne stavljaj sva jaja u jednu košaru. 
Ne traži đavo čoveka, nego čovek đavola. 
Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati. 
Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati. 
Novac sitno zveči, al daleko se čuje. 
Osjećati zahvalnost, a ne izraziti ju, je isto kao i za-
motati poklon, a ne pokloniti ga.  
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva 
sveta. 
Od pruta biva veliko drvo. 
Od zla gore, a od dobra bolje nema. 
Oni koji nikada ne mijenjaju mišljenje, vole sebe više 
nego istinu. 
Pametan popušta, magarac ne dopušta. 
Pare kad odlaze imaju stotinu nogu, a kad dolaze 
samo dvije. 
Pod jednim pazuhom ne mogu se dve lubenice nositi. 
Pored takvih prijatelja što će mi neprijatelji. 
Prava ljubav je nijema, a lažna brbljava. 
Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami poku-
šaju biti prava osoba. 
Radoznalost je ubila mačku. 
Strpljen – spašen. 
Strpljenje je gorko al’ mu je plod sladak. 
Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaja bila.  
Velika drva dugo rastu, ali začas padnu. 
U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi. 
Uzdah lijepe djevojke čuje se dalje nego rika lavova. 
Voljeti se, to ne znači gledati se međusobno, već 
udruženo gledati u istom smjeru. 
Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si 
već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unapri-
jed znaš kraj. 
Za ljubav se doista isplati boriti, isplati se biti hrabar, 
isplati se riskirati. Problem je u tome što ako uop-
šte ne riskirate, riskirate puno više. Zid ruši vlaga, a 
čoveka briga. 
Znamo što jesmo, ali ne znamo što bismo mogli biti.
Zlatan lanac slobodu ne pruža. 
Zlo ništa ne radi u pola. 
Zloba jede dušu kao rđa gvožđe. 
Žene su da zbore, a ljudi da tvore. 
Život se može razumjeti samo unatrag. Živjeti se 
mora, ali samo unaprijed. 




