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На одмор са 
Мостовима
Поштовани читаоци,

Између два броја „Мостова“ било је неколико занимљивих догађаја 
а текстови о њима свакако ће привући вашу пажњу, без обзира да ли 
сте и сами присуствовали некима од њих. Један од најзанимљивијих 
догађаја, ако не и најзанимљивији и најзначајнији за наша друштва 
била је 22. европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у 
региону која је одржана у Бечу 14. и 15. маја. Међу 55 друштава из 
девет држава нашла су се и четири друштва из Словеније, а имали су 
запажен наступ. О свему овоме више можете прочитати на сљедећим 
страницама „Мостова“, наредна, 22. европска смотра одржаће се у 
Словенији, у Порторожу.

Скоро сва друштва имала су неке своје активности, било да су 
сами организовали неке догађаје или су својим учешћем обогатили 
приредбе у организацији других друштава. Једни су имали славе, 
други годишње концерте, трећи традиционалне догађаје као што су 
„Кочићеви дани“, „Видовданска прослава“ ,“Етнофестивал“, „Поздрав 
љету“ и тако даље, а о свим тим догађајима доносимо репортаже, да 
се и они који нису били на тим догађајима упознају шта је било и како 
је било.

Друштва имају сарадњу са друштвима из матице и других држава, и 
ту сарадњу користе за гостовање или да угошћују своје пријатеље.

Поред фолклорне дјелатности, која заузима највише мјеста у 
дјелатностима друштава, треба напоменути да се друштва баве и 
другим видовима културне дјелатности, као што су драмске представе, 
организација књижевних вечери, школа српског језика и још неким, 
и на тај начин доприносе не само очувању српске културе, традиције, 
обичаја него и ширењу културних дјелатности и стварања нечега 
новог, а то је највише присутно код наших писаца, који неуморно 
пишу и објављују своја дјела.

Јуни је некако и завршетак сезоне, пред нама су годишњи одмори да се 
одморимо и да прикупимо снагу за нове активности, јер већ почетком 
септембра креће нова сезона, нове обавезе, наступи, гостовања, 
постављања нових кореографија, драмске представе, издавање 
књига и тако даље. Све у свему очекује нас садржајна и занимљива 
полусезона. А до тада, сви се лијепо одморите, за почетак одмора 
узмите и „Мостове“, наћи ће се за свакога понешто интересантно.

Желим вам лијепе и пријатне љетње дане.

Душан Јовановић
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КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча, тростру-
ки европски првак, било је домаћин ового-
дишње Смотре, заједно са Савезом Срба у 
Аустрији. Ово друштво је спремно дочекало 
бројне учеснике и било је одличан домаћин. 
Организациони одбор Смотре заједно са 
члановима друштва више мјесеци су се при-
премали за овај догађај, а преко стотину ак-
тивиста дочекало је и угостило велики број 
учесника са разних страна.

На свечаном отварању смотре водитељка 
програма Снежана Максимовић позвала је 
на бину чланове Савјета Европске смотре, 
организаторе и домаћине, као и госте међу 
којима су били Горан Брадић из Амбасаде 
Србије у Бечу, Немања Дамњановић, посла-
ник у бечкој скупштини и представник град-
ских власти Беча, односно Културне коми-
сије. Након тога интонирана је химна „Боже 
правде“ да би потом представници КУД 
„Стеван Мокрањац“ симболично вратили 
прелазну скулптуру „Чича“ Александру Ви-
даковићу, директору компаније Nidda verlag, 
издавача „Вести“. Предају прелазног пехара 
пратили су акорди „Марша на Дрину“.

Смотру је званично отворио Мићо Ћетко-
вић, предсједник Савјета Европске смотре 
српског фолклора дијаспоре и Срба у реги-
ону, а присутнима су се обратили и Горан 
Брадић, представник Амбасаде Србије, као 
и Немања Дамњановић који је домаћину 
уручио чек у износу 2.000 евра као финан-
сијску подршку овом великом културном 
догађају. Главни покровитељи 21. Европске 
смотре српског фолклора дијаспоре и Срба у 
региону били су Управа за сарадњу с дијас-
пором и Србима у региону – Министарства 
спољних послова Републике Србије и Кул-
турна комисија Favoriten (град Беч).

21. европска смотра 
српског фолклора
У Конгресном центру Пирамида у Бечу, 14. и 15. маја 2016. године одржана је 21. европска смотра српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону на којој је учествовало 55 ансамбала из девет земаља са преко 2.500 учесника

Као увод у први такмичарски дан, фолкло-
раши КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча ре-
вијално су извели кореографију „Игре из 
околине Београда“, аутор кореографије и 
умјетнички руководилац je Милорад Руњо.

Након тога, водитељка програма Снежана 
Максимовић у свом говору споменула је 
значај културе, умјетности, обичаја и вјеро-
вања. Све то чини традицију једног народа, 
то је нешто по чему се народ препознаје, а 
традиција српског народа је богата и неис-
црпна ризница. Послије лијепих ријечи о 
култури и традицији, као и значају одржа-
вања оваквих догађаја, најавила је и прву 
групу у програму првог такмичарског дана. 
Тог дана наступила су двадесет четири ан-
самбла међу којима и три друштва из Сло-
веније, СКД „Слога“ из Нове Горице (са 
кореографијом Милана Гламочанина „Море, 
диг’ се, диг’ се, дели Агуш“ – игре из око-
лине Гњилана, музички аранжман Стефан 
Станковић, умјетнички руководилац Милан 

Гламочанин), КПСХД „Вук Караџић“ из 
Радовљице (са кореографијом „Бог је ство-
рио фрулу, а ђаво гајде“ – игре из Врањског 
поља, аутор кореографије Млађен Марко-
вић, музички аранжман Жанијел Шубља, 
умјетнички руководилац Сандра Јевтић) 
и СКД „Марибор“ Марибор (са кореогра-
фијом „Бујно оро се направи, сред селото на 
сокак“ – игре Босилеградског Крајишта, ау-
тор кореографије Саша Богуновић, музички 
аранжман Здравко Ранисављевић, умјетнич-
ки руководилац Далибор Ристић).

У програму другог такмичарског дана, у 
недјељу 15. маја, наступило је и преосталих 
двадесет девет ансамбала. У петом дијелу 
овог програма наступило је и КУД „Мла-
дост“ из Љубљане са кореографијом „Жоа-
ка Дака потц“ – пјесме и игре из Радујевца, 
аутор кореографије Милорад Руњо, музички 
аранжман Слободан Јеринић, умјетнички 
руководилац ансамбла Дејан Војводић.

Чланови Савјета Европске смотре, гости и домаћини Смотре

КУД „Младост” Љубљана
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Наступе фолклорних ансамбала пратио је 
стручни жири у саставу: проф. др Мирјана 
Закић, етномузиколог, као предсједница жи-
рија, Дамир Шиповац ,етнолог, проф. др Се-
лена Ракочевић, етномузиколог, мр Гордана 
Рогановић, етномузиколог-етнокореолог и 
Љубомир Вујчин, кореограф.

На крају другог такмичарског дана, након 
засиједања жирија, проглашени су резултати 
21. европске смотре српског фолклора дијас-
поре и Срба у региону. Прво су свим учес-
ницима подијељене захвалнице за учешће на 
Смотри, а затим су прво подијељене бронзане 
плакете, послије њих сребрне и на крају злат-
не. КУД „Вук Стефановић Караџић“ из Рор-
шаха, Швајцарска, побједник је овогодишње 
смотре српског фолклора пошто је освојио 
највећи број бодова (99,57) и тиме постало 
првак Европе и добитник златне плакете, као 
и прелазне статуе „Чича“. Побједничка коре-
ографија носи назив „Пође дуде на воду“ – 
игре и пјесме Косовског Поморавља.

Првих десет мјеста и златне плакете освоји-
ли су још: КУД „Стеван Мокрањац“ Беч, 
СКК „Нова Генерација“ из Шорна, ФМД 
„Извор“ Сент Гален, КУД „Младост“ Те-
мишвар, КУД „Извор“ Нови Изенбург, СКД 
„Слога“ Манхајм, СКУД „Бранко Ради-
чевић“ Лугано, КУД „Борац“ Солинген и 
СНСК „Слога“ Штутгарт.

Сребрне плакете освојили су: КУД „Мла-
дост“ Љубљана, КУД „Завичај“ Винтертур, 
АНИ „Просвјета“ Вуковар, КУД „Југос“ 

Минхен, КУД „Острог“ Линц, СКУД „Вук 
Караџић“ Шененверд, КУД „Коло“ Баден, 
КУД „Уна“ Нови Град, КУД „Србија“ Дорт-
мунд и СКД „Карађорђевић“ Ројтлинген.

Бронзане плакете освојили су: СКД „Ма-
рибор“ Марибор, СД „Дунав“ Хохајм, СФД 
„Хомоље“ Госау, КУД „Коловит“ Градишка, 
КУД „Рас“ Луцерн, Српски центар Штут-
гарт, КУД „Карађорђе“ Берн, КУД „Слога“ 
Цирих, КУД „Свети Сава“ Цуг и КУД „Ки-
кац“ Базел.

Жири је додијелио и специјалне награде:
Најбољи аранжман КУД „Бранко Радиче-
вић“ – Лугано
Најбољи певачки ансамбл КУД „Младост“ – 
Темишвар

Најбоља реконструкција ношње КУД „Сте-
ван Мокрањац“ – Беч
Најоригиналнија народна ношња КУД „Вук 
Стефановић Караџић“ – Роршах
Најбоље стилски изведена кореографија 
ФМД „Извор“ - Сент Гален
Најбоље уиграни ансамбл КУД „Вук Стефа-
новић Караџић“ – Роршах
Најбоља мушка певачка група КУД „Извор“ 
- Сент Гален
Награда за најбољу новопостављену корео-
графију КУД „Извор“ - Ној Изенбург 
Награда за изузетан допринос развоју 
српског кореографског стваралаштва корео-
гафу Милораду Руњу.

Поред такмичарског програма, приређе-
на је и богата гастрономска понуда која се 
састојала од домаћих специјалитета па све 
до вола на ражњу, укључујући и специја-
литет као што је свадбарски купус. Било 
је ту и штандова на којима су могла да се 
купе освјежења и сувенири, као и штандо-
ви са традиционалним народним рукотво-
ринама. Смотра је велика, величанствена 
и веома значајна манифестација и достојна 
дивљења и поштовања. Она нема само так-
мичарски карактер него и свој најважнији 
мото „не морамо побиједити, долазимо да 
се дружимо“. Организатори и домаћини 
потрудили су се да ова Смотра остане свим 
учесницима у лијепом сјећању. Сљедеће 
године 22. европска смотра српског фолк-
лора дијаспоре и Срба у региону одржаће 
се у Порторожу, а домаћин ће бити Савез 
српских друштава Словеније.

И ове године српска друштва из Словеније 
имала су запажене наступе и резултате, мада 
не како ранијих година, али ове године уче-
ствовала су само четири друштва. Надамо се 
да ће већ идуће године бити много боље и 
успјешније, што је рекао и Далибор Самац, 
предсједник Савеза српских друштава Сло-
веније, који је присуствовао овом великом 
догађају. Након наступа наших друштава 
сваком друштву је честитао на приказаним 
играма и пјесмама, а на крају Смотре чести-
тао је и добитницима плакета.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКД „Марибор Марибор

СКД „Слога” Нова Горица

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
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Високопросвећени митрополите дабро-
босански, господине Николаје, Преосвећени 
владико славне епархије милешевске, 
господине Филарету, Уважени начелници 
Вишеграда и Рогатице, пречасни оци, драга 
браћо и миле сестре!

Били смо на опелу за око седам хиљада 
мученика и мученица а сад смо овде на 
даћи, у Ђуревићима на величанственој 
реци Дрини, где нам је тешку нашу судбину 
речито опевао и народни гуслар. И док сам 
пажљиво слушао и потресно опело и сад, 
овде, надахнутог гуслара, мислио сам на 
стихове Јована Јовановића Змаја:

“Хај, што Србин још се држи, крај свих зала, 
Песма га је одржала, њојзи хвала“

Која песма, браћо и сестре? Песма 
Хомера, вашег и Вождовог Филипа 
Вишњића, Старца Милије и Тешана 
Подруговића. Од њих је наш неписмени 
предак учио историју, стичући самосвест 
о себи и свест о свесрпском јединству, 
која је била непоколебљива, чистија и 
јача него у неких данашњих академика, 
збуњених трагичним догађајима. А друга 
пјесан је она духовна, литургијска, којом 
смо се бранили од турчења, католичења и 
унијаћења, остајући верни светосавском 
заветном православљу. Та песма је, подоста, 
заборављена. 

Сад, после тешких искушења, после 
комунистичког истеривања Бога, којем 
многи нису одолели, вратили смо се вери, 
па опет славимо крсно име, Божић, Васкрс и 
друге празнике.. Како славимо? За обилатим 
трпезама, са превише јела и пића а премало 
хране за дух и душу. Мало ко зна тропар 
свога заштитника или божићне и ускршње 
песме, кондаке и стихире. Ја рекох у шали, 
а у свакој шали има и истине, да ни многе 
попадије не знају тропар своје славе, за коју 
спремају печење, колаче и торте али тропар 
им није ни мислена именица. Молим да 
опростите ако грешим.

Знам да је овде стање, ипак, нешто боље; 
вазда понављам да сте ви буднији део Српства. 
Наука о вери је обавезан предмет у школи; 
али није лако вратити изгубљено, оживети 
мртво. Невоља је што су родитељи и дедови 
наше деце недовољно верски просвећени, 
па је духовни живот младог нараштаја 
без поузданог ослонца у породици. Треба, 
дакле, поучавати не само децу него и старија 
поколења, жртве безбожног комунизма. А 
ја бих нешто да кажем и онима који се нису 

Здравица
На ручку у Старом Броду на Дрини, после откривања споменика жртвама 

усташког геноцида у селима Милошевићи и Стари Брод 
Недеља, 20. јул 2008. год.

отрезнили од атеизма. Уверења су слободна; 
ја поштујем мишљење неистомишљеника, 
јер слобода је у првом реду слобода за оне 
који друкчије мисле.

Но ја ћу им рећи: чак и ако не верујете, 
упутите своју децу на веронауку, да бисте их 
оспособили да се уклопе у европску културу, 
да јасније схвате цивилизацију дубоко 
прожету хришћанством. Како да разумеју 
не само велико сликарство или музику, 
него и врхунску књижевност – дела Дантеа, 
Милтона, Шекспира, Толстоја, Достојевског, 
поред мноштва других – без ослонца на 
Библију? Па ни поезија комунистичке 
револуције не може се објаснити независно од 
хришћанства. Највећи песник совјетске епохе, 
Мајаковски, прославио се песмом „Тринаести 
апостол“. На којег је апостола то алузија? На 
онога који негде рече да је најнедостојнији 
али и најзаслужнији од свих апостола, дакле 
– апостол Павле. Најлепша поема, надахнута 
Октобарском револуцијом, „Дванаесторица“ 
Александра Блока, у парадоксалној вези је са 
дванаесторицом Христових апостола, пред 
којима иде, невидљив и нерањив, с белим 
венчићем од ружа а не трновитим венцем – 
Исус Христос, симбол великог преображења. 
Имали су бољшевици не мало муке са том 
поемом, које се нису смели одрећи јер боље 
није било. Требало је некако прећутати 
име Христа, Спаситеља света, па су не 
нарушавајући риму, уместо Христос, ставили 
реч Матрос, која је подсећала на морнаре, 
гласнике велике револуције. Балзаков роман 
„Љиљан у долу“ позајмио је наслов из 
старозаветне „Песме над песмама“: „Ти си 
ружа саронска, љиљан у долу“. Сличан је 
случај и са Мопасановом дивном прозом 
„Јака као смрт“. Таквих нити је много јер је 
хришћанство у самим темељима европске 
културе, уметности и књижевности.

Треба много знати, часни оци, да би сте 
проповедали „Свето писмо“ и на занимљив, 
стваралачки и плодоносан начин предавали 
веронауку. Многи дивни храмови, не само 
на Косову и Метохији, порушени су. Често 
мислим на прелепу цркву у Мостару. У Бања 
Луци је саграђена саборна црква а владика 
Јефрем је осветио и десетине других. У 
зворничко-тузланској епархији граде се 
или су у изградњи импозантни, понекад и 
раскошни, храмови. Шта би све имао, у том 
духу, да нам каже митрополит Николај. А да 
ли смо видели нешто лепше од Добруна, тог 
митрополитовог подвига.

Потрудите се и пођите у Епископију 
милешевску да видите преображену 

задужбину краља Владислава и његовог 
стрица Светога Саве – манастир Милешево 
а не мимоиђите Свету Тројицу код Пљеваља. 
Сјај им је вратио велики неимар, овде 
присутни преосвећени владика Филарет.

Све је то лепо и красно али чека на 
обнову један јако запуштен а најважнији 
храм – то је Човек, српски човек, којег 
треба просветити и посветити, човек 
душеван, можда најдушевнији у Европи 
али не и духован. Спасење је у култури, 
у знању, кадрим да споје душевност и 
духовност и остваре склад за којим чезнемо. 
То је ваш задатак и ваш дуг своме роду 
и својој светосавској цркви, часни оци. 
Задатак је огроман а неодложан. Како да 
му приступите? Имате ли довољно знања 
и нарочито вере? Да бисте осветљавали 
пут, морате у себи носити светлост. Вера, 
Нада и Љубав, крунисане Софијом, то јест 
Мудрошћу, ваше су водитељке. И никад не 
заборављајте да само дела Љубави остају и 
да је највиша форма мудрости – Доброта.

Речи, речи а сурово је наше доба. Више 
него икад, свет је овај тиран тиранину а 
камоли души благородној. Мада мржња 
никад није у мом срцу, не усуђујем се да 
вам кажем, нарочито не после освећења 
споменика, којим обележисмо мученичку 
смрт око седам хиљада Срба само из 
села Милошевићи и Стари Брод: љубите 
непријатеље своје. За свирепе убице могу 
се молити, са надразумном Љубављу, једино 
свети људи, блиски Богу. А шта да чинимо 
ми? Љубите пријатеље своје, сабраћу и 
сународнике, ближње са којима одвећ често 
не налазимо заједнички језик. Велика и 
кобна је неслога међу нама. Зар није велики 
песник рекао: „Најцрњи враг је Србин себи 
сам.“ А други, наш савременик, је додао: 
„Србин је Србину Јуда.“ То треба порећи! 
Нека Дух Свети сиђе на нас и помогне 
нам да нађемо тај спасоносни језик, који је 
најтеже наћи; а то је заједнички језик. Има 
народа који су га нашли и говоре га, упркос 
огромним разликама, над којим суверено 
влада мудрост. Такви су Швајцарци, чије је 
гесло: „Где јединство влада – ту станује Бог.“ 
Упамтите то Срби! Где јединство влада – ту 
станује Бог. Зар наши преци нису говорили 
а Вук то забележио: „Где је слога – ту је и 
Божји благослов.“

Са тим мислима и жељама дижем ову 
чашу, господо Архијереји, пречасни оци, 
госпође и господо, сестре и браћо, за ваше 
крепко здравље, за бодрост духа, за љубав 
међу вама, за срећу ваших породица и 
спасење нашег српског рода – на многаја 
љета, живели!

Драган Недељковић

(Са допуштењем и благословом 
аутора)
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Жена која је крајем 19. и почетком 20. века 
говорила седам језика, писала песме, стварала 
севдахе, неговала рањенике у ратовима, 
борила се за права дама, истраживала 
затворени свет харема..., данас је стављена 
„ад акта“ и заборављена. Време полако 
исправља ту грешку, па је слој прашине на 
имену Јелене Димитријевић све тањи. 

Ова велика дама је рођена 27. марта 1862. 
године у Крушевцу. Била је ћерка трговца 
Николе Миљковића и Стаменке, наследнице 
кнеза Милојка из Алексинца. Када је имала 
десет година, преселила се код полубрата 
Николе Петровића у Алексинац. Тамо и 
тада је кренула њена „опсесија“ књигама и 
страним језицима. Мало јој је било што је 
била одлична ученица, ништа није могло 
да утоли њену глад за знањем. Желела је 
да сазна више, неретко је кришом читала 
књиге које су превазилазиле њен узраст. Све 
се променило 1881. године, када се удала 
за потпоручника Јована Димитријевића и 
преселила у Ниш. Његов дом је био попут 
библиотеке, ризница најразноврсније 
литературе, што је Јелени помогло да се 
додатно образује и прошири видике. А, 
није то више морала да чини кришом. 
Убрзо је постала најмлађа чланица нишке 
Подружбине Женског друштва, а знању 
француског и енглеског језика је додала и 
успешно савладавање руског, италијанског, 
грчког и турског.

Јелена је озбиљно писала о љубави, женама, 
севдаху. У Нишу је 1894. објавила прву 
збирку поезије „Песме“, а наредне године 
излази критика њених стихова у угледном 
часопису „Босанска вила“, када је била 
запажена. Рано је схватила да припаднице 
њеног пола немају право на много тога, 
па ни на достојанство. И највише јој је 
сметало што на то пристају, ћуте и трпе. 
Конзервативно, доминантно размишљање их 
је сместило на друштвену маргину, одузело 
им и помисао да би могле да промене место. 
Јелена то није хтела да прихвати. Постала је 
велики борац за женска права, покушавала 
да освести даме да буду самосталне и 
образоване, да раде.

Знатижеља ју је усмерила ка турском 
језику, подучавао је муфтија Ибрахим 
ефендија. То је препознала као шансу да 
упозна оријенталне обичаје који су је брзо 
заинтересовали. Убрзо се зближила и са 
муслиманкама и отворила строго чувана 
врата харема. Тада је било невероватно да 
једна Српкиња успе у томе... Почела је да 

Јелена Димитријевић 

неустрашива дама која је померала границе
Песникиња, путописац, болничарка, говорила је чак седам језика, а прву збирку поезије „Песме“ објавила је 1894. 
године у Нишу

истражује свет, путовала у Скопље, Солун 
и Цариград. Угледне муслиманске породице 
су је срдачно угошћавале, верујући у њене 
честите намере. И она то никада није 
злоупотребила. Све што је сазнала записала 
је у „Писмима из Ниша о харемима“, у свом 
роману „Нове“, у „Писмима из Солуна“ и 
свим другим путописима које је правила 
широм света.

Балкански ратови су је затекли у Београду, 
у којем је дуже време живела са супругом 
и радила. Док је муж био на фронту, она је 
неговала рањенике. Први светски рат је, 
стицајем околности дочекала у Немачкој, а у 
њему је остала удовица. Када је потписано 
примирје, Јелена је кренула пут Француске, 
Шпаније, Енглеске, Америке, Сирије, 
Либана... У путопису „Седам мора и три 
океана“ писала је о сусрету са познатом 
египатском феминисткињом Ходом Ханем 
Шарауи Пашом. Била је поносна и због 
посете индијској феминисткињи Тате, 
после које се упознала са великим песником 
Рабиндранатом Тагором. Потом је освојила 
Јапан, Кину и Цејлон. Цео свет јој је на длану.

Структура путописа је уобичајена и не 
одступа од стандардног обрасца. Јелена 
Димитријевић је искористила један од 
облика - писмо, што јој је омогућило да 
прави мање дигресије. Облик писма јој је 
дозволио да и себе уплете у казивање, и то 
не само као посматрача и сведока, већ и као 
актера збивања. Начин на који су је турске 
жене прихватиле, она је искористила 
и да прокоментарише нарави и да са 
нешто иронијске дистанце закључи да је 
стварност често далеко од прокламованих 
идеала. Турци истичу душу, добру душу 
у први план, али се ипак деси да се добра 
девојка врати породици јер је ружна. На 
личном примеру закључује да можда цене 
и памет и душу, али да је њен изглед ипак 
био оно што су једино виделе, па према 
томе и судиле. Писма су била повољна и 
зато што представљају и засебне целине 
које, ипак, нису делиле нити удаљавале од 
основне замисли. Свака ова мала засебна 
целина давала је повода да списатељка 
говори и о посебним темама: о језику, 
песништву, културном наслеђу, вери, а да 
све те посебне теме, дигресије, постепено 
допуне целину замисли.

Путописни жанр у време Јелене 
Димитријевић већ је имао одређени 
уметнички статус, и у нашој књижевности 
обележеној доминацијом патриотског 

осећања, брзим друштвеним променама, 
новим научним потребама и унапрећењем 
комуникацијских система, био је, чини 
се, посебно популаран, вероватно и зато 
што је владала нарочита усаглашеност 
између описа путовања и национално-
ослободилачког препорода.

Велике су биле њене заслуге у раду „Кола 
српских сестара“, чија је добротворка била, 
као и једна од иницијаторки покретања 
календара Вардар. И ту је видела шансу 
да осоколи наше жене и отргне их од 
традиционалних окова.

Била је блиска пријатељица књижевника 
Феликса Каница, мада су многи сумњали 
да се иза тога крије велика љубав, али 
Јелена се после Јованове смрти никада није 
удала. Умрла је 10. априла 1945. године у 
Београду. Остала је непознаница због чега 
је сахрањена два сата раније него што је 
заказано, тако да је последњи опроштај 
протекао у потпуној тишини.

Светска путница
БИЛА је једна од првих жена путописаца у 
свету, које су направиле круг око планете и 
то забележиле. У књизи „Седам мора и три 
океана“ је описала како је изгледало њено 
путовање лађом од Ђенове до Александрије, 
а потом Каира, Долине краљева, одлазак у 
Јерусалим, освајање Јордана, Витлејема, 
Дамаска и Бејрута. Оставила је иза себе и 
„Писма из Индије“, „Писма из Мисира“, 
„Нови свет - у Америци годину дана“. Многа 
њена дела су преведена на чешки, немачки и 
руски језик.
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Овај велики догађај на коме су учествовале 
све фолклорне и пјевачке групе КД „Брдо“ 
организован је и веома успјешно изведен 23. 
априла 2016. године у Културном храму Иг-
нација Борштника у Церкљу на Горењској, 
а овом лијепом догађају присуствовало је 
више од триста посјетилаца. У врло лијепом 
и допадљивом амбијенту публика је имала 
прилике да види и ужива у извођењу разли-
читих игара и пјесама, са разних крајева, од 
Куманова до Лике.

Програм је почео пјесмом у извођењу чла-
ница извођачког ансамбла, да би се настави-
ло са кореографијом „Димко Делија“ – игре 
и пјесме Кумановског поља, аутор кореогра-
фије Милан Гламочанин, који је и умјетнич-
ки руководилац ансамбла, а музички аранж-
ман Миленко Мартић. Као и више пута до 
сада извођачки ансамбл је на веома лијеп и 
допадљив начин извео ову кореографију а 
видјело се да су то урадили са много жара 
и енергије.

Водитељ програма Срђан Крговић поздра-
вио је све присутне и госте и најавио ово 
лијепо вече, а затим се публици обратио и 
Митар Вујиновић, предсједник КД „Брдо“.

Омладински ансамбл је добио прилику да 
покаже шта су се научили а исто тако и да 
докажу да се ускоро и на њих може рачуна-
ти, а све су то доказали и показали изводећи 
игре и пјесме из Кобишнице, кореографију 
Милана Гламочанина под називом „“Ај 
бајец сеј дм батаје!“. Музички аранжман на-
писао је Здравко Ранисављевић, умјетнички 
руководилац ансамбла Милан Гламочанин. 
Публика је са великим одушевљењем прати-
ла ове лијепе и динамичне игре.

Они најмлађи, Цицибани, увијек покупе 
највише симпатија. Тако је било и овом при-
ликом када су на веома лијеп и симпатичан 

Ђурђевданске игре
Културно друштво „Брдо“ Крањ организовало је 13. цјеловечерњи концерт под називом „Ђурђевданске игре“

начин изводили кореографију „Ој церићу 
лиснати, научи ме играти, ја ћу теби пева-
ти“, игре и пјесме из Груже. Ову кореогра-
фију урадиле су и припремиле за извођење 
Виолета Јаковљевић и Вања Чајић, које су 
уједно и умјетнички руководиоци дјечјег ан-
самбла, а музички аранжман урадио је Дејан 
Косић. Цицибани су заслужено добили бу-
ран аплауз и одушевили публику.

„Косовска балада“ – српске игре и пјесме са 
Косова је сљедећа кореографија коју је извео 
извођачки ансамбл. Аутори кореографије су 
Драган Миливојевић и Немања Константи-
нидис, музички аранжман написао Миленко 
Мартић.

На ред је дошао и ветерански ансамбл, овај 
пут својски су се потрудили да на најбољи 
начин изведу веома занимљиву кореогра-

Дјечји ансамбл КД „Брдо”

Заједничка фотографија свих учесника

Женска пјевачка група „Брђанке”
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фију која показује дио обичаја на мали Бо-
жић у Личком крају а кореографија се зове 
„Гувно моје по Божићу малом“, аутори коре-
ографије Мирјана Мандић и Милан Гламо-
чанин. Умјетнички руководилац ветеранског 
ансамбла је Дејан Јовић. Публика је великим 
и бурним аплаузом наградила њихов труд и 
све што су показали на сцени.

Играчи су добили мали предах а то су на ве-
ома лијеп начин искористиле чланице жен-
ске пјевачке групе „Брђанке“ које су својим 
звонким гласовима отпјевале пјесме „Про-
клет да је јагодо“, пјесме из Босилеградског 
Крајишта, „Што Морава мутна тече“, пјесме 
са Косова и „Иде лола у чарапа бели“, пјесма 
из Војводине. Умјетнички руководилац гру-
пе је Маријана Ђаковић.

Извођачки ансамбл се и по трећи пут поја-
вио на сцени, овај пут одиграли су и отпјева-
ли игре и пјесме из Славоније, кореографију 
Слободанке Сеје Рац под називом „Цикни 
лоло кад пођеш у коло“. Музички аранжман 
за ову кореографију урадио је Јулијан Рац. 
Као и толико пута до сада и овај пут је ко-
реографија одиграна на прави начин, веома 
лијепо и занимљиво, што доказују и реак-
ције публике.

Омладински ансамбл добио је још једну 
прилику и на прави начин искористио из-
вођењем игара и пјесама из Пчињског краја, 
а кореографија носи назив „Гајтано моме 
мори“, аутор кореографије Милан Гламо-

чанин а аутор музичког аранжмана Здравко 
Ранисављевић. Млади фолклораши су на 
прави начин, лијепо и симпатично, одиграли 
ове лијепе, динамичне и живе игре.

Овакви догађаји не могу проћи без „Крајиш-
ких момака“, као да кажу: „Кад могу ’Брђан-
ке’ можемо и ми“, па не само да су могли 
лијепо отпјевати него су то и урадили пје-
вајући пјесме „Проблејало младо јагње“, 
пјесма из Ласова, околина Зајечара, „Пјевам 
пјесме из роднога краја“, пјесма из Крајине, 
„Није мана што је цура мала“, Подгрмечка 
пјесма. Умјетнички руководилац групе је 
Срђан Крговић.

Извођачки ансамбл је и по четврти пут 
крочио на бину и извео нову кореографију 
„Љана рогожана“, влашке игре из Црно-
речја. Аутор кореографије је Милан Гламо-

чанин а музички аранжман припремио Жа-
нијел Шубља.

Овом кореографијом завршио се овај лијеп 
и занимљив програм да би се одмах на бини 
појавили сви учесници, поздравили публику 
и захвалили се на посјети, а дружење је на-
стављено у просторијама друштва.

Све наступе фолклорних група пратио је На-
родни оркестар КД „Брдо“ чији је умјетнич-
ки руководилац Дејан Ерцег, сценографију 
је урадио Љубомир Ковачевић, а тон мајстор 
Дамир Рапић, Демо продукција.

Све у свему, била је ово још једна прилика 
да се прикаже дио богатог репертоара, да 
гледаоци виде и шта се новога научило, ко-
лико су неке групе напредовале и да се са 
сигурношћу утврди да не треба страховати 
за будућност, напротив, млади доказују да 
на њих свакако треба рачунати у што скорије 
вријеме.

Концерт су присуствовали и представници 
КУД „Коло“ Баден, као и представници дру-
гих друштава.

Организација овог концерта била је на вис-
ком нивоу а тако треба да буде и у будуће. 
Реализацију концерта омогућили су: Градска 
општина Крањ, Јавни фонд Републике Слове-
није за културне дјелатности, Осигуравајућа 
кућа „Заваровалница Марибор“ и ФМГ.си.

Текст и фото: Душан Јовановић

Ветерански ансамбл КД „Брдо”

Омладински ансамбл КД „Брдо”

Извођачки ансамбл КД „Брдо”
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Концерт је одржан 28. маја 2016. у Центру 
културе Шпански борци у Љубљани а овој 
лијепој вечери присуствовало је више од 
триста посјетилаца, љубитеља фолклорне 
умјетности и народне традиције. Гости на 
концерту били су Азра Поповић, први се-
кретар у Амбасади Босне и Херцеговине у 
Љубљани, те представници СКД „Слога“ 
Нова Горица, КПСХД „Вук Караџић“ Ра-
довљица, КД „Брдо“ Крањ и СКД „Мари-
бор“ из Марибора.

Концерт је отворила пјевачка група пјесмом 
„Домаћине, добри гости ти дојдоше“, чији је 
руководилац Снежана Максимовић. Била је 
то најава на једно лијепо и интересантно вече.

Водитељи програма Марина Пејановић и 
Јанко Игњатовић у поздравном говору на-
гласили су да је и овај концерт уприличен у 
оквиру прослављања петнаестогодишњице 
КУД „Младост“ која се обиљежава кроз све 
догађаје у организацији друштва. Марина 
Пејановић је истакла да ће публика имати 
могућност да види шаролик програм, од 
оних најмлађих до првог ансамбла.

Управо у част петнаестогодишњице друшт-
ва извођачки ансамбл је извео, како рече 
водитељ Јанко Игњатовић, кореографију 
коју дуго нису играли, а то је кореографија 
која носи назив „Златиборка ја сам“ – игре 
и пјесме из ужичког краја, аутори кореогра-
фије су Властимир Вељовић и Горан Пауно-
вић, а умјетнички руководилац групе Дејан 
Војводић.

Поздрав љету
КУД „Младост“ и ове године припремило и одржало концерт народних игара и пјесама под називом „Поздрав љету“ 

У КУД „Младост“ дјелују четири дјечје групе 
а на овом концерту први су добили прилику 
они најмлађи, како рече водитељка Марина 
„мали цвркутићи“ са којима веома стрпљиво 
и са много елана и воље раде Милка Марин, 
руководилац групе и њена помоћница Тања 
Војводић. Симпатични „цвркутићи“ оди-
грали су уз помоћ својих „учитељица“ игре 
из Србије, а публика, међу којом су били и 
родитељи, са великом пажњом пратила је 
наступ ове најмлађе групе и наградила их 
великим и бурним аплаузом. 

Након ове најмлађе групе на ред су дошли 
нешто мало старији са којима исто тако са 
великом вољом и жељом раде Бранислава 
Сара Митровић, руководилац групе и њена 
помоћница Марина Пејановић. Симпатич-
ним и лијепим наступом доказали су да и 
они могу нешто лијепо да прикажу а пред-
ставили су се сплетом игара из Ужица.

Дјечји ансамбл КУД „Младост”

Извођачки ансамбл КУД „Младост”

Водитељи Јанко и Марина
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Наступ који је услиједио водитељка Марина 
најавила је сљедећим ријечима: „Када чује-
мо реч фолклор, свако има своје асоцијације. 
Али у нашем друштву се сви слажемо, да је 
фолклор место где налазиш најбоље прија-
теље, место где се чува традиција, место  где 
научиш много о нашој прошлости, место 
где никад није досадно и најбитније, место 
које нас чини највеселијим. То зна и дечја 
група, која ће се у најбољем светлу показати 
играма из Ужица. Аутор кореографије као и 
руководилац групе је Бојан Антонић“.

А водитељ Јанко рече: „После тишине, оно 
што долази најближе изражавању неизре-
цивог  је музика. Циљ музике као и певања 
је дирнути срца. Спремите се, да вам Сара 
Митровић извођењем песме под називом 
„Снове снивам“ додирне срце и душу“. И 
тако је и било, својим прелијепим гласом 
и извођењем ове дивне пјесме, уз музичку 
пратњу хармоникаша Душка Самарџије, 
одушевила је све присутне и још једном по-
тврдила свој пјевачки таленат.

Наступ старијег дјечјег ансамбла Јанко Иг-
њатовић је најавио ријечима: „Сви знамо 
како је било кад смо почели да играмо фолк-
лор. На почетку је тешко, али се временом 
навикнеш и кренеш да играш све боље и 
боље. Кад дођеш на пробу једва чекаш да 
станеш и да заиграш, када играш не размиш-
љаш о проблемима већ ти је у глави само ко-
рак и да што боље играш, да даш свој макси-
мум, кад дође пауза једва чекаш да устанеш 
и да опет заиграш. Кад се заврши проба јед-
ва чекаш следећу. Вредно вежбаш како би 
нешто достигао, успео. Почетна група зна 

о чему причам. Вредно су вежбали, знојили 
се, проводили сате играјући у сали како бих 
данас могли да вам се представе у најбољем 
светлу. Прво ћемо уживати у извођењу ига-
ра из Лесковца. Аутор кореографије је Миле 
Ђорђевић, а руководилац групе је Ненад Бу-
лић. После њих на бину долази дечја група 
која ће извести игре из Владичиног Хана. 
Аутор кореографије је Милорад Руњо, а са 
овом вредном децом кореографију је увеж-
бао руководилац групе Бојан Антонић“.

У најави новог наступа Марина Пејано-
вић је рекла: „Вечерашњи концерт нећете 
провести само уз наше друштво, већ и уз 
друштво наших гостију.  Својим присуством 
су нас почастили СКД „Слога“ Нова Горица 
и КПШХД „Вук Караџић“ Радовљица. Први, 
који ће подићи атмосферу, су чланови СКД 
„Слога“ Нова Горица са играма и песмама 
са Косова. Назив кореографије је „Море диг 
се диг се дели Агуш“, а уметнички руково-
дилац и аутор кореографије је Милан Гламо-
чанин. Уживајте!“ фолклораши из друштва 
„Слога“ сложно и на веома лијеп и убједљив 
начин одиграли су ову веома лијепу корео-
графију и добили велики аплауз публике.

Старија дјечја група, са којом веома успјеш-
но ради Бојан Антонић, добила је још једну 
прилику и то на најбољи начин искористила 
представљајући се кореографијом, односно 
влашким играма из Кобишнице. Аутор коре-
ографије је Милорад Руњо, а млади фолкло-
раши су својим наступом потврдили да су на 
правом путу да у скорије вријеме наслиједе 
оне старије од себе.

На ред су дошли и гости из Радовљице, 
фолклораши КПСХД „Вук Караџић“ а њи-
хов наступ Јанко Игњатовић је најавио сље-
дећим ријечима: „Кореографијом ће при-
казати вечиту борбу добра и зла, где добро 
кроз игру и песму победи зло. Одиграће нам 
игре из Врањског Поља. Кореографија носи 
назив „Бог је створио фрулу, а ђаво гајде“, 
аутор кореографије је Млађен Марковић а 
уметнички руководилац групе Сандра Јев-
тић“. Њихов наступ, односно ову интере-
сантну и лијепу кореографију, а нарочито 
наступ соло играчице Адријане Шучур, пуб-
лика која је била веома одушевљена, знала 
је да награди на прави начин, великим и бу-
рним аплаузом.

Полако се ближио и крај овог врло занимљи-
вог и лијепог концерта а тај завршетак води-
тељ Јанко најавио је овако: „Фолклор није 
само хоби, фолклор је сан који сањамо кроз 
цели живот и који никад не престаје. Све што 
треба јесте да се смејемо, сањамо, забављамо, 
путујемо, трудимо и успевамо у ономе што же-
лимо. Довољно је трудити се и желети, а оста-
ло ће доћи само.“ А Марина рече: „Остао нам 
је само још, како би рекли „шлаг на врху тор-
те“. Као последњу тачку вечерас најављујем 
извођачки ансамбл КУД „Младост“ са играма 
из Радујевца. Аутор кореографије „Жоака дака 
потц“ је Милорад Руњо, уметнички руководи-
лац групе Дејан Војводић.“

Водитељи програма захвалили су се гости-
ма из Нове Горице и Радовљице на учешћу у 
програму, а Марина је истакла да је наступе 
свих фолклорних група пратио и давао ри-
там оркестар под вођством Дејана Панића.

На самом крају програма присутнима се об-
ратио мр Драго Војводић, предсједник КУД 
„Младост“ и захвалио свим учесницима у 
програму а такође и публици која се окупила 
у оваквом броју. Представницима СКД „Сло-
га“ и КПСХД „Вук Караџић“ уручио је зах-
валнице за учешће на овогодишњем концер-
ту народних игара и пјесама „Поздрав љету“.

Дружење је настављено у „М-клубу“ у 
Љубљани.

Текст и фото: Душан Јовановић

Трећи ансамбл КУД „Младост”

Мр Драго Војводић са водитељима и представницима гостију

Душко Самарџија и Сара Митровић
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Први дан, 2. јун:
Велико културно догађање у Крању почело 
је у четвртак увече, 2. јуна у просторијама  
друштва СКД „Петар Кочић“ Крањ. То је 
било културно вече под именом „Изложба 
слика, разгледница Бање Луке и Змијања“. 
Приказано је много слика које приказују 
живот и природу тога краја. Велики број 
приказаних слика подсјетио нас је на нашу 
младост, чување стада оваца, косидбу ливада 
и садијевање стогова сијена и жита. Слике 
су показале и многе старе алате и одјећу, 
као и организоване Кориде у Стричићима 
и Међеђем Брду на Грмечу. На ту богату 
изложбу слика, многи посјетиоци су давали 
веома позитивне коментаре. 

Други дан, 3. јун, први дио:
Књижевно вече под називом „Сто година 
од смрти Петра Кочића“ протекло је у 
присуству многих чланова друштва и 
позваних гостију из Словеније, Републике 
Српске и Србије. Програм је повезивала 
Снежана Максимовић.
Снежана је поздравила присутне госте 
и нагласила да је програм састављен 
из два дијела: књижевни дио посвећен 
стогодишњици смрти Петра Кочића и други 
дио – промоција књиге Наташе Јововић.  
У свом уводном излагању Снежана 
Максимовић је указала на значај 
одржавања оваквих књижевних приредби 
и представљања писаца из Словеније који 
пишу на матерњем српском језику. 
Програму су присуствовали бројни чланови 
и чланице друштва као и гости. Снежана 
Максимовић је нагласила да ће беседник  
Душан Јовановић говорити о народном 
језику и јунацима Петра Кочића.

Седми Кочићеви 
културни дани

Други дио: Програм је повезивала Снежана 
Максимовић.
Присутни писци који у Словенији стварају 
на матерњем српском језику, а било их је 
више, читали су Кочићева дела, а и своје 
ново издане књиге и романе. Читали су 
своја најбоља писана дјела која се дотичу 
родних крајева, села, ратних догађања и 
давне прошлости. Учествовали су: Остоја 
Шобот, Маринко Јагодић Маки, Смиљана 
Илић,  Крстан Шућур, Крстан Јаковљевић, 
Радослав Милановић, Наташа Јововић, 
Жарко Бундало и Мајо Крговић. Читали су 
веома дирљиве пјесме које су подсјећале 
на патње српског народа у свим ратовима и 
расељавањима. 

Приказан је видео снимак, интервју Милке 
Вукмановић, жене Петра  Кочића. 

Домаћин вечери – Миле Гашић, предсједник 
друштва – поздравио је присутне чланове 

друштва и присутне госте. На крају се 
захвалио свим извођачима и учесницима 
у програму, као и свим члановима који су 
дошли у тако великом броју. Захвалио се 
Министарству спољних послова Србије – 
Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону, Градској општини Крањ и ЈСКД за 
суфинансирање овог пројеката.

Трећи дан, 4. јун:
Концерт ветеранских фолклорних 
ансамбала и пјевачких мушких и женских 
група, као и наступ народног гуслара Зорана 
Миловића из Кочевја. Приредба је одржана 
у Шмартинском дому на Стражишчу код 
Крања. Програм је отворила водитељка 
Снежана Максимовић. Поздравила је све 
учеснике у програму  и све присутне госте и 
најавила садржај програма за ово вече.

Књижевно вече

Остоја Шобот као Симеун Ђак

Изложба фотографија
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Програм је отворила ветеранска група СКД 
„Петар Кочић“ са кореографијом „Игре из 
Шумадије“.
 
Затим су се представили сви гости, 
учесници у програму: КПСХД „Вук 
Караџић“ из Радовљице са кореографијом 
„Игре из Лесковца“, СКД „Ново Место“ са 
кореографијом „Игре из Ужица“ и СКПД 
„Свети Сава“ из Крања са короеграфијом 
„Игре из околине Лесковца“, народни 
гуслар Зоран Милојевић, мушка пјевчка 
група СКПД „Свети Сава“ Крањ, КД 
„Брдо“ Крањ са кореографијом „Игре из 
Босилеградског Крајишта“, женска пјевачка 
група СКПД „Свети Сава“, СКД „Кочевје“ и 
СКД „Петар Кочић“ Крањ са кореографијом 
„Мој драгане, цело лето прође“ – игре 
из Груже. Овом догађају присуствовали 
су Далибор Самац, предсједник ССДС, 
и Душан Јовановић, секретар ССДС, као 
и предсједници и представници многих 
друштава, многобројни чланови нашег 
друштва и други гости. 

Ветеранске фолклорне групе показале 
су велико умијеће у извођењу својих 
кореографија. Громогласне овације публике 
из препуне дворане упућене су свим 
учесницима фолклорашима. 

На крају фолклорног програма скупу се 
обратио председник друштва Миле Гашић, 
поздравио све присутне, захвалио свим 
учесницима у програму, те нагласио да се 
нада још бољој сарадњи између друштава. 
Подијелио је захвалнице свим учесницима 
у програму. Председник Гашић се захвалио 
Министарству спољних послова Републике 
Србије, Градској општини Крањ и ЈСКД 
за суфинансирање овог програма, који је у 
склопу овогодишњих „Кочићевих културних 
дана“. Након свих изведених кореографија 
и подјела признања друштвима која су 
учествовала у програма, слиједило је 
извођење монодраме „Мејдан Симеуна 
Ђака“ коју је уприличио Остоја Шобот.

Четврти дан, 5. јун:
Спортски центар у КС Стружево  поред 
Крања је већ у десет часова оживио. Почело 
је окупљање радних екипа. Постављени 

столови и клупе, роштиљ и лонац у којем 
се крчкао пасуљ са ребрима и сланином. 
Кочићев сабор је већ добро позната приредба 
у Крању, односно широј регији Горењске.
Велики број гостију из Крања и других 
градова, Нове Горице, Јесеница, Кочевја, 
Цеља и Љубљане, били су веома задовољни 
организацијом и садржајем програма који је 
припремило СКД „Петар Кочић“ и његови 
чланови. Одржане су старе традиционалне 
игре: бацање камена с рамена, вуча конопца 
и скок у даљ. 

Око подне окупиле су се и фудбалске екипе, 
па је турнир у малом фудбалу могао да 
почне. Учествовале су три екипе ветерана: 
СКД „Петар Кочић“, КД „Брдо“ Крањ и 
Ресторан „Америка“ из Цеља – власник 
Милорад Бундало, пријатељ друштва. 
Највише фудбалског знања показала је 
ветеранска екипа КД „Брдо“ Крањ. 
Табела:
1. КД „Брдо“ Крањ 
2. Ресторан „Америка“ Цеље 
3. СКД „Петар Кочић“ Крањ

Капитенима фудбалских екипа пехаре је 
уручио председник друштва Миле Гашић. 
У свом говору захвалио се свим друштвима 
која су се одазвала и учествовала у програму.
Захвалио се такође и свим појединцима и 
екипама, као и радној екипи од чланица и 
чланова друштва који су четири дана били 
активни и који су одрадили велики посао 
око припреме и послуживања присутних 
чланова и гостију.

Целодневно дружење је показало да су овакве 
приредбе веома корисне за српску етничку 
заједницу у Словенији јер нас зближују и 
омогућавају међусобно упознавање, што 
има своје позитивне резултате, а то нам је и 
била намјера. 
У четвородневном културном програму је 
учествовало стотињак учесника, а програм 
је видјело више стотина посјетилаца.

 Неђељко Марић

Са пикника

Гуслар Зоран Миловић

Ветерански ансамбл СКД „Петар Кочић”
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Мај је месец пун активности када људи из-
миле из својих станова и кућа, интензивно 
се друже, шетају поред језера, река и мора, 
по шумама и горама. Ни ми у Копру нисмо 
изузетак, само да се код нас пролећни месец, 
који важи за „мало успорен“ због пролећног 
умора, одвија сасвим другачије. Све горе 
споменуто и још много тога је обележило 
активности у нашем Друштву, а нарочито у 
редовима ветеранске фолклорне групе која 
неуморно скакуће из наступа у наступ.   

Крај овог месеца обележила су четири ве-
лика наступа. Почели смо учешћем у „Не-
дељи аматерске културе“ организованој у 
оквиру ЈСКД на којој смо у суботу 21. маја 
2016. у 11:30 представили поједине фолк-
лорне секције и одржали отворену пробу, 
јавни час за све љубитеље народних игара, 
али и за случајне и намерне пролазнике као 
и туристе којих је тог дана било у великом 
броју. Повод нашег часа је био да научимо 
нешто ново, основне кораке народних ига-
ра из Србије, међу које дефинитивно спада 
КОЛО.  Плесали смо у великом кругу краље-
во коло, бојерка, влашко коло и шумадијско 
коло.  Био је прелеп сунчан дан увеличан и 

Активни мај у 
АКУД „Коло” Копар

Јеси л’ вид’ла, Маро, у АКУД Колу јунаке, 
Како коло играју, како песме певају? 

дивним осећајем када се ухватиш за руке у 
тако великом броју и сви као један одигра-
мо неку од традиционалних народних игара. 
Посебну заслугу за успешно изведен јавни 

час и анимацију имају Младен Бабић и Тања 
Ђукић, наши академци који су као ментори 
мотивисали бројне посматраче да се укључе 
у наше велико коло.

Наступ у Љубљани

Академци у Изоли
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Већ у четвртак, 26. маја имали смо нов на-
ступ у оквиру отварања „Приморског сај-
ма“ на коме су се представиле и певачке и 
фолклорне групе од најмлађих па до вете-
рана. Удруженим снагама деца, омладинци, 
академци и ветерани пролепшали су први 
дан „Приморског сајма“ и допринели доброј 
атмосфери у Копру. Игром и песмом загреја-
ли смо срца љубитељима народних игара и 
песама. Уз мале техничке потешкоће  успели 
смо да одрадимо свој део програма на нивоу. 
После наступа следила је наградна  вожња 
рингишпилом. Обрадовали смо се томе као 
мала деца, пробудили смо сећања из детињ-
ства, тако да је ово био посебан доживљај 
како за наше најмлађе тако и за нас мало ста-
рије. На крају наступа и дружења организа-
тори  су  деци обезбедили пригодне поклоне, 
а нису заборавили ни нас одрасле, тако да 
смо се обрадовали припремљеним чоколада-
ма. Свима нам је потребна енергија, зар не?!

Већ наредног дана нас је угостило македон-
ско друштво МКД „Кочо Рацин“. Концерт 
је одржан у културном дому Бертоки, по-
ред Копра. Њихови цењени гости, изворна 
група „Копачка“ из села Дремче код Делче-
ва, одиграли су уникатно македонско коло 
„Оро Копачка“. Коло је заштићено од стра-
не УНЕСКА као светска културна баштина 
и нематеријално македонско богатство. За 
љубитеље фолклора била је то права посла-
стица за очи и душу. Ми смо лепој атмос-
фери допринели игром „Маро, Ресавкињо“. 
На овом несвакидашњем концерту и дру-
жењу учествовали су: ФГ „Копачка“ из села 
Драмче, МКД „Кочо Рацин“ и наше друштво 
АКУД „Коло“ из Копра. Овом приликом се 
захваљујемо домаћинима на позиву да при-
суствујемо овако лепом догађају.

И опет нема мира; субота без паузе, у АКУД 
„Коло“ акција на две локације: ветеранска 
група је наступала у Љубљани на још јед-
ној незаборавној вечери. Изврсно су нас 
дочекали наши пријатељи из Међимурског 
друштва из Љубљане. У Чрнучи је са почет-
ком у десет часова отворена изложба слика 
и ручних радова њихових чланица. Уз ручне 
радове понудили су и међимурску домаћу 

храну. У 16:00 је почео дефиле народних но-
шњи, а у 18:00 програм у којем смо им се 
прикључили. Осам различитих група пока-
зало је свој труд и рад и тако посетиоцима 
улепшало ово културно вече. На фестива-
лу су, поред нашег друштва, учествовали: 
Међимурко фолклорно друштво Љубљана, 
Фолклорни ансамбл „Младост“ из Само-
бора, Украјинска фолклорно плесна група 
„Зоресвит“, Завод „Рокавичка“, Друштво 
„Ритми планета“, КУД „Сељачка слога“ из 
Прелога, ФГ „Чрнучан“, Нина Фучко, тр-
бушни плес и КУД „Тине Рожанц“, Љубља-
на. Следило је дружење уз вечеру, песму и 
тамбурицу наших домаћина. 

Истовремено, само на другој локацији, у 
Изоли, самостално, волонтерско и непро-
фитно удружење Културно и етномузико-
лошко друштво „Фолк Словенија“ (основа-
но 1996. године у Пирану) прослављало је 
двадесет година постојања уз  један изузет-
но леп и богат програм, у коме смо имали 
част да учествујемо и ову свечаност својим 
учешћем увеличамо. Ово друштво води при-
знати етномузиколог проф. др Сванибор Пе-
тан. Имали смо најпре радионице певања, 
а навече и  свечани концерт. У овом лепом 
програму учествовала је наша певачка муш-
ка и женска група. У свечаном делу програ-
ма који се одвијао у вечерњим сатима насту-
пили су: Zingelci, Cintare, Kurja koža, Ljoba 
Jenče, Tomaž Podobnikar, Kerlci, Na frišnem 

luftu, Istranova, АКУД „Коло“, Ann-
Sofie Öman, Trio Nur, Nagisa Moritoki, 
Lasanthi, Vruja. Догађај су подржали 
Центар за културу, спорт и приредбе 
Изола, Италијанска самоуправна народ-
на заједница из  Изоле и  Јавни фонд РС 
за културне делатности.  

Бечка авантура
Незаборавна дводневна турнеја у Бечу оста-
вила је на мене веома леп утисак, а верујем 
и на друге чланове нашег друштва, учеснике 
овог догађаја. КУД „Бранко Радичевић“ по-
звао нас је у госте. Ветерани, мушка и жен-
ска певачка група, кренули су на пут. 
Сам дочек је био изврстан. Аперитив, кафи-
ца, богат ручак ...

На једном зачу се иза мојих леђа „Зорице, 
јеси ли то ти? Ништа се ниси променила у 
задњих 30 година“. Мени сузе на очи...дру-
гарице из истог села које су се тридесетак 
година уназад задњи пут виделе у свом селу 
Столац поред Мостара, сретну се у Бечу. 
Имале су о чему да причају! Ето, како је 
свет мали. 

Ветерани су овога пута одиграли две игре, 
а то су Градске игре и Трстеник. По при-
чи гледалаца добили смо највећи аплауз, а 
било је и коментара: „види ти те ветеране, 
играју боље него омладина“. Наравно, за-
иста се трудимо, а то се онда и види! Ко-
ментар је био од стране организатора, па 
нам је онда то још драже срцу и били смо 
поносни на себе.

Пет врло активних дана и пет врло лепих 
искустава уз дружење и плес протекла су у 
предивној атмосфери.  Ови наступи су до-
каз да радимо и веселимо се сваком позиву. 
Уживамо у песми, игри и у дружењу. На-
стављамо са радом и припремама за наступ 
који ће бити ускоро у Бољевцу, а затим следе 
и припреме за наш фестивал који ће бити у 
јулу месецу. Ми уживамо, дођите и уживајте 
са нама кад год имате прилику.

Аутори текста: Наташа Радешић и 
Нада Чупковић

Аутори фотографија: Слободан 
Додић и Ружица Карановић

Приморски сајам

Приморски сајам
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„Није знање знање знати,
већ је знање знање дати“

(Чика Јова)

Још саааамо мало и ево га: крај школске 
године! А ми не знамо да станемо! Радимо 
и радимо, без престанка, до последњег дана. 
С једне стране једва чекамо распуст, па да се 
мало одморимо, а са друге: „много ће нам 
недостајати наше дружење“ и унапред се 
радујемо септембру и новој школској години.  

Ове школске године учествовали смо на 
неколико ликовно-литерарних конкурса и 
на многима смо били успешни и освојили 
значајна признања, захвалнице, похвалнице, 
али и прве и друге и треће награде. Па да се 
похвалимо: 

Ликовно- литерарни конкурси у којима смо 
учествовали 2016. 

Баваниште, Дани ћирилице, Сачувајмо 
ћирилицу/ Никад не заборави, послали 
смо шест  ликовних и један заједнички 

Школа српског  језика у 
оквиру АКУД Kоло

литерарни рад. Резултате овог конкурса 
још увек очекујемо, али не сумњамо да 
ће деца и тамо освојити неку од награда 
или похвала.  Затим је следио конкурс 
Микрофин, Бањалука, 10. фестивал поезије 

за децу, на којем је петоро деце учествовало 
својим стиховима, а наш другар Зоран 
Орешчанин је чак ушао у финале и освојио 
3. место у категорији млађих ученика. 
Није било лако ни млађим учесницима 
који су се ове године први пут опробали у 
писању стихова. Дечји културни центар, 
Београд, ове године отворио је литерарни 
конкурс Лепо је волети на којем су Тијана 
Милошевић и Зоран Орешчанин освојили 
1. и 2. место, свако у својој категорији. 
Нарочито нам је драго што је Тијанина 
песмица, њен први рад, награђен и надамо 
се да ће им ове награде бити мотивација за 
даљи рад. Дечја библиотека Змај, Београд, 
објавила је врло занимљив конкурс под 
називом У књигама станују јунаци, деветоро 
деце учествовало, награда за заједнички 
литерарни рад, Лексикон необичне 
јунакиње, књига и специјална похвалница 
за оригиналност. Креативна чаролија, Бања 
Врујци/ Мионица, Срце се нема да се има, 
срце се има да се даје свима, послали смо 
две песмице аутора Зорана Орешчанина и 
Тијане Милошевић, обе похваљене и ушле 
у финале. Светосавско звонце, Београд, 
на тему: „Породица“, конкурисали смо са 
пет ликовних и два литерарна рада. Још 
једна похвала за литерарни рад, овог пута 
стиже у руке наше драге, увек насмејане 
ученице Маје Брожич чији је рад на тему 
„Породица“, у организацији православног 
дечјег часописа Светосавко звонце, 
похваљен у јакој конкуренцији чак 830 
литерарних радова деце из Србије и света.  

Наши мали песници јесу мали, али стварају 
стихове као велики. Неки пишу поезију „Десет љутих гусара..”

Учитељица Нада са децом



Јун 2016 | Из друштава | 17

на матерњем језику већ неколико година, 
а неки су своје прве кораке у уметности 
осмишљавања стихова освојили тек ове 
године, а и ти први покушаји били су веома 
успешни. Зато вам представљамо неколико  
најуспешнијих песмица наших малих поета.

Свети Сава (Зоран Орешчанин, 11 
год.) 

Како да пишем о Светоме Сави
свака реч у реченици се дави
свака реч хвале за њега је мала 
њега је мајка небесима дала
и како да риме састављам о њему
кад он је био најбољи у свему
и човек и учитељ и просветитељ је био
и још је добрих дела од јавности крио
Светог Саву воле православци прави 
а највише га воле школарци мали
његово име и његова дела 
слави српска школа цела. 

Срце се нема да се има, срце се има 
да се даје свима (Зоран Орешчанин)

(Трећа награда на 10. фестивалу дечје 
поезије, Бања Лука/Микрофин; похвала и 
улазак у финале на литерарно-ликовном 
конкурсу Креативне чаролије, Мионица/
Бања Брујци)

На овом лепом шареном свету
Највише ме брине глад и убијање.
Уместо да су сви срећни,
Кô птица у лету
И ми деца кад идемо на играње.
Зашто су људи злобна срца?
Каква то злоћа у њима има?
Зашто им срце радосно не куца?
Па да нам буде лепо свима.
Учимо да на туђој муци нема среће.
Ал᾽ да будемо бољи, неће нас, па неће.
Могли би заједно да садимо цвеће

И шуме да нам буду све веће и веће.
Љубав да градимо као куће,
Да нам буде око срца вруће.
За руке да се држимо веселих лица,
Да нам сви проблеми буду ситница.

Моја звезда плава никада не спава 
(Тијана Милошевић, 9. год.)
Била једном звезда плава
и била је увек сјајна.
Сањај, спавај, полети, узлети,
до звезде долети.
До звезде сјајне,
до звезде бајне,
до звезде бескрајне.

Моја звезда плава никада не спава 
(Тимотеј Стојадиновић, 8 год.)
Моја звезда плава
никада не спава, 
јер  чува мене, 
када спавам и сањам, 
да је поред мене.  
 
Звездо, звездице, 
добра пријатељице, 
испуни ми жељице. 
Ако те ухватим, 
не смем да те испустим.

Моја звезда плава никада не спава 
(Маја Брожич, 10 год.)
Има једна звезда плава,
она никада не спава.
Ако заспи, пробуди је.
Буди нежан, не жури се.
Јер- жеља није увек права,
можда мора боље да се спава.
Некад жеља покуца на врата.
Зато смирим се, сањам и чекам.
Тајна плаве звезде је неоткривена.
Зато тајне и постоје.

Открићеш ту тајну,
само зажмури и насмеј се!

Веома нам је драго што је наш ђак Зоран 
Орешчанин ове године, по трећи пут, ушао 
у финално такмичење 10. фестивала дечје 
поезије у Бања Луци. Ова година је била 
посебна јер је Зоки освојио треће место 
у категорији млађих учесника. А како се 
провео поверио нам је у писму које ћемо 
поделити са вама, драгим читаоцима: 

„Од самог сазнања да и ове године идем 
у Бања Луку на финално такмичење био 
сам радостан и нестрпљив и само сам 
понављамо :“Кад ће, кад ће...“. Било је супер 
лудо! Мом  тати, који ме ове године пратио 
на такмичење, највише се допало што 
смо ишли у Скупштину а мени све: дочек, 
соба, дружење, такмичење, па и скеч Игра 
детектива, који прозива „осумњичене“, тј. 
нас такмичаре и тражи „малог принца“ 
(то је иначе и титула коју ће понети 
најбољи млади песник на крају такмичења). 
Било је и много другара са прошлих сусрета 
али и поприлично „старијих колега“, како 
они за себе кажу, међу њима и познати 
дечји песник Раша Попов о ком ми је мама 
причала. На том новом познанству и 
заједничкој слици ми чак мало завиди и моја 
учитељица из школе српског језика, Нада 
Чупковић, којој овим путем обећавам да 
ћу се свим силама потрудити да и идуће 
године уђем у ново финале и да ми она прави 
друштво на том дивном дружењу. Посебно 
ми је драго што су ме из публике подржали 
и моји рођаци из околине Бања Луке са 
којима сам након такмичења проживео пет 
незаборавних дана.“

Аутор: Нада Чупковић 
Фотографије: Нада Чупковић и Александра 

Андрић

Рад на пројекту старије групе деце

Тијана Милошевић
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Život je, zaista, nepredvidiv. Svi znamo da nam 
se neke prilike ukažu jednom u životu, onda 
kad se najmanje nadamo, i samo je pitanje 
spremnosti i volje da te prilike uhvatimo obema 
rukama i u potpunosti ih iskoristimo. Prilike su 
te koje nas vode kroz život, a mi smo oni koji 
njima upravljaju.
 Raška je mali grad, ima svoj način života, bolje 
rečeno, ritam. Nama iz Raške dobro poznat. I 
lep je život u Raški; mirno je, ljudi su dobri, 
poštuju jedni druge koliko god mogu i nama 
mlađima pričaju priče. Uglavnom su to priče o 
nekim davnim vremenima, o velikim imenima 
i zemljama. Nečemu što je bilo, i što se, 
verovatno, neće ponoviti. Tako su nam pričali i 
o Hrastniku. Malom gradu u Sloveniji sa kojim 
smo se tada, u ta slavna vremena, pobratimili i 
sarađivali, posećivali se i iskreno družili. Neko 
je imao po neku uspomenu, fotografiju ili čašu, 
i sećanje. Nažalost, mi koji smo se rodili mnogo 
kasnije, slušali smo o tome i mislili kako tako 
nešto u naše vreme nikako ne bi moglo da se 
ponovi. I tako su prolazili dani, ponekad vedri, 
ponekad sumorni, ali dani bez iščekivanja i 
nade da će se nešto dogoditi. A onda se rodila 
ideja da ništa nije nemoguće, i da bi istorija 
mogla da se ponovi. Posle više meseci priprema 
i dogovaranja, grupa od tridesetak ljudi, među 
kojima sam bila i ja, krenula je put Hrastnika. 
Dobra atmosfera vladala je od samog početka 
puta. Šala, smeh, vedar duh i pesma vodili su 
nas od samih jutarnjih sati.  Naravno, mi koji 
nikada Hrastnik, pa ni Sloveniju, nismo posetili, 
bili smo malo skeptični oko toga šta nas čeka. 
Kako su prolazili sati tako je lagano rasla i 

Raška - Hrastnik

izvesna doza nervoze i neprijatnosti. Ne samo 
zbog neizvesnosti, već i zbog višečasovnog 
puta. Stariji taj problem nisu imali. 
Nervoza, pa i sve muke koje su nas mučile, 
nestale su već nakon prelaska slovenačke 
granice, tako da se malo po malo moglo čuti: 
„Jao, vidi ovo! Kako je lepo!“ Neverovatno 
zelenilo, prelepo plavo nebo i pregršt lepih 
predela koji su ostajali za nama, kao i oni koji 
su se pojavljivali ispred nas, uzimali su nam 
dah. U sam Hrastnik stigli smo uveče, već 
umorni od puta i iščuđavanja, želeli smo da 
što pre stignemo u smeštaj na Kalu. Uspinjući 
se ka vrhu planine, naišli smo na prvi i jedini 
problem na svom putovanju. Naš autobus je 
jednostavno bio preveliki za oštre krivine ove 

planine, pa smo se bogami zapitali da li ćemo 
uopšte uspeti da se popnemo. No, zahvaljujući 
spretnosti i iskustvu, ni to nas nije omelo u 
našem poduhvatu. Prvo što pamtim po izlasku 
iz autobusa su nasmejana lica, i tako će ostati 
do kraja posete. Pozitivni utisci su se samo 
nizali jedan za drugim. Počevši od prelepe 
planine Kal i njenih suncem okupanih šuma i 
livada, prijatnog povetarca i pogleda na grad 
u dolini. Bilo je jutara kada bi magla prekrila 
grad i mi bi sa oduševljenjem komentarisali i 
uživali u pogledu. Na redu je bilo upoznavanje 
sa gradom i onim što ga krasi. Odmah smo 
našli sličnost sa našim gradom. Mali, čist, lepo 
uređen grad. Ne tako visoke zgrade, zelene 
površine, fontana, brda koja ga okružuju daju 

Sa prijateljima iz SKD „Sava”

U poseti „Steklarni Hrastnik”
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mu izgled ušuškanog i toplog grada. U tih par 
dana obišli smo hrastničku biblioteku, fabriku 
za preradu otpada, staklaru, muzej, kulturno 
društvo Sava, mnoštvo drugih atrakcija i usput 
se susreli sa mnogo ljudi. Kod nas postoji 
izreka: trista ljudi-trista ćudi, a u ovom slučaju 
bilo je trista ljudi i samo jedna jedina ćud, a 
to je ljubaznost. Svako naše pitanje dobilo je 
odgovor. Svaka naša želja bila je ispunjena. 
Slogan našeg susreta bio je „Dobrodošli 
nazad, prijatelji!“ i mi smo se zaista osećali 
dobrodošlo. Uživali smo u druženju, razmeni 
iskustava, pričama vašeg naroda kao i našeg 
koji tamo živi, u jelu, piću i nekim stvarima 
koje nikada nismo probali, čak smo i kolo 
zaigrali! Niko nije verovao da će u Hrastniku 
zaigrati Užičko i Vlaško, pa onda zapevati 
“Odakle si sele”, a eto i to se desilo. Proveli 
smo šest nezaboravnih dana u ovom gradu. 
Stvorili smo nova prijateljstva, nove uspomene, 
oživeli stare, upisali u svoja sećanja događaje 
koje ćemo prenositi budućim generacijama. 
Bili smo deo nove istorije, za nekog možda 
male i nebitne, ali za naše gradove i naš narod 

itekako bitne i velike, i ja sam ponosna što sam 
imala tu čast da budem deo toga.
 Nadam se da je ovo samo početak. Želela bih da 
Raška i Hrastnik zauvek ostanu pobratimljeni 
gradovi, da sav dobar i gostoprimljiv narod 
Hrastnika dođe u Rašku i bar upola uživa koliko 
smo mi kod njih, jer će njihov trud i zalaganje 
biti, zaista, teško nadmašiti.

Ovim putem, u ime svojih saputnika i u svoje 
ime, zahvaljujem se na svemu.
S poštovanjem,
Kućerović Marija

Рашка-Храстник-Рашка, „опет“ браћа...
У периоду од 24. 05. do 29. 05. 2016. де-
легација Рашчана је боравила у братској 
општини Храстник (Словенија). Старији 
наши суграђани знају да ово братимљење 
наших општина датира од 03. 07. 1974. 
када је повељу о братимљењу у име Рашке 
потписао тадашњи председник општине 
Арсеније Ацо Гајевић. Све до 1989. траја-
ле су размене ученика Рашке и Храстника. 
Деца осмог разреда из Рашке, били би до-
маћини деци из Храстника, и обрнуто.
За пет дана колико је провела у овој по-
сети, наша делегација је имала испуњен 
сваки тренутак времена, па се: осим преда-
вања, различитих радионица, обиласка фа-
брике стакла, рециклажног центра, музеја, 
градске библиотеке, Српском културном 
друштву „Сава“, упознавањем са различи-
тим пројектима реализованих по пројекти-
ма које је финансирала, у великом делу из 
својих средстава ЕУ... али, имало се време-
на и за забаву и дружења.
у сваком случају пред нама је веома тежак 
задатак да узвратимо на овакав, или при-
ближно сличан начин, од показаног госто-
примства, од стране наших нових-старих 
пријатеља из Храстника. Ово је само један 
од начина да се захвалимо на изузетној 
предусретљивости Храстничанима: ди-
ректору Младинског центра Храстник Ја-
нију Медвешеку, градоначелнику Мирану 
Јеричу, заменику градоначелника Винку 
Жагару, волонтеркама Ирис и Луцији и 
свим осталим волонтерима у МЦ Храст-
ник, председнику СКД „Сава“, Цвијетину 
Нешковићу, управи Стекларне Храстник, 
момцима из Рафтинг и Клајбинг клу-
ба свим становницима Храстника који 
нису крили одушевљење при сусретима с 
нама када би сазнали да смо из Рашке.....  
Било је незаборавно у сваком погледу...

Преузето са ФБ профила: СНС Рашка

Поводом посете пријатеља из Рашке у аули 
Основне школе „Народног хероја Рајка“ у 
Храстнику отворена је 26. маја 2016. из-
ложба старих фотографија које су настале 
приликом ранијих међусобних посета, а 
отварање изложбе увеличали су наступи 
фолклорне групе „Трбовље“ и Женске пе-
вачке групе КПСХД „Вук Караџић“ Ра-
довљица.

Rafting

Ženska pevačka grupa KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica - otvaranje izložbe, foto Branko Klančar
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Koncert horske muzike
U petak, 17. juna 2016. u Delavskom domu u 
Hrastniku, u organizaciji SKD „Sava“ Hrastnik, 
održan je koncert horske muzike na kome 
su nastupili Mješoviti hor „Una“ iz Novog 
Grada i Ženski hor KUD „Svoboda“ Dol pri 
Hrastniku. U najavi programa voditeljka 
Snežana Maksimović pozdravila je prisutne 
i navela da će ovo biti prilika da publika čuje 
divne glasove horova koji će nastupiti, ujedno 
je najavila i festival na kome će učestvovati 
pjevačke i folklorne grupe. Najavljući goste 
iz Novog Grada, Mješoviti hor „Una“, istakla 
je da članovi hora njeguju duhovnu i svetovnu 
muziku domaćih i stranih autora, i kako sami 
kažu, sve ih vezuje ljubav prema muzici i 
horskom pjevanju, a posebno ističu da je lijepo 
druženje i prijateljstvo najveća vrijednost hora. 
Ovo veče predstavili su samo dio njihovog 
bogatog repertoara, a publika je u prvom 
dijelu imala priliku da čuje predivno izvođenje 
kompozicija: „Otče naš“ – Josif Marinković, 
„Njest svjat“ – Stevan Stojanović Mokranjac, 

13. etno festival Hrastnik
Ovogodišnji Etno festival Hrastnik 2016 bio je trinaesti po redu, a u okviru njega održani su koncert horske muzike i folklorni 
festival

„Dostojno i svjat“ – Stevan Stojanović 
Mokranjac, „Jesenske noći“ – Josip Slavenski, 
„Golema č’čkalica“ – Dragana Veličković, 
„Mari mome“ – Dobri Hristov i „Oj vrbo zelena“ 
– Dušan Maksimović. Dirigent Goran Vuleta.

Nakon „Une“ na scenu su izašle članice Ženskog 
hora KUD „Svoboda“ Dol pri Hrastniku a o 
samom horu voditeljka je rekla da dolaze iz 
naroda koji je oduvijek važio kao pjevački 
narod, i da ga cijene kao kulturni narod, koji 
zna pjevati i izraziti svoja osjećanja na miran 
i dostojanstven način. Ljubav do pjevanja seže 
mnogo dalje u istoriju, a kako snažno imaju 
ljubav do pjevanja pokazali su i ovo veče 
izvodeći kompozicije: „Noč“ – Rado Simoniti, 
„Slovo od gozda“ – Feliks Mendelson Bartoldi 
(Felix Mendelssohn Bartoldy), „Tribučko 
kolo“ – narodna u aranžmanu Albina Vajngerla 
(Albin Weingerl), „Osamljeno doni zvonček“ – 
ruska narodna u aranžmanu Jožeta Leskovara, 
„La Montarana“ (Planinarnica) – Pjer Luiđi 
Gali (Pier Luigi Galli) u aranžmanu Jožeta 
Leskovara, „Poredna polka“ – Slavko Avsenik 
ml. Dirigent Simona Veber Goljuf.

U svom drugom nastupu horisti iz Novog 
Grada izveli su kompozicije: „Uzori Maro“ 
– Konstantin Babić, „Krajiške pjesme“ – 
Nemanja Savić, „Ptice lastavice“ – izvorna, 
aranžman Goran Vuleta, „Zaspo Janko“ – 
izvorna, aranžman Goran Vuleta.

Bilo je ovo jedno lijepo veče, sa divnim 
pjesmama i još ljepšim izvođenjem o čemu 
govore i reakcije publike koja je dobro ispunila 
dvoranu Delavskog doma i time pokazala svoj 
interes i ljubav do ovakve muzike i nastupa.

Etno festival Hrastnik
Trinaesti Etno festival Hrastnik održan je 18. 
juna 2016. u Sportskoj dvorani Hrastnik uz 
prisustvo velikog broja gledalaca koji su imali 
priliku da vide raznovrstan, bogat i kvalitetan 
program u izvođenju folklornih i pjevačkih 
grupa. Najavljući ovogodišnji Etno festival 
Hrastnik 2016 voditeljka programa Snežana 
Maksimović navela je da pjesma i igra znače 
mnogo više nego što se to na prvi pogled čini i 

Mješoviti hor „Una” Novi Grad

SKPD „Lazarica” Stanari

Mješoviti hor „Una” Novi Grad u Steklarni Hrastnik
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da su pesma i igra nešto što stvara neraskidive 
veze, a za nas je bitno to što se na ovaj način 
nastavljaju veze naše kulture, tradicije, 
običaja, narodnog stvaralaštva i svega što 
život čini ljepšim. Sama riječ „etno“ govori 
o nekoliko žanrova muzike, koji ukazuju na 
izvornu narodnu muziku određenog naroda 
ili podneblja. U nastavku vođenja programa 
pozdravila je sve prisutne a posebno Mirana 
Jeriča, gradonačelnika Hrastnika i Dalibora 
Samca, predsjednika Saveza srpskih društava 
Slovenije. U ime organizatora zahvalila se 
svima koji su omogućili ovaj festival, kao i 
koncert horske muzike.

Miran Jerič, gradonačelnik Hrastnika, obratio 
se prisutnima i zahvalio se SKD „Sava“ na 
organizaciji još jedne manifestacije koja 
obogaćuje kulturne djelatnosti Hrastnika i 
regije, svim učesnicima poželio uspješan 
nastup i lijep boravak u Hrastniku.

Čast da otvori 13. etno festival pripala je 
Mješovitom horu „Una“ iz Novog Grada koji 
su za ovo veče pripremili samo mali dio svog 
bogatog repertoara o njihovi divni glasovi 
odjekivali su dvoranom izvodeći kompozicije: 
„Jesenske noći“ – Josip Slavenski, „Mari 
mome“ – Dobri Hristov, „Njest svjat“ – Stevan 
Stojanović Mokranjac, „Oj vrbo zelena“ – Dušan 
Maksimović. Publika je sa velikom pažnjom i 
oduševljenjem pratila njihov nastup a na kraju 
ih nagradila iskrenim i burnim aplauzom.

Iz Čakovca je stiglo udruženje ruskog 
govornog područja u Međimurju „Kalinka“. 
Udruženje „Kalinka“ sa svojim bogatim 
programom nastoji približiti svoje običaje, 
tradiciju i kulturu stanovnicima Hrvatske. 
Udruženje djeluje na kulturnom, zabavnom i 
edukativnom nivou kako bih pronašla najbolji 
način za spajanje domovine iz koje potiče sa 
domovinom u kojoj živi dugi niz godina. U 
sklopu Udruženja „Kalinka“ aktivno djeluje 
i ženski ansambl „Kalinka“ koji se ovo veče 
predstavio u dva dijela. U prvom dijelu publika 
je imala priliku čuti sljedeće pjesme: „Katjuša“ 
– ruska narodna pjesma, „Dorogoj dlinnoju“ 
solista Ana Marija Glavina, „Raz dva ljublju 
tebja“ – ruska narodna pjesma.

Iz Stanara, Republika Srpska, došli su folkloraši 
SKPD „Lazarica“ Glavni cilj njihovog društva 
je kulturno bogaćenje mladih ljudi i očuvanje 
srpske tradicije, a posebno tradicije krnjinskog 
kraja. Redovno organizuju manifestacije pod 
nazivom „etno večeri i dani ćirilice“ Time žele 
postići da se mladi ljudi njihovog kraja približe 
svom maternjem jeziku kao i ćirilici, pismu 
koje nažalost sve više gubi na značaju. Odigrali 
su igre iz Leskovačkog kraja i za svoj nastup 
dobili velike simpatije publike, a nagrađeni su 
velikim aplauzom.

U brdima se skrivaju mjestašca kao iz bajke, 
Zasavski vrhovi nas mame svojim veličanstvenim 
pogledom. U dolinama se veće decenijama 
pleše, na igrankama i u plesnim grupama. Tako 
i folklorna grupa KUD „Svoboda“ iz Trbovlja 
više od dvadeset godina čuva folklornu tradiciju 
i običaje, koji su se u različitim slovenačkim 
pokrajinama oblikovali u proteklim decenijama, 
odnosno vijekovima. Folkloraši iz Trbovlja 
odveli su publiku do Prekomurja i prikazali 
prekomurske igre. Iako ih je većina već u dobrim 
godinama, pokazali su da još nisu za „staro 
gvožđe“ a to je vidjela i publika koja je znala da 
nagradi njihov trud i umijeće.

Ovo lijepo veče bila je prilika da se pokaže 
još jedno društvo koje već duži niz godina 
uspješno djeluje na području Slovenije, a to 
je SPD „Nikola Tesla“ iz Postojne. Oni su za 
ovu priredbu odlučili da ukratko dočaraju kako 
se prelilo na Ozrenu. Prvo su Miloš Demonjić 
i Nedeljko Gojić uz muzičku pratnju Petra 
Markovića – violina i Veljka Krstića – šargija 
otpjevali poznatu ozrensku pjesmu „Mi smo 
braća ispod Ozren Gore“ a onda su folkloraši 
prikazali Ozrensko-trebavsko prelo.

Grupa „Kalinka“ je ponovo dobila mogućnost 
da pokaže svu ljepotu ruskih narodnih nošnji 
i pjesama a u svon drugom nastupu publika je 
vidjela članove folklorne grupe „Malinka“ koji 
su pratili solo pjevačicu Anu Mariju Glavinu 
koja je otpjevala pjesmu „Ah vi sjeni, moji 
sjeni“ a nakon ove lijepe pjesme slijedile su 
pjesme „Valenki“ – ruska narodna pjesma, 
solista Laura Čurin, „Oj, li da li Kalinka“ – ruska 
narodna pjesma i na kraju poznata ruska pjesma 
„Kalinka“ koju je publika pratila pjevušeći 
zajedno za članicama Udruženja „Kalinka“.

PKUD „Sveti Nikola“ iz Maribora osnovano 
je na dobrovoljnim osnovama svojih članova u 

SPD „Nikola Tesla” Postojna

PKUD „Sveti Nikola” Maribor

SKD „Sava” Hrastnik
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cilju razvoja i unapređivanja amaterske kulture, 
likovne i literarne djelatnosti, kao i narodnih 
pjesama i igara. Sve to u funkciji očuvanja i 
razvoja kulturne tradicije i kulturnih vrijednosti 
srpskog naroda na području Štajerske i cijele 
Slovenije, pa i šire. Društvo je kroz sve ove 
godine opravdalo svoje postojanje u doprinosu 
očuvanja i unapređenja srpske kulture, istorije 
i tradicije u ovom dijelu Slovenije. Publici u 
Hrastniku predstavili su se igrama iz Šumadije.

Cilj grupe „ Katanija“ je očuvanje narodne 
muzičke tradicije Balkana. Djeluje pod okriljem 
Željezničkog kulturno umjetničkog društva 
„Tine Rožanc“ iz Ljubljane i stvara vlastite 
aranžmane narodnih pjesama sa područja 
cijelog Balkanskog poluostrva, od Slovenije do 
Bugarske.  U svom dugogodišnjem djelovanju 
imaju iza sebe nekoliko nastupa, od manjih 
do većih scena Slovenije. Pored domaće 
scene grupa se oprobala i u inostranstvu na 
takmičenju Music extreme festival u Zagrebu 
(2010 in 2011), gdje je 2010. zauzela drugo 
mjesto. Ovom prilikom izveli su uz pratnju 
svog orkestra pjesme: „Vo naše selo“, „Eleno“, 
„Međimurski lepi dečki“, „Gor čez Izaro“, 
„Makedonsko devojče“, „Jovano, Jovanke“ 
i svojim nastupom, odnosno sviranjem i 
pjevanjem oduševila publiku koja je budno i sa 
velikom pažnjom pratila njihov nastup.

Ponovo su na scenu stupili folkloraši SKPD 
„Lazarica“ i ovaj put odigrali dinamične i 
poletne Šopske igre a nastup je nagrađen 
burnim aplauzom i ovacijama.

Po godinama najstariji, a po igračkom stažu 
najmlađi, uz divno druženje, dobru volju i želju 
da pored rekreacije i nešto nauče, oni vrijedno i 
uporno rade na očuvanju svoje tradicije. Došao 
je red da publiku pozdrave i da se predstave 
domaćini SKD „Sava“ iz Hrastnika. Odigrali 

su igre iz Šumadije a kako je ovo bio njihov 
premijerni nastup, ne treba im zamjeriti ako 
nije sve išlo kako treba, uz volju i želju budući 
nastupi biće još ljepši i bolji, a to potvrđuju 
i reakcije publike koja ih je sve vrijeme 
podsticala i nagradila zasluženim aplauzom.

Ovaj interesantan i lijep događaj zaključen 
je podjelom zahvalnica svim učesnicima a 
zajedno su ih podijelili predsjednik SKD „Sava“ 
Cvijetin Nešković i direktorka preduzeća Moda 
d.o.o. Slavica Tripunović, počasni član društva.

U toku svog boravka u Hrastniku članovi 
Mješovitog hora „Una“ iz Novog Grada i 
folkloraši SKPD „Lazarica“ Stanari posjetili su 
Steklarnu Hrastnik (Hrastnik 1860) i muzej, a 
bili su smješteni u Planinarskom domu Gore.

Etno festival Hrastnik 2016 omogućili su: 
Opština Hrastnik, Javni fond Republike 
Slovenije za kulturne djelatnosti (JSKD), 
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije 
– Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u 
regionu, Steklarna Hrastnik (Hrastnik 1860), 
Moda d.o.o. Trbovlje, ETV Zagorje, Radio 
Aktual, Galas d.o.o., Kulturno rekreacioni 
centar Hrastnik, Restavracija L  Trbovlje, 
Kokos Bar Hrastnik.

Mladinski center Hrastnik (Omladinski centar 
Hrastnik) od petka do nedjelje ustupio je na 
raspolaganje sve prostore za održavanje ove 
velike i značajne manifestacije, kako za SKD 
„Sava“ isto tako i za opštinu Hrastnik, sama 
organizacija oba događaja protekla je veoma 
dobro i za svaku pohvalu.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Udruženje „Kalinka” Čakovec

KUD „Svoboda” Trbovlje

„Katanija”-ŽKUD „Tine Rožanc” Ljubljana

SKPD „Lazarica” Stanari
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Поводом Видовдана, српског вјерског и 
националног празника ,Српско културно 
друштво „Видовдан“ из Љубљане, које носи 
име по овом великом и значакном празни-
ку, организовало је 26. Јуна 2016. године у 
Парохијском дому СПЦО Љубљана први 
„Видовдански концерт“. Овом догађају 
присуствовало је око 150 посјетилаца који 
су имали прилику да чују српске духовне 
и световне пјесме које су посвећене Косов-
ском боју и косовским јунацима.

Прије почетка програма Зорица Латиновић, 
предсједница СКУД „Видовдан“ поздравила је 
госте међу којима су били свештеници храма 
Светих Ћирила и Методија из Љубљане, као 
и представници других српских друштава. У 
свом говору подсјетила је на овај важан датум 
из српске историје и жељу друштва да на ова-
кав начин обиљеже овај велики празник.

Видовдански концерт
У програму су учествовале женска и мушка 
пјевачка група које су прво заједно отпје-
вале духовну пјесму „Везак је везла Дјева 
Марија“, а затим су чланови мушке пјевачке 
групе извели „Псалм 136“. Био је ово лијеп 
увод у овај културни догађај који је публи-
ка пратила за великом пажњом и још већим 
осјећањима у својим срцима.

Прелијепу пјесму о љубави под називом 
„Владимир и Косара“ отпјевала је женска 
пјевачка група, која је свој наступ наставила 
изводећи пјесму „Видовчица Видовдан“.

Својом дивном и узвишеном рецитацијом 
„Пркосне песме“ Добрице Ерића одушевила 
је Наташа Аџић, а након ње женска пјевач-
ка група је на диван начин отпјевала пјесму 
„Црвен цвете“, док се мушка пјевачка гру-
па представила извођењем духовне пјесме 
„Христе Боже“.

На реду је била још једна рецитација, а то 
је краћи монолог из филма „Косовски бој“, 
којег је рецитовала Слађана Чевриз: „На Ко-
сову је пољу изгинуло све што је сијало и 
што је било верно. Само су неверни на Ко-
сову преживели, само су неверни с‘ Косова 
дому пошли. С‘ прагова их гледамо НЕУ-
ДАТЕ УДОВИЦЕ За кога да се луде удаје-
мо, чију децу удовице да рађамо, зар да на-
стављамо издајнички род. Ил‘ ћемо свака за 
својим мртвим јунаком да запловимо, у не-
време, са неместа. Живом јунаку- вереница, 
мртвом- невеста.

Свој таленат и свој диван глас и милозвуч-
ност показала је Сања Веселић која је са 
великим заносом отпјевала пјесму „Мајка 
Девет Југовића“ а нико није могао остати 
равнодушан на њено извођење, што показује 
реакција публике која је бурним апалаузом 
наградила прелијепо извођење ове дивне и 
дирљиве пјесме.

Исто тако на веома лијеп начин мушка пје-
вачка група је отпјевала пјесму „Суза Ко-
сова“, као и дјевојке које су отпјевале „Ој, 
Косово, Косово“, да би потом сви заједно 
отпјевали српску химну „Боже правде“.

На крају програма Зорица Латиновић је по-
дијелила поклоне, букете цвијећа, које су 
добили Данијел Вучићевић, Тања Латино-
вић, Сузана Бајић, Жељко Крсмановић као и 
свештеник Перан Бошковић, који се обратио 
присутнима и честитао СКУД „Видовдан“ 
на овом лијепом концерту.

Зорица Латиновић је позвала присутне да 
дају свој пролог за обољелог 17-годишњег 
Николу из Старе Пазове.

Текст и фото: Душан Јовановић

Сања Веселић

Наташа Аџић

Заједнички снимак учесника
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Naše Jesenice so već davno dobile naziv 
multikulturnog grada. Ovde su došli narodi iz 
dobre bivše Juge. Tu se smestili i tu napravili 
nova gnezda. Stekli nove prijatelje i raširili 
porodice. Naučili novi jezik i običaje. Ali svoje 
nisu zaboravili. Jezik i kultura, tradicija.. sve to 
se gajilo i nije dalo da se zaboravi. I sve to se 
vidi i čuje svake godine na Jesenicama. Mavrica 
– duga. Sa toliko boja. Različitih nijansi. Svaka 
za sebe drugačija a sve u svemu iste. Imaju isti 
početak i isti kraj. 

I tako smo se 3. juna 2016. okupili u sportskoj 
hali Podmežaklja. Poznati pultovi, poznati 
ljudi, poznate priče.  Ali sve u većem broju. I 
još lepše i još naprednije nego godine pre. 

Bina i na njoj cveće i voditeljka. Pozdravi i 
aplauz. I program. Kao i svake godine „dugu“ 

Mavrica

smo činila ista društva: KUD „Triglav“ 
Slovenski Javornik – Jesenice, KŠD Bošnjakov 
„Biser“ Jesenice, Makedonsko kulturno društvo 

„Ilinden“ Jesenice, KŠD „Hrušica“, KPHSD 
„Vuk Karadžić“ Radovljica ali ove godine 
pridružilo se i albansko društvo. 

Naši „Vukovi“ su se predstavili  prvo sa 
„Vukovim ptičicama“, pa sa muškom i ženskom 
pevačkom grupom, a za sam kraj su „Vukovi“ 
i naš prvi ansambl odigrali koreografiju pod 
nazivom „Bog je stvorio frulu, a đavo gajde“ 
– igre iz Vranjskog Polja, autor koreografije 
Mlađen Marković, a umjetničku rukovodilac 
grupe Sandra Jevtić.  Sa ovom koreografijom su 
nastupili na evropskoj smotri u Beču, i naravno 
i ovdje su podigli publiku na noge. 

Kiša prestade, posija sunce, napravi dugu i ona 
zasija u svoj veličini.. kako dođe tako i prođe. 
I ova naša isto. Vidimo se sledeće godine na 
istom mestu, sa istim običajima i sa istom 
tradicijom. Ali sa drugim ljudima, sa drugim 
pričama. Sa novim uspomenama. 

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić

KPSHD „Vuk Karadžić” - izvođački ansambl

KPSHD „Vuk Karadžić” - dečji ansambl

KPSHD „Vuk Karadžić” - ženska pevačka grupa
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Znate ono kad odeš kod komšije na kafu, pa 
se dobro ispričaš i odmoriš dušu? E tako smo 
i mi prije neki dan otišli u Austriju,  kod naših 
komšija. Bili smo kao i svaku godinu pozvani 
na „Susret folklora tromeđe“. Naravno, da 
smo se rado odazvali. Popunili smo autobus 
do zadnjeg sjedišta, veteranski ansambl i 
djeca, i 23. aprila krenuli do Filaha gdje se 
održavao „Susret folklora tromeđe“. I dok reče 
keks mi stigosmo. Raspremili se, popili kafu i 
polako se pripremili za nastup. Tu su frizure, 
šminka, blistavi osmesi. Ne zna se koja je 
od koje ljepša. Zovu nas, naših deset minuta 
slave. Začu se muzika „Oro se vije“ i začu 
se glas nas cura, pa momaka, počeše koraci i 
odigrasmo Leskovac. Uz vrisak se koreografija 
završi. Veterani svoje odradismo. A odradi i naš 
podmladak. Odigraše i otpjevaše i zaslužiše 
naš aplauz i poštovanje.  Slijedila je zabava i 
druženje, upoznavanje ljudi, sklapanje novih 
prijateljstava.. jednostavno folklor. Kasnije, 
toga dana, gledala sam naše slike. Nema šta..
nije što smo to mi ali odlični smo. 

Susret folklora tromeđe

Himna vukova

Na visokom brdu, daleko od svih, 
sam ostao vučić je sad,  
napušten od voljenih svih, 
zavijajo u mjesec je mlad.

Otide mjesec, svanjiva dan, 
budi se vučić, sam, žalostan, 
ne zna gdje bi da krene, 
da riješi se samoće sjene. 

Počne da luta, šuma ga zove, 
zovu ga miris i zvuci doma, 
zove ga majka, zove ga otac, 
a tamo nigdje nikoga. 

Jedanput začu se tutanj, 
začu se harmonike glas, 
začu se vrisak i pjesma vukova, 
začu se ljubavi spas.

Vukovi oko njega stadoše, 
u jedan glas viknuše svi: 
„Svi za jednoga, jedan za sve, 
vukovi Karadžića smo mi!“

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić

KPSHD „Vuk Karadžić” - veteranski 

KPSHD „Vuk Karadžić” - dečji ansambl
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И ова „Видовданска прослава“ која је била 
25. јуна 2016, одржана је у Старој Сави на 
Јесеницама уз присуство око 400 чланова 
друштва и гостију из других друштава.

Прославу је обиљежио наступ фолклорних 
група а дружење је настављено као пикник 
за чланове друштва и госте. На почетку про-
грама Весна Драгић је у своје име и у име 
чланова друштва „Вук Караџић“ поздравила 
све присутне и нагласила да је прошла годи-
на дана и ево поново су се окупили на старом 
мјесту. Нагласила је да је Видовдан празник 
којег већ годинама прослављају. Значај Ви-
довдана проистиче из историјских догађаја 
који су везани за тај датум, а од свих је 
најважнији Косовски бој. Многи у српском 
народу тај празник обиљежавају као своју 
породичну, крсну славу. Прије почетка про-
грама водитељка Весна Драгић је на бину 
позвала Милана Стојановића, предсједника 
КПСХД „Вук Караџић“ који се присутнима 
обратио сљедећим ријечима:

Видовданска прослава
Културно просветно спортско хуманитарно друштво „Вук Караџић“ из Радовљице организовало традиционалну 
„Видовданску прославу“

„Прво да вас све срдачно поздравим и за-
желим вам добар дан. Посебно поздрављам 
наше госте који су данас дошли код  нас да 
се скупа дружимо.

Окупили смо се на нашој традиционалној 
21. Видовданској прослави, која је постала 
дио догађања на Јесеницама и то нам је ве-
ома драго. 

Друштво постоји  већ 21 годину. Све те го-
дине са собом су носиле како падове тако 
и успоне. Учили смо на својим грешкама 
и у властитом зноју дизали се на ноге још 
јачи и бољи. Било је момената када би било 
најлакше одустати и предати се. Али нисмо. 
И нећемо. Никад. Води нас превелика љубав 
до тога шта радимо и што волимо. 

Наше друштво није само друштво. То је 
наша друга породица. Мјесто где нам је 
лијепо и гдје се осјећамо сигурно. Ми знамо 
много тога, играмо и пјевамо, пишемо про-
зу и поезију, играмо фудбал и пењемо се на брда, волимо шах и дружења. Има нас вели-

ких и има оних малих, који су нам најдражи. 
Свако између нас пронашао се у ономе што 
му је драго, и није нам жао јер је једноставно 
то постало дио нас.

Зато позивамо и вас који нисте још чланови 
нашег друштва да нам се придружите. 

Надамо се да ћемо са вама постати  још 
јачи и још бољи. Са великим одушевљењем  
прихватићемо свакога од вас. И обећавамо, 
да ћемо се потрудити, да и ви ојсетите то-
плину наше велике породице. 

У тим годинама наше идеје добиле су крила. 
И још лете. Не одустајемо од ничега и на-
кон свих тих година смо напокон дочекали 

Весна Драгић и Милан Стојановић

МКД „Илинден” Јесенице

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
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да од септембра почиње нова ера друштва, 
захваљујући људима који су нам помогли да 
заживимо у новим просторима, овдје на Је-
сеницама, за вјежбе и заједничка дружења. 
Да нам буде још љепше и да се осјећамо још 
повезанији међу собом. 

Данас нас чека мало културног програма, 
забаве уз оркестар „Трећа смјена“ из Гра-
дишке и  дружење. Уживајте у програму и 
хвала вам свима што сте одвојили времена 
и посјетили нашу прославу. Надам се да ће 
многи од вас, који сада слушају моје ријечи, 
бити друге године са нама у друштву…дођи-
те, неће вам бити жао!

А сада ћу вас оставити, да уживате у програ-
му који ће сигурно бити много занимљивији 
од мене 

Хвала и уживајте!“

Након поздравног говора на ред је дошао 
наступ фолклорних група а као први насту-
пили су ветерани из Македонског културног 
друштва „Илинден“ из Јесеница. Ветерани 
су и оснивачи македонске фолклорне групе 
„Илинден“ која до данас неуморно његује 
и чува македонску културу и традицију. 
Познати су по својим специфичним корео-
графијама уз пратњу бубња и других тради-
ционалних музичких инструмената. Овом 
приликом представили су се са играма из 
источне Македоније. Умјетнички руководи-
лац групе је Јоце Стефанов а под његовим 

вођством ветерани „Илиндена“ су веома 
лијепо одиграли своју кореографију.

Из Македоније пјесмом и игром отишло се 
у југоисточну Србију. Културно друштво 
„Брдо“ из Крања које је познато по свом 
разноликом раду и активностима. На фолк-
лорном подручју у току посљедњих десет 
година постигли су све што се могло по-
стићи, запажене и вриједне резултате на 
регионалном, државном и међународном 
нивоу. Најзапаженији њихов успјех је про-
будити у дјеци и омладини страст за култу-
ром, културним насљеђем, пјесмом и игром. 
Овај пут одиграли су кореографију „Чула 
баба разбрала да се  мажат бабите“ – игре 
из Босилеградског Крајишта, аутор корео-
графије и умјетнички руководилац Милан 
Гламочанин а аутор музичког аранжмана 
Дејан Ерцег.

Из Крања је дошло још једно друштво, 
Српско културно просвјетно друштво „Све-
ти Сава“ а у оквиру друштва дјелује вете-
ранска фолклорна секција која је са својим 
програмима наступала у Србији, Босни и 
Херцеговини, Аустрији и наравно у неколи-
ко мјеста у Словенији. Друштво је добитник 
Прешернове награде града Крања. Публици 
су се представили са играма из Димитров-
града. Аутор кореографије и умјетнички ру-
ководилац групе је Данијел Вучићевић.

Културно умјетничко друштво „Младост“ 
дошло је из Љубљане. Друштво дјелује 
од 2001. године и тренутно броји око 200 
чланова. Игра петнаест различитих корео-
графија и посједује народне ношње за све 
кореографије. Једна од тих кореографија, 
са којом су наступили на овој приредби, је 
и кореографија под називом „Жоака Дака 
потц“ – влашке пјесме и игре из Радујев-
ца. Аутор кореографије је Милорад Руњо, 
аутор музичког аранжмана Слободан Је-
ринић, а умјетнички руководилац групе је 
Дејан Војводић.

За крај овог лијепог и симпатичног програ-
ма представили су се домаћини, Културно 
просвјетно спортско хуманитарно друштво 
„Вук Караџић“ из Радовљице. Друштво је 
почело са радом 1995. године и прошле 
године је свечано прославило двадесет го-
дина постојања. У друштву дјелује више 
секција, а најбројнија је фолклорна сек-
ција која ради у три групе. Овом приликом 
публика је видјела чланове извођачког ан-
самбла који су се представили „Играма из 
Владичиног Хана“, кореографијом са којом 
су 2014. године на 19. европској смотри 
српског фолклора дијаспоре и Срба у реги-
ону, која је одржана у Бањој Луци, освоји-
ли сребрну плакету. Аутор кореографије је 
Милорад Руњо, аутор музичког аранжмана 
Жанијел Шубља а умјетнички руководилац 
групе Сандра Јевтић.

Послије завршеног програма наставило се 
уз пјесму, игру и томболу, а присутне је за-
бављао оркестар „Трећа смјена“ из Градиш-
ке. Било је ово још једно лијепо дружење и 
допринос обиљежавању Видовдана, значај-
ног српског празника.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКПД „Свети Сава” Крањ

КД „Брдо” Крањ

КУД „Младост” Љубљана
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Активности ПКУД 
Свети Никола Марибор
Крсна слава друштва
Крсна слава – знак припадности, сродства и 
порекла. Крсна слава представља народни 
обичај прославе домаћег заштитника и у на-
роду је дочекују и прослављају са великим 
поштовањем. За дочек и прослављање крсне 
славе домаћини се увелико припремају, пића 
и добре и укусне хране има у изобиље како 
би госте што боље угостили.
  

У суботу 21. 5. 2016, чланови ПКУД „Све-
ти Никола“ из Марибора окупили су се у 
црквеним просторијама Црквене општине 
Марибор, да прославе крсну славу друштва 
Пренос моштију Светог оца Николаја, у на-
родну познату као Летњи Свети Никола. Ос-
вештење славског колача и кољива обавили 
су пароси мариборски о. Саво Косојевић и о. 
Милан Јовановић. После ломљења славског 
колача уприличен је славски ручак. Хране 
на славској трпези било је у изобиље, за шта 
су се побринули чланови друштва. Вредне 
домаћице и маме потрудиле су се да слав-
ску трпезу обогате и колачима разних врста. 
Свечано славље трајало је до вечерњих сати, 

а добре песме и веселе ат-
мосфере није недостајало. 

Овом приликом чланови 
ПКУД „Свети Никола“ за-
хваљују се свим члановима 
друштва који су помогли 
приликом организације, 
као и свим гостима који су 
својим присуством увелича-
ли прославу Крсне славе. 

Корак напред
У жељи да крену корак на-
пред и науче нешто више 
од игре, чланови фолклорне 
секције ПКУД „Свети Ни-
кола“ организовали су се-
минар  „Корак напред“ под 
вођством првакиње Нацио-
налног ансамбла „Коло“ Ане 
Мирковић. 

На тродневном семинару, који се одржавао 
у периоду од 9. 6. 2016. до 11. 6. 2016, Ана 
је фолклорашима преносила своје знање 

стицано кроз школовање у балетској школи 
„Луј Давичо“‚ и на Педагошкој академији на 
смеру васпитача за традиционалну игру, а 
касније и знања стицана кроз дугогодишњи 
рад у Националном ансамблу „Коло“ и кроз 
сарадњу са људима који се баве изворним 
фолклором, кореографима, глумцима, реди-
тељима и стручњацима из области спорта.

Семинар обједињује комплетну припрему 
једног играча, од сале до сцене, што између 
осталог подразумева и кондиционе вежбе 
прилагођене фолклорним играчима, упо-
знавање са сценом, основе балета и глуме у 
служби фолклорне игре, сценску фризуру и 
сценску шминку.

Кроз  упознавање са новим стварима, која 
ће бити од користи приликом презентације 
културне баштине, фолклораши су уживали 
и пажљиво бодрили Ану трудећи се да сва-
ки покрет и вежбу ураде како треба. Највећу 
пажњу привукао је тренутак за традицију, 
прича о томе како је то некада изгледало, 
правилима понашања у колу, занимљиво-
сти из прошлости којих више нема, начини 
чешљања девојчица, младих жена, удатих 
жена, удавача и старијих госпођа.

Знање стечено на семинару фолклорашима 
ће користити у даљем раду и помоћи ће им 
да народну игру коју негују на сцени изводе 
на што лепши и што лакши начин.

Завршетак сезоне
Као и прошле године, ПКУД „Свети Никола“ 
из Марибора и ове године имало је успешну 
и активну сезону. Од почетка овогодишње 
сезоне скоро сваки месец низали су се број-

Семинар - кораци

ПКУД „Свети Никола” - дечји ансамбл

Слава друштва
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ни  наступи, активности и дружења. Два 
најактивнија месеца су и ове године били 
мај и јун.

Дан после прослављене крсне славе Пренос 
моштију Светог оца Николаја, 22. 5. 2016. 
чланови фолклорне секције учествовали су 
на Сусрету етничких мањина под називом 
„Хајд‘ у коло“  које се ове године одржава-
ло у Велењу. Публици су се представили са 
„Играма из Лесковца“. 

На позив пароха марибор-
ских оца Саве Косојевића и 
оца Милана Јовановића, да 
дочекају Митрополита загре-
бачко- љубљанског господина 
Порфирија, као и остале ува-
жене госте поводом обељежа-
вања Храмовне славе, чланови 
фолклорне секције су се врло 
радо одазвали. Храмовна сла-
ва Свети Ћирило и Методије 

обележена је у суботу 28. 5. 2016. Том прили-
ком прослављен је и јубилеј, десет година од 
куповине земљишта и црквених просторија. 

У суботу, 18. 6. 2016. чланови фолклорне 
секције наступили су на 13. етно фестивалу 
у Храстнику. Кроз бројне наступе различи-
тих фолклорних група, публика је уживала 
у богатом културно-уметничком програму, 
као и у шаренилу различитих народних но-
шњи. Фолклорна секција ПКУД „Свети Ни-
кола“ публици се представила са „Играма из 
Шумадије“. 

Гостовање у Грацу
За задњи наступ у овој сезони, чланови 
фолклорне секције наступили су у Грацу, 
25. јуна 2016. поводом 20. годишњице КУД 
„Свети Сава“ из Граца. Публици су се пред-
ставила друштва из Аустрије, Словеније и 
Србије. Пред препуном салом фолклорна 
секција ПКУД „Свети Никола“ публици се 
представила са две кореографије, „Игра-
ма из Шумадије“ и „Играма из Лесковца“. 
Поред одрасле фолклорне секције, ПКУД 
„Свети Никола“ је представио и најмлађе 
чланове друштва – малишане, којима је то 
био први наступ. А они су се публици пред-
ставили са Сплетом дечјих песмица. 

Пикник
Овогодишњу сезону чланови ПКУД „Свети 
Никола“ завршили су са сада већ традицио-
налним пикником, који се ове године одвијао 
26. 6. 2016. у Спортском парку у предграђу 
Марибора. Уз добру храну, музику и спорт-
ске активности дружили су се чланови свих 
узраста, а дружење је трајало до касних ве-
черњих сати. 

Срећни због успешне протекле сезоне и 
бројних наступа и активности, чланови свих 
секција одлазе на заслужени одмор до по-
четка септембра. Са почетком нове сезоне 
очекују их нови изазови и нове активности.

Текст: Милена Богдановић 
Фото: Ђорђе Милетић, Марина Бунић,  

Милош Богдановић

Семинар - фризуре

Храмовна слава

ПКУД „Свети Никола” - наступ у Грацу

ПКУД „Свети Никола” - извођачки ансамбл
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Прослављени српски глумац и редитељ Дра-
ган Бјелогрлић је приликом једног интервјуа 
изјавио да се „отаџбина чува и културом“. 
Није ли то најважнији циљ који сви ми, овдје 
у дијаспори, покушавамо да досегнемо? Да 
чувамо нашу домовину својом игром, својом 
пјесмом, својим ношњама и разиграним дје-
чијим срцима.

Мала Православна Заједница Равне на Ко-
рошкем, 24. 6. 2016. год., у Културном дому 
Равне одржала је свој први концерт под на-
зивом „Вече српске пјесме и фолклора“. Ова 
заједница постоји тек годину дана а око себе 
је окупила велики број дјеце жељне знања о 
својој традицији. Након само годину дана од 
почетка рада, већ су успјели да организују 
свој први концерт и поносним родитељима, 
бабама и дједовима те српском живљу ово-
га краја покажу  шта су то до сада научили. 
Програм су, својим присуством, увеличали 
и чланови драмске и пјевачке секције СКД 
„Марибор“. Сандра Ђурић је отпјевала не-
избјежну „Тамо далеко“, пјесму која је на-
стала на Крфу прије тачно сто година и која 
на посебан начин постаје незванична химна 
свих нас расутих по свијету и која нас својим 
стиховима увијек подсјети да, независно од 
тога гдје живимо, негдје „тамо далеко“ је 
наша српска земља и да су тамо наши ко-
ријени, наш дом и наша дједовина.  Програм 
су употпуниле и  друге пјесме које су  дубо-
ко дотакле срца свих присутних.  Драмска 
секција је извела скеч из представе „Женски 
разговори“ од  Душка Радовића и измамила 
бројне осмијехе, посебно од стране женске 

Вече српске пјесме 
и фолклора

популације у публици. Концерту је прису-
ствовао и замјеник градоначелника општи-
не Равне на Корошкем,  Аљаж Верховник и  
пригодним говором изразио своје задовољ-
ство због организовања оваквог догађаја, те 
изразио наду да ће у будућности бити још 
више оваквих манифестација. Присутнима 
се обратио и парох мариборски отац Саво 
Косојевић. Поздрављајући чланове Право-
славне Заједнице Корошке захвалио им се 
за овај допринос и пожелио им још много 
успјеха у даљем раду, изражавајући своје 
задовољство да се и у овако малим заједни-
цама српска култура и традиција чува на нај-

бољи могући начин. Отац Саво се захвалио 
и члановима СКД „Марибор“ за учешће на 
овој вечери и нагласио важност међусобног 
повезивања друштава и заједница на овим 
просторима.

И заиста, на таквим мјестима  човјек осјети 
највише љубави и топлине према свом роду, 
истинског повезивања нас који смо далеко 
од својих коријена  и који на овакав начин 
чувамо нашу традицију да се не угаси и 
дијелимо је да би она што дуже трајала.

Наташа Укај
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IZMEĐU NAS SU DVA SVIJETA…

Između nas su dva svijeta…
Ja na jednom dijelu, ti na drugome.
Zar to stvarno treba da bude tako?
A tako bi ti željela prići. Ne prići. Željela bi 
dotrčati u tvoj zagrljaj!
Željela ti prstima proći kroz kosu.
Željela bi te strasno ljubiti, grliti, kao da ne 
postoji niko i ništa osim nas dvoje.
Rado bih osjetila tvoje usne na mome tijelu.  
Vruć dah kako puzi niz moje grudi.
Nekada si me gledao očima koje su bile pune 
vatre i varnica.
Sada…e sada me i ne gledaš.
Gledaš pokraj mene, gledaš kroz mene.
Venem. Umirem. 
Ispružim ruku, samo da te taknem ali si 
predaleko…u svome svijetu.
A ja razdvojena između ljubavi i života, 
između mržnje i boli.
Vičem, vrištim, zovem te…al moj glas ne stiže 
do tebe.
Ljubi me ili ubi me…drugo ne postoji..u 
mome svijetu ne.

KAD UMREM

Kad umrem i kad me sahrane šta iza mene će 
da ostane?
Hrpa cigle i vila do neba, na banci pun račun, 
sef pun deviza, dijamanata…ma svega.
Ključevi za petnaest bijesnih automobila, 
po ormanima sve kašmir i svila.
Zlatne kašike, noževi  i viljuške, 
u vitrinama stari pištolji i puške.
U Africi negde imam i selo, 
za male pare kupila sam i ostrvo cijelo.
Jahta tolika, da ne vidim mora, 
botoks u licu, nemam ni bora.
Vile i kuće rastu ko gljive posle kiše, 
dupe mi puno svega..jedva se diše.

Bila je jednom, nema je više,  
jedno srce veliko, za kojim narod uzdiše.
Ostale pjesme, riječi su njene, 
dobrota jedne lijepe žene. 
E pa kad umrem i kad me sahrane to iza mene 
će da ostane. 
Kula se sruši i brod potone, 
a ja ću da živim u djelima svojim…
To zauvijek ostaje.

MAJČINE SUZE

Iza loze zelene malena se kuća krije, 
žuti mačak na verandi kraljuje
hvata sunce, staro svoje mačje tijelo grije. 

Kraj puta stoji kuća mala sva u cvijeću i 
beharu, na vratnicama sa maramom stoji  žena 
stara, u dalj gleda, ne zna da li nje oko je ne 
vara.

Brigita Bratkovič Stankić
Prašina se velika digla, put je sav u magli 
bijeloj, iz daljna svijeta stiže ćerka mila, 
ne može da dočeka, da zagrli je, metne pod 
svoja topla majčina krila.

Iza ćerke, iza zeta krije se curica crne kose, 
voli baku ali ne zna, što joj suze lice rose.

Curica je cura, žena godinama postala, 
i sve više i više o svojoj baki mislila, 
tek je sada nakon svega mnogo toga shvatila. 

Šta su gorke suze, samo majka može znati, 
koja svoje milo čedo  toliko voli, da ga pusti, 
da raširi krila i ode….a niko ne zna gde i kako 
će stati.

Sad razumem svoju baku, suzu njenu na 
dočeku, suzu onu gorku toplu, koja stati nije 
znala, suzu koja licem njenim tihim jadom na 
pod pala.

Bako moja sad sam ja majka curetku malom 
plave kose, sad razumijem da postoji nešto  
veće  osim onog što majčina se ljubav zove.
Postoji strah i nedaj bože…
…sad i ja imam suze svoje,
I tek sad razumem i poštujem sve suze tvoje.

ŠTA BUBI ZNAČI CVIJET?

Zelen list, po njemu buba šeta.
„Koliki li je ovaj svijet?“
Pita se buba, Mara se zove.
Gdje li je kraj, gdje završetak, 
jadna buba ne zna ni gdje je početak.

Koliko je do neba, koliko do dna?
Koliko je dugo, a koliko široko?
Sve to je svijet, dokle vidi joj oko.

„Da mi je na onaj list, 
vidi ga samo kako velik je, zelen i čist.
A i ono drvo krošnjato pogled mi privlači, 
da mi se u njegovo bahato lišće uvući.“

Zelen list, a po njemu Mara šeta.
Ona bi sve, a zaboravlja, da laka je meta.

Sa plavoga neba ptica dolijeće, 
prije nego pojede Maru mudro joj reče:
„Da si pametnije razmišljala, 
ja bih gladna ostala, a ti bi svijeta vidjela!“

USPOMENE 

Vrijeme se mijenja i sve brže leti, 
ono ne stoji niti nas čeka, 
kad slike stare nađem pa ih gledam, 
čini mi se da su iz drugoga vijeka. 

Eno ono sam ja, mala kovrdžave kose, 
i mama me drži za ruku, 
a moje male noge na travi bose. 

I viđam lica meni mnogo draga, 
koja su bila pa ih više nema, 
koja su otišla u nebeske širine, 
eh ljudi, kakve su nam teške te naše sudbine.

Na slici kuća stara i loza moga djeda, 
a ispod nje on sjedi, sa šeširom i cigarom, na 
put gleda. 
gleda i čeka na ćerku, na unuku i zeta, 
gleda i čeka kad ćemo doći iz našega svijeta. 

Djeda je otišao i više ga nema, 
Al’ kuća još stoji i loza njena, 
u hladu njenom kafu popijemo, 
pa stare priče i uspomene mi na novo 
otkrivamo. 

Sad i ja imam ćerku, 
koja pradjeda poznavala nije, 
sad i ja imam nove uspomene, 
i tako se ljudi sve nastavlja i priča se vije. 

(2.4.2012)

JEDNOSTAVNO..JA.

Kako je tako je. Glava mi je tvrdoglava. Jezik 
predugačak. Kilaža prevelika a centimetri 
totalno premali. Nokti dugački najčešće tamno 
crveni. Za grebanje taman. Kosa čokoladna 
i tamne oči. Sa nekim žarom. Kažu da su oči 
prozor duše. Pa mora da ona tako jako sija. 
Osmijeh od uha do uha. I volim da pričam 
rukama. Ma volim da pričam svakako. I volim 
da kucam poruke. Taman kad misliš da sam 
se smirila ja pošaljem novu. I volim da se 
mazim. Volim popiti kafu..ma ne zbog kafe. 
Zbog društva. To je taj čar kafe. Volim narod. 
I imam srce..veliko srce. I na njemu vrata sa 
sedam brava za sedam ključeva...kad si unutra 
tamo si za cijeli život. Ali ući nećeš samo 
tako..moje srce moj izbor. Kako je tako je ljudi 
moji..a vi kako hoćete.
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„После пет година вратили сте се у своје 
родно двориште на Чубури. Око њега изни-
кле нове грађевине, па вам кућица из Ивице 
и Марице, стара липа, шупе, голубарник у 
дну и чесма на средини изгледају још мањи 
него кад сте их оставили.

– А где је Елза? – пита вас мајка док вас 
грли. – Што није дошла?
Како да јој објасните да Елза баш не обожава 
ово двориште и то да спава у вашој старој 
дечјој соби на прекратком лежају.
– А Роберт? – наставља са питањима мајка. 
– Што ниси повео Роберта?
– Знаш, кево – покушавате да објасните 
– ово није њихов Ускрс него наш, па Роби 
нема распуст.
– И нас ће да руше! – каже кева. – Оно-
мад долазили и мерили… Жао ми липе. 
Луда је ово земља! Сваког јутра радио оба-
вештава ко је на реду да буде срушен: “На-
жалост, ваша кућа у Церској 23 у догледно 
време неће бити срушена.” Замислите да лон-
донски спикер ујутру каже “Нажалост, ваша 
кућа у Карнаби стриту број 16 неће бити сру-
шена…” Али овде је, изгледа, све могуће.

Изашли сте да мало протегнете ноге по ста-
ром крају. Не можете да га препознате. Нема 
пољанчета на коме сте играли кликере. 
Сада је ту нека банка. А, уосталом, ко данас 
уопште игра кликере? Нестале старе кафане 
у којима сте се по први пут напили у животу. 
Није било ничег другог сем рума и пива. Бе-
тон. Сада су ту неки кафићи из којих трешти 
и грми музика. Срби су, изгледа, оболели од 
превише децибела. То је због тога да се не би 
причало. Чубура умире на ваше очи. У дво-

Момо Капор

Ускршња прича
ришту под расцветалом липом пензиониса-
ни поштар и димничар играју шах у пиво. 
Где си, бре, оволико дуго, што те нема, пи-
тају и грле вас. Са Тошом, бившим полицај-
цем, још увек нико не говори. Стара мржња 
још траје, а ви бисте је прекинули да смете, 
пришли бисте и загрлили га. Нема везе, шта 
је било, било је.

Након пет година све се смањило; и људи, 
и улица у сенци процветалих липа, и куће и 
град, све…

Последњи дан је Великог поста, па је мајка 
скувала чорбу од коприве на води и пребра-
нац запечен у рерни. После свих чуда која сте 
јели у животу, поново проналазите праве уку-
се. Као да вам та посна и шкрта манастирска 
чорба спира изнутра све гађење наталожено 
годинама у дну стомака, средње печене би-
фтеке, шатобријане за више особа, шпаргле са 
укусом ацетона за нокте, печене препелице, 
не веће од шаке, које имају укус виршли и ко-
басице са укусом ничега, сем мутард-сенфа.
И после свих чувених минералних вода, Ви-
шија, Сан Пелегрина и осталих, најзад сте 
утолили дугу жеђ чашом београдске оточене 
воде са чесме.

Приметили сте да вам је мајка поставила 
тањир на оно исто, неприкосновено место 
на коме је седео ваш отац годинама. Сада 
сте ви наследили тај почасни комад карира-
не мушеме и тањир покрај кога су посебним, 
пажљивим редом били постављени цигаре-
те, шибица, муштикла, наочаре у излизаној 
футроли… Седите и гледате у креденац 
премазан безброј пута разним бојама, које 

прекрива мрежа пукотина баш као портрет 
Мона Лизе. На врху још стоје вага и месин-
гани аван с тучком, а за његово стакло за-
такнута је последња разгледница, од пре три 
године, коју сте мајци послали из Париза – 
Нотр Дам. Овде се успомене чувају.
И тако, ви и не схватајући због чега, рас-
поређујете покрај тањира своје цигарете, 
упаљач, муштиклу и наочаре, баш као ваш 
отац. Занимљиво, написано је сијасет поема 
о мајкама, а још ниједна о оцу, том вечитом 
госту у сопственој кући. Ко је био тај ћутљи-
ви, сувоњави читач новина, најситнији чи-
новник у мору ситних риба, онај што вас је 
водио на пет ћевапчића са луком и малину 
са содом у “Соколац”, онај који је достојан-
ственом кретњом вадио излизани буђелар да 
би вам избројао новац за биоскоп? Онај на 
чију сахрану нисте стигли.

Палите свећу за њега у мајушној цркви 
Светог Саве на Врачару у коју вас је довела 
мајка. Стоји и крсти се покрај вас тај мали 
завежљај црнине и патње, сићушнији више 
него икад. Отац вас никада није пољубио 
нити потапшао по рамену нити похвалио за 
било шта што сте учинили, а тек кад је умро 
слушали сте од његових другара у бифеу 
“Морава” како се хвалио својим сином ин-
жењером који прави чуда по Европи. Остали 
сте му дужни извињење, а такође и многе 
ствари које сте могли да му учините, а нисте, 
мислећи – биће увек времена за старог. Е, па 
није га било.

После много година провели сте најзад јед-
ну мирну ноћ у својој старој дечјој соби, 
успавани лавежом чубурских паса.
Ујутру, на кухињском столу, дочекала вас 
је здела обојених ускршњих јаја. Узели сте 
црвено, мајка плаво.
– Разводим се… – казали сте.
– Христос васкрсе! – рекла је старица ку-
цнувши се јајетом.
– Ваистину васкрсе! – казали сте изнад свог 
напуклог јајета.”

Културно друштво „Михајло Пупин“ из 
Љубљане у сарадњи са Галеријом Кос при-
премило је „Изложбу фресака“ у пасажи 
Неботичника у Љубљани. Изложба фреса-
ка отворена је од 21.4. до 20.5. 2016. Саво 
Вуковић, представник КД „Михајло Пупин“ 
поздравио је госте и захвалио се на посјети 
а затим је Јелена Ергелашев Тубић на вио-
лончелу одсвирала композицију Исидора 
Бајића „Снови“. 

О фрескама је говорио јереј Раде Деспо-
товић, парох СПЦО Љубљана. Јелена Ер-
гелашев Тубић је одсвирала композицију 
Стевана Ст. Мокрањца „Тебе појем“ а затим 
је Стана Кончаревић, конзул и први секре-
тар Амбасаде Србије у Љубљани отворила 
изложбу. Виолончелисткиња Јелена Ерге-

Изложба фресака
лашев Тубић одсвирала је и композицију 
Исидора Бајића „Српкиња“ а посјетиоци су 
са великом пажњом и интересовањем погле-
дали ове занимљиве фреске из српских ма-
настира Србије и Црне Горе. 

Фреске је копирао Момир Кнежевић, рођен 
у Петровићима у Црној Гори. Фреско сли-
карство је учио код Л. Андрића, а фреске 
је копирао у манастирима Црне Горе и Ср-
бије. Студирао је на Академији ликовних 
умјетности у Прагу. Имао је неколико са-
мосталних изложби у Црној Гори, Србији 
и иностранству.

„У задњем периоду повећало се интересо-
вање за наше фреске. То је занијело исто-
ричаре умјетности, критичаре умјетности, 

естетике и све људе који воле умјетност. 
Откривање нашег средњовјековног сликар-

Јереј Раде Деспотовић о фрескама
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Nedaleko od Derventskog puta ima jedno selo 
malo, od dalekih davnina pa sve do danas 
Trstenci se zvalo. 
Na kraju sela stajala je kuća mala, pored koje i 
danas teče potok bistri, a ispred kuće šetala je 
žena mlada i osjetila da joj dan neće biti isti.

„Milane dođi!“ viknula je Stoja,  
„požuri Milane, da čekati ne mora“.

Tri dana nakon Božića našeg, usnila je život 
njihova Rada i u kuću donijela bogatstvo za 
Milana i Stoju neviđeno do tada. 
U skromnoj kući sa ocem i majkom, odrastala 
je naša Rada uz pogaču vruću i kiselo 
mlijeko, to je sve što joj je trebalo tada. 

Pet godina kasnije Tepići dobiše još jednu 
curu, i dadoše joj ime Nada – dvije sestre 
rođene vole se i sada.

Začas prođe djetinjasto doba, crni hljeb zara-
diti se mora. I tako Rada kad je zrela žena bila 
ode u Ljubljanu i postade šivilja. 
U međuvremenu njena sestra Nada, rodila je 
sina i Velibor mu ime dala.

Zavoljela je Velibora baš puno teta Rada i sve 
slobodno vrijeme posvetila je njemu tada. 
Gledala ga kako raste i pravi momak zbiva i 
poželje tad i ona da svoju porodicu sniva. Sud-
bina se piše davno prije rođenja našeg, i niko 
ne zna šta ga čeka, sve dok vreme ne izmakne. 

Danas radost, sutra tuga i jednog dana ost-
adoše Tepići bez svoga druga. Na počinak 
vječni otišao je Radin tata i ostavio sve u tuzi 
baš kad livada procvata.

Jedini lijek za tugu je ljubav koja ti se desi, a 
za takvo nešto nije važno gdje si. Za grani-

cu ljubav nikada ne pita, u velikoj Ljubljani 
daleko od Derventskog puta, upoznala ona je 
Živka i ne dade mu da više odluta.

I tako udade se naša Tepić Rada, i odluči da joj 
Jagodić prezime pripada od tada. Uz taj čin 
postade ona i mama, sa njima je bila i njena 
Dija koja je bila još beba mala.

Sve je išlo kao po planu, jer Rada znala je da 
je u drugom stanju. Od radosti i sreće krenula 
je kući, da obraduje majku staru ali nesreća 
nikad ne sniva i zatekla je kuću samu.

Otišla je njena mama na daleki put i ostavila 
Radu u suzama ne znajući da će biti baba i po 
drugi put. Zbog silnih suza prolivenih odlučila 
je Rada, da ako prvo dijete bude ćerka, zvaće 
se Suzana.

Sudbina je to i htjela, ovog puta prema njoj je 
bila mila. Rodila je Rada ćerku Suzanu, koja s 
osmijehom sreću primamljiva.
Oduvijek željela je Rada da pored ćerke ima i 
sina, par godina kasnije želja joj se i ispunila. 
Zbog želje silne dobio je ime Željko, za njega 
sve će dati, nemoj da je neko nešto rekô.

Prolazile godine su mnoge, donijele sa sobom 
to što svima nose, malo više bora i malo sjede 
kose. Uz brige i probleme kako othraniti djecu 
svoju, ti si uvijek nasmijana i zapjevaš po koju.

Pola vijeka prođe ko za čas al’ ti još uvijek 
nađeš vremena za nas. Podrška tvoja mnogo 
nam znači i zajedno sa tobom mi smo najjači.

Volimo te draga naša mati 
i na ovaj način želimo ti se zahvaliti. 
Hvala ti za sve i ostani takva kakva jesi,  
jer takva se majka samo jednom desi.

Saša Panić

Mamina priča

Anđa Radujko 

Samo san
U dubini neba plavog, 
okom se pratiti ne da 
orao žalosno vrišti…

Na kamenjaru beskrajnom vrelom 
ljutiti poskok se lijeno suče. 
Prvu priliku traži, da zimsku košulju svuče.

Privezan za granu debele trešnje 
umoran Vranac u hladu stoji, 
dugim repom bezvoljno maše,  
dosadne muhe razgoni. 

Iz sna se budim … 
Sivoga orla na nebu nema, 
prazna košulja na trn zakačena 
a i umornog Vranca u hladu nema. 

ства може се упоређивати само са откри-
вањем наших народних пјесама. У данашње 
вријеме може се изрећи аргумент да у ге-
нези европског сликарства средњовјековне 
фреске заузимају значајно мјесто. Неколико 
споменика у Србији, Македонији и Црној 
Гори са високим квалитетом зидног сликар-
ства представљају значајну етапу у историји 
европског сликарства и могу се убројати за 
мајсторства свјетске умјетности. Те фреске 
које су настале у оквиру византијске умјет-
ности одликују се по специфичној интер-
претацији традиција са тражењем новог 
умјетничког израза и мајсторски довршеном 
израдом. Чињеница да су се појавиле на тлу 
гдје се укрштају утицаји културне традиције 
даје им печат специфичности.

Када посматрамо изложбу не смијемо за-
боравити да пред нама нису оригинали, 
него копије. Те, чак и каад су најбоље, 
као што је већина, не могу дочарати не-

замјенљиву чаробност оригинала. Таква 
група копија има велику врлину, да има-
мо могућност видјети на једном мјесту 
истовремено дјела из различитих спо-

меника, који су међусобно удаљени вре-
менски и географски“ Марко Мусовић. 

Текст и фото: Душан Јовановић

Конзул Стана Кончаревић отвара изложбу
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Из песникове бележнице
(О поезији – едукација за почетнике)

Када сам угледном књижевнику из 
Републике Српске поклонио своју нову 
књигу, рекох му, како би ме веселило ако 
ми, кад прочита, напише своје мишљење. 
„Слободно ме критикуј, много ће ми значити 
твоје мишљење, јер ја сам почетник, још 
се учим...“, тако некако сам завршио своју 
молбу. Он је рекао: „Мој Јагодићу, па и ја се 
учим, сви се учимо, цео живот није ништа 
друго него једна константна едукација – 
наравно, за оне који желе да напредују...“  У 
нашем часопису Мостови се, уз „старије“ 
песнике, повремено огласе и они најмлађи. 
Дивно је видети да се дечица труде, не само 
да науче језик својих предака, него и да 
сроче, онако из душе, своје прве стихове. 
Као и у сваком послу неки ће остати само 
при тим првим покушајима, а понеко ће, 
буде ли учио, постати и „прави“ песник. За 
оне жељне знања, завирили смо у песникову 
бележницу...

За најстарију поезију у нашем народу 
сматрају се епске народне песме. То су јуначке 
песме, које је у вишевековном ропству испевао 
сâм НАРОД. У њима је опевано јунаштво 
наших предака, као и чежња за слободом. 
Захваљујући слепом гуслару Филипу 
Вишњићу и реформатору српског језика Вуку 
Караџићу, сачуван је велики број епских 
народних песама. С правом смо поносни на 
ту ризницу народног богатства.  Епске песме 
су писане у десетерцу. Шта то значи? Сваки 
је стих дуг десет слогова. Верујемо да је то 
опште познато, али је питање да ли сви знају 
за друго правило: сваки десетерац мора бити 
тако написан, да се стих може поделити, без 
цепања речи, на два дела; у првом делу је 4, а 
у другом 6 слогова. 

Пример: 
Море Марко / не ори друмове,
Море Турци / не газ›те орање.
Видимо да је народни песник рекао: газ›те, а 
не газите. Зашто? Зато што би стих тада био 
предуг (11 слогова). 
     

Учећи од НАРОДА и школовани 
песници су прихватили „правило дужине 
стиха“, али су га „модернизовали“ дајући му 
„разне дужине“. Тиме је много допринето 
разноврсности писања песама, као и 
праћење светских трендова. Погледајмо 
неке примере:
 Остајте овдје! Сунце туђег неба
Неће вас гријат› к›о што ово грије;
Горки су тамо залогаји хљеба
Гдје свога нема и гдје брата није.

Реч је о познатој песми Алексе Шантића. 
Писана је у једанаестерцу (5+6 стихова), с 
тим да је песник морао у другом стиху 

користити „испуштање слова“, чак два пута. 
То се ради тако, да на месту испуштеног 
слова стављамо апостроф (‹). Лако је 
закључити да би стих неће вас гријати као 
што ово грије имао 13 уместо 11 слогова, и 
тиме би веома нарушио хармонију стихова 
у песми.

Други пример: 
Доћи ће и тренут последњи и свети,
Када ћемо једном, мирно чекајући,
Рећи једно другом: већ је време мрети,
Као што се каже: већ је време кући.

Овде је реч о дивној песми Јована 
Дучића, која је, за разлику од пре споменуте 
Шантићеве, писана у дванаестерцу. Опет 
видимо строго распоређене слогове (6+6); 
дакле, сваки стих се може замишљеном 
линијом поделити на два једнака дела. 
Видимо да је у првом стиху песник рекао 
тренут, уместо тренутак. У добрим песмама 
често наиђемо на украшавање именица 
(камен = кам, пламен = плам...). На тај начин 
песници решавају проблем дужине стихова. 
     

Ми у новије време пишемо и „слободније“, 
без строгог правила о дужини стихова, али је 
свакако лепо видети када се срочи песма по 
узору на „старе мајсторе“. Данас је у моди 
и ткз. модерна поезија, односно неримоване 
песме. То је за почетнике често неразумно, 
делује као да „и није песма“, али се ту, кроз 
метафоре (пренесено значење) крије много 
лепоте. Модерне песме траже „култивисане 
читаоце“, добро су промишљене и имају јачу 
поруку. Сваки песник осети када је спреман 
да се „ухвати у коштац“ са модерном 
поезијом. Појединци и не покушавају, 
остају верни рими, а има песника који пишу 
искључиво модерне (неримоване) песме.

На крају, дозволите да се представим 
са једном својом песмом. Изабрао сам 
римовану песму која је занимљива због 
врсте риме. Три стандардне строфе (сви 
стихови једнако дуги, 4+4=8 слогова), али 
свака има различите риме: 1. први / четврти, 
други / трећи стих (ткз. загрљена рима); 
2. први / трећи, други / четврти (најчешћи 
облик римовања); 3. Први / други, трећи / 
четврти (за почетнике најлакши облик).      

ТУ СЕ МОГУ ПРЕПОЗНАТИ
Знатижеља пита мене:
Има ли то са мном везе
Што песници воле брезе,
Рујно вино, лепе жене;
Што имају дивну душу,
Скоро увек бујну косу,
И реч што им нема сушу
Већ се сочна пред нас просу;

И што им је судбом дато
Да су јагње умиљато,
А душа им често пати...?
 – Ту се могу препознати.

Толико из песникове бележнице. Никад 
се не зна – можда некоме и помогне. Важно 
је да почетници доста читају, да се уче од 
старијих колега, јер, како рече мој угледни 
познаник, сви се ми непрекидно учимо. 

Маринко Јагодић Маки

АКУД Коло Копар, Андреа Бети, 5,5 год, 
Дани ћирилице

АКУД „Коло“ Копар, Лара Миливојевић, 8 
г., Дани ћирилице
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Језичке недоумице - VII део
Од некуд или однекуд 
Како се инсистира у Речнику језичких недоумица Ивана Клајна, 
правилан је израз однекуд(а). 
Пример: 
Чини ми се да се знамо однекуд.

Ви или Вас 
Лична заменица ВИ пише се великим словом када се обраћете 
старијим особама, надлежнима или приликом званичног обраћања 
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 речподатци 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 Ивана Клајна. 
Пример: 
До ђавола! Опет сам погрешио на истим питањима на тесту из 
српског.

Доле потписани или долепотписани 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна оба израза 
су тачна и правилна. Израз доле потписани ће се користити 
када посебно желимо да нагласимо прилог. Препоручује се и 
израз потписани ако нема потребе 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 Поповићка 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 цигарета допуштена је искључиво у фамилијарном 
изражавању. 
Пример: 
Дај ми једну цигару.

Иако или и ако 
Ова реч се пише састављено са значењем 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 парова ципела 
Правилан ће бити израз неколико пари ципела, иако се у Речнику 
језичких недоумица износи да реч пар уз реч неколико није 
препоручљива, али се среће код добрих писаца и не сматра 
се грешком. Уместо два пара панталона боље је рећи двоје 
панталоне. Али се такав изговор ретко чује у свакодневном говору. 
Пример: 
Имам неколико пари летњих ципела.

Књига рецепта или књига рецепата 
Генитив множине именице рецепт гласи рецепата. 
Пример: 
У својој свесци рецепата имам преко стотину сачуваних рецепата.

Анкицин или Анкичин 
Правилно ће бити Анкичин јер долази до промене гласа Ц у глас 
Ч-палатализација. 
Пример: 
Ово је Анкичина књига.

Изштампати или иштампати 
У речи иштампати долази до следећих гласовних промена: 
из+штампати=исштампати (једначење сугласника по зв
учности), ишштампати (једначење сугласника по месту 
творбе), иштампати (губљење сугласника). 
Пример: 
Морам да иштампам ове текстове.

Делење или дељење 
Речник језичких недоумица Ивана Клајна прописује да је правилан 
израз искључиво дељење, а не делење. 
Пример: 
Лакше ми иде дељење од множења.

Тргла се или тргнула се 
Према Правопису српскога језика Матице српске глагол тргнути ће 
гласити-тргнем, тргох и тргнух, тргао-тргла и тргнуо-
тргнула, тргнут, итд. 
Дакле, оба израза су правилна. 
Пример:  
Тргнула/тргла сам се из сна.

Шкотланђанин или Шкот 
Речник језичких недоумица Ивана Клајна препоручује коришћење 
израза Шкот, Шкоти, Шкоткиња.  
Изрази Шкотланђанин, Шкотланђанка сковани су по узору на 
немачки језик и треба их избегавати. 
Пример: 
Шкоти су баш гостољубив народ.
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Koliko ima od tebe do osećaja 
krivice? Jedan korak ili dva? 
Tri meseca, pola života? Koliko 
često te viđam sa njom? Svakog 
leta kada je sunce visoko na 
nebu, ili kada ulaziš u taksi koji 
te vodi oko grada koji nikada ne 
spava, brujeći u svoj svojoj silini, 
ne dajući ti da spavaš slušajući 
otkucaje tvoga srca uzbuđenog 
kao prevaziđena slabost urezana 
u tarabu prohujalog a rado 
viđenog vremena na vrhovima 
visokih planina kratkih dana, 
ušuškanih oko oštrice svežeg 
vazduha koji svojim šibanjem 
označava svaku boru uspeha 
ovenčanog osmesima belih pasa 
umiljatih bezvremenih očiju. 

Najbolji si kada duboko unutra 
znaš da si živ, kada smogneš 
snage da zakoračiš preko 
prokletija visoko iznad očajanja 
mogućnosti koje si propustio 
grleći slabosti kao svoju braću i 
sestre.

LAVIRINT
Branko Baćović

Da li to znaš? Da li si svestan da 
takav bejaše pre rođenja u ovo 
doba hlada i studi koje zovemo 
stvarnost? Da li se sećaš? Ili ne 
želiš, zbog iskustva kroz koja si 
prošao a koja mogu boleti jače 
od neuspeha i greške. 

Nisi najbolji, jer najbolji još sedi i 
ćuti, čučeći u svom uglu čekajući 
da se probudiš i trgneš iz lanaca 
lavirinta napravljenih da zavaraju 
trag belutaka posutih po crnom 
mermeru spremnom da se istopi 
u lavini tvoje sigurnosti.

Nisi, ali možeš! Ti to znaš. 
Ti to vrlo dobro znaš, samo 
treba da pronađeš svetionik u 
kaleidoskopu koji se stalno vrti 
praveći nove horizonte željne 
da te zavaraju, da ti onemoguće 
pristup tvojoj, i samo tvojoj stazi 
mlečnog puta zadatka zbog koga 
otvaraš kapke iako bi ih rađe 
video sklopljene u nekoj drugoj 
dimenziji koja ne poznaje mržnju, 
nerazumevanje i osudu. 

Pogledaj se. Dobro se pogledaj 
i naći ćeš se, izgubljen u vrtlogu 
kompromisa i nesigurnosti da 
pokažeš sebe u svoj svojoj lepoti 
i snazi, trenutno zaključanog u 
telu što znoji se i plače, smeje 
se i drhti. Duše su oko tebe i 
čekaju te, samo prvo moraš da 
pronađeš svoju.

Priča i foto: Branko Baćović



Јун 2016 | Језик и литература | 37

     Radoslav je, kao najstariji od braće, već pre 
ženidbe imao službu. Zaposlio se u Sloveniji, 
u preduzeću za održavanje puteva. Bila je to 
njegova želja – da radi, da ima svoje priman-
je, da se postepeno osamostali. Ni otac Petar se 
nije protivio tome. Znao je da zemlje nema pre-
više, nema se šta deliti na tri sina, pošto bi svaki 
dobio premalo da bi mogao živeti od toga. Star-
om Petru je to bilo jasno. Često je govorio svo-
joj Milici: „Eto, sve ide kako valja. Radoslav 
ima posao u svetu, Svetislav bi mogao naslediti 
kuću i imanje – naravno, morao bi dati braći 
po malo zemlje, ako bi koji želeo da ima nešto 
svoje, onako, da napravi što kućice, da ima gde 
doći... A Stanislava ćemo, ako bog dâ, upisati u 
škole; nek izuči kakav zanat. Šta veliš, a, stara? 
Je l’ de, da se slâžeš?“ „A što se ne bi slâgala, 
pobogu Petre. Nek si ti meni živ i zdrav, pa da 
mi lepo vaspitamo našu decu, da im pomogne-
mo koliko možemo“, govorila je Milica.
     Radoslav je obećao Zlatani – to je i roditel-
jima rekao – da je planira odvesti u Ljubljanu, 
da tamo žive. Nije to bilo samo obećanje lu-
dom radovanje – kako su se znali neki mom-
ci poslužiti prevarom, kako bi devojke lakše 
privolile za udaju, a posle: ništa od toga – ko-
paj baštu i muzi krave, dok oni rade po belom 
svetu; da – bila je to javna tajna – rade, ali i 
uživaju: mnogi svako veče „podbačaju šank“, 
ili sede u zadimnjenoj sobi za kockarskim sto-
lom, ili jure za belosvetskim rospijama! Ne, 
Radoslav nije takav, on je istinski imao planove 
da živi zajedno sa svojom ženicom. Rekao je 
Zlatani, još dok je bila devojka, da on želi živeti 
drugačije nego njegovi roditelji.
     „Jer, draga moja Zlatana, zemlja je teška, 
posla preko glave, nikad čovek da odmori, 

Marinko Jagodić Maki

Poljubac neba
(Odlomak romana)

nikad da uživa, da ode negde, da vidi svet... E, 
videćeš, u svetu se drugačije živi. Istina, teško 
je raditi, ali kad dođeš sa posla bar se možeš 
pošteno odmoriti; niti krave muču, niti svin-
je skiče, ništa; a sami ja i ti – valjamo se po 
krevetu, niko nam ne smeta, oh, srce!“, rekavši 
to, privuče  Zlatanu sebi na grudi. Stajali su iza 
jorgovana pred njenom kućom.
     „Polako, polako... što si navalio, ugušićeš 
me“, tobože braneći se viče Zlatana, mada je 
glavu odmakla samo toliko da Radoslav na-
prosto mora da je poljubi u usta.
     „Ju, kako ti to vešto radiš! Mora da su te 
naučile gore one Slovenke“, reče Zlatana, sva 
zajapurena od dugog poljupca.
     „Ma kaki Slovenke, neće one ovakve kao ja. 
Znaš, one su gospođe, a mi smo radnici; radimo 
teške fizičke poslove. Naše ruke su za njih gru-
be“, brani se Radoslav.
     „Ih, misliš ti da ja ne znam. Ne radi se non-
stop; osam sati, a posle – ko ti drži sveću“, i 
dalje zadirkuje Zlatana.
     „Jeste Zlatana, ko je srećan da ima nešto, da 
je nasledio ili već sâm sebi zaradio, obezbedio 
se... A ovako: ja radim i dan i noć, što se kaže, 
i petkom i svetkom, a sve u želji da što pre sk-
upim novaca, pa da mogu plaćati stan za mene 
i tebe.“
     „Pa gde sada stanuješ, nisi pod vedrim ne-
bom?“
     „Stanujem u samačkom domu – zamisli, 
u ulici Majke Jugovića. To ti je jedna velika 
kuća, sa mnogo soba, i tu stanuju radnici – sve 
muškarci, nema ženâ.“
     „A tako“, nevoljno reče Zlatana. Izgleda da 
je računala, da može odmah ići sa Radoslavom, 
čim se uzmu.

     „Ali dušo, ja bih da se mi što pre venčamo, 
ne mogu više izdržati. Bićeš neko vreme kod 
mojih roditelja – ja ću često dolaziti, svaki pe-
tak, eventualno svaki drugi. Najdalje za godinu 
dana ja bih mogao skupiti para da mogu platiti 
stan za nas. Znaš, niko ti ne da stan onako, na 
lepe oči, pa da plaćaš mesečno; svi hoće pare 
za godinu dana unapred, a plus toga, potrebno 
je kupiti i nešto nameštaja, mislim, sve ono bez 
čega se ne može“, rekavši to, stisnuo je Zlatanu 
uza se. 
     Kad se uspela izvući iz zagrljaja, nežno se, 
poput umiljatog mačeta, zagledala u Radoslava 
i rekla: „Dobro, ako je tako, ali da mi obećaš 
da ćeš se potruditi da me što pre vodiš u Lju-
bljanu.“
     „Naravno da hoću. Pa i meni je stalo da smo 
uvek zajedno. Evo ja ti obećavam: godina dana, 
maksimalno godinu i po, i vodim te. Pristaješ li 
da se udaš za mene?“
     „Oh, Radoslave“, tesno pripijena uz njega 
Zlatana izgovori one slatke reči, koje Radosla-
va ispuniše srećom: „Tvoja sam, vodi me svojoj 
kući!“
     Uzela je Radoslava ispod ruke i krenula sa 
njim niz put, da ga malo isprati.
     Oh, da ga malo isprati, a eto – desilo se... čim 
su odmakli od njene kuće.
     Niko ih nije video – a što nije viđeno, kao da 
nije ni bilo – mada je drugo jutro jedan seljak, 
prolazeći putem, govorio sâm sebi: „Vidi, vidi. 
C, ccc. Opet su se neki jašili po mojoj detelini! 
Eh, mladi! Toga nije bilo u moje vreme. Šta ćeš, 
ko mi je kriv!“

AKUD “Kolo“, Тimotej Stojadinović, Letnja slika, Ribe-plaža, 8 god. AKUD „Kolo“ Kopar, Andrea Jarić, Zima, 8 god.
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„Kulturan čovek mora neprestano, dano-
noćno da radi na sebi, da čita, uči, trudi se... 
i da odmah odbaci sujetu, jer se svaki izgu-
bljeni sat računa.“

„Život ima svoje uslove. Kako bi čovek bio 
prihvaćen među obrazovanim ljudima, mora 
biti kulturan“, poručuje u jednom pismu ruski 
pisac Anton Pavlovič Čehov svom mlađem bra-
tu, sastavljajući spisak uslova koji ispunjavaju 
kulturni ljudi.

1. Oni poštuju ljudsku ličnost i zato su uvek 
ljubazni, pažljivi, učtivi i spremni da čine za 
druge.

2. Saosećajni su prema svima, ne samo prema 
prosjacima i mačkama. Brinu i o onome što se 
ne vidi i spremni su da se žrtvuju kako bi po-
mogli drugima.

3. Poštuju tuđe vlasništvo i zato vraćaju svoje 
dugove.

4. Iskreni su i preziru laž. Ne lažu čak ni kad 
su sitnice u pitanju. Laž vređa slušaoca i uniža-
va ga u očima govornika. Ne poziraju, ponašaju 
se isto i na ulici i u svom domu, ne prave se važ-
ni pred svojim skromnijim prijateljima. Nisu 

Anton Pavlovič Čehov:  

Osam osobina koje krase 
kulturne ljude

skloni blebetanju niti opterećuju druge svojim 
ničim izazvanim ispovestima. Iz poštovanja 
prema tuđim ušima, više ćute nego što pričaju.

5. Ne unižavaju sebe kako bi izazvali saža-
ljenje. Ne igraju na kartu tuđe osetljivosti da bi 
osvojili pažnju. Ne govore „Mene niko ne razu-
me“ ili „Niko ne mari za mene“, zato što su to 
jeftini i vulgarni trikovi.

6. Ne pate od plitke taštine. Ne mare za lažne 
vrednosti, poznanstva sa poznatim ličnostima 
ili za to da sami budu poznati. Ako su učini-
li nešto značajno, ne prave od toga najvažniju 
stvar na svetu, i ne hvale se time da imaju pri-
stup tamo gde ga drugi nemaju. Zaista talento-
vani ljudi se uvek klone svetine i reklamiranja.

7. Ako imaju neki dar, poštuju ga. Zarad 
njega žrtvuju odmor, romanse, provod, sujetu. 
Ponosni su na svoj dar, ali su mu i veoma po-
svećeni.

8. Imaju razvijen osećaj za lepo, estetsko. Ne 
idu na spavanje u odeći, održavaju čistoću ži-
votnog prostora. Veoma vode računa da kon-
trolišu svoje nagone i da u suprotnom polu ne 
vide samo seksualni objekat. Teže originalno-
sti, otmenosti, čovečnosti, dive se majčinskim 
osećajima. Ne opijaju se već piju alkohol samo 

u posebnim prilikama, jer smatraju da nisu svi-
nje. Drže se načela ‘mens sana in corpore sano‘ 
- u zdravom telu zdrav duh.

Tako izgledaju kulturni ljudi. Da bi čovek bio 
kulturan nije dovoljno da čita popularne roma-
ne i posećuje pozorište. On mora neprestano, 
danonoćno da radi na sebi, da čita, uči, trudi 
se... i da odmah odbaci sujetu, jer se svaki izgu-
bljeni sat računa“, završava svoje pismo Čehov.

Џорџ Бернард Шо је сматрао да је српска 
ћирилица најсавршеније писмо на свету 
и један заокружен и логичан систем. 
У свом тестаменту оставио је новчани 
износ (£367,233 13s) Енглезу који успе да 
реформише и упрости енглеску абецеду 
по узору на Вукову ћирилицу (једно слово 
један глас). Sara Stepić, 7 god.
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Poučne priče
Cvijet i vjetar
Vjetar je sreo prekrasan Cvijet i zaljubio se u 
njega. I dok ga je nježno milovao, Cvijet mu 
je uzvraćao sa još više ljubavi izražavajući je 
bojom i mirisom.
No Vjetru se to učini nedovoljnim te on riješi:
„Ako dam Cvijetu svu svoju moć i snagu, on će 
mi uzvratiti sa još više ljubavi.”
I Vjetar zaduva ka Cvijetu moćnim dahom 
svoje ljubavi. Ali Cvijet nije izdržao tu burnu 
Vjetrovu strast i slomi se.
Vjetar kad to vidje pokuša svim silama da ga 
podigne sa zemlje i oživi, ali mu svi napori 
ostadoše uzaludni. On onda odluči da se smiri 
i zaduva ka Cvijetu nježnim dahom svoje 
ljubavi, ali Cvijet je već lagano venuo tu pred 
njegovim očima.
Zaurla tada Vjetar: 
„Dao sam ti se svom snagom svoje ljubavi, a 
ti se slomi! Očigledno je da u tebi nije ni bilo 
dovoljno snage da mi uzvratiš ljubav. Znači, ti 
me nisi ni volio!”
Ali Cvijet ništa ne odgovori… jer je već bio 
mrtav.
Svi vi koji volite, treba da zapamtite, da se 
ljubav ne mjeri snagom i strašću, već nježnošću 
i brižnim odnosom prema onome koga volite.
 
Danas je proljeće, a ja ga ne mogu 
vidjeti
Jednog je dana jedan slijepi čovjek sjedio na 
stepenicima jedne zgrade, sa šeširom blizu svojih 
stopala i jednim natpisom na kome je pisalo:
„Slijep sam, molim vas pružite mi pomoć.“
Jedan slučajni prolaznik, igrom prilika stručnjak 
za reklamu, koji je tuda prolazio, zaustavio se 
zapažajući da je u šeširu bilo prisutno samo 
nekoliko metalnih novčića.
Savio se da bi mu pružio novac, zatim je, i bez 
pitanja za dozvolu, uzeo karton, okrenuo ga 
ispisavši novi natpis.
Tokom popodneva slučajni prolaznik se vratio 
do slijepog čovjeka i vidio kako je sada njegov 
šešir pun novčića i novčanica.
Slijepi prosjak mu je, prepoznavajući ga po 
koraku, uputio pitanje nije li on bio taj koji 
je nešto napisao na kartonu i šta je to mogao 
napisati.
Na to prolaznik odgovori: „Nisam napisao 
neistinu…, samo napisah tvoju poruku na 
drugačiji način“, nasmiješi se i izgubi u gužvi.
I tako slijepi čovjek nije saznao da je natpis 
jednostavno glasio: „Danas je proljeće…, a ja 
ga ne mogu vidjeti.“
 
Zašto ljudi viču kad su ljuti?
Jednom je jedan stari mudrac, zatekao svoje 
učenike kako se žestoko prepiru i viču jedni na 
druge. Njegovom pojavom rasprava je utihnula, 
a on je iskoristio priliku da ih nauči jednu važnu 
životnu lekciju. Upitao ih je: „Zašto ljudi viču 
kad su ljuti?“

Učenici su razmišljali neko vreme, dok jedan 
ne odgovori:   
„Zato što izgube strpljenje,  to je razlog“.
„Ali, zašto bi vikao ako je osoba pokraj tebe?“ 
- upita učitelj.
 „Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?”
Učenici su još neko vreme davali odgovore, ali 
nijedan nije zadovoljio učitelja.
Naposletku je objasnio: 
„Kada su dve osobe u svađi, njihova se srca jako 
udalje… Zato moraju vikati jedno na drugoga, 
kako bi njihov krik premostio udaljenost i kako 
bi se mogli čuti. Što su ljudi ljući, glasnije moraju 
vikati jer je udaljenost među njima sve veća.
Zatim je učitelj pitao: „Šta se dogodi kada se 
dve osobe zaljube?
Ne viču jedan na drugoga, već govore tiho i 
nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. 
Udaljenost među njima je veoma mala.
„A šta se dogodi kada se još više zaljube? Ne 
govore. Samo šapuću i još seviše zbližuju u 
svojoj ljubavi… Konačno, ne trebaju više ni 
šapat. Samo se gledaju i to je sve. Takve su dve 
osobe koje se vole.“
Onda je rekao: „Kada se svađate, nemojte 
dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte 
reči koje bi vas mogle još više udaljiti jer će 
doći dan kada će udaljenost biti tako velika i 
nikad više neće biti puta nazad.“

Prihvati sebe
Jednom je, kažu, bio jedan kralj koji je mogao 
da priča sa biljkama, izašao je tako jednog dana 
u svoju baštu i video kako mu bledi i umire svo 
cveće, žbunje i drveće. Prišao je hrastu i upitao 
ga zašto bledi i umire, a on mu je odgovorio 
da je to zato što je tužan jer nikada neće biti 
visok kao bor. Bor je pak umirao od želje da 
daje grožđe kao vinova loza. A vinova loza 
je umirala jer nije mogla procvetati kao ruža. 
Ubrzo dok je išao kroz baštu i razgovarao sa 
biljkama našao je jedan predivan cvet, potpuno 
zdrav i svež, silno mu se obradovao. Kada ga je 
upitao zašto on nije tužan kada baš sve biljke u 
bašti jesu, dobio je sledeći od govor: - Mislim 
da je to prirodno, jer kad ste me posadili, cilj 
vam je bio da vam ulepšam baštu, da lepo 
mirišem i razveselim vas. Da ste želeli, hrast, 
grožđe ili ružu vi bi ih posadili. Tako da mislim 
da ne mogu biti ništa drugo nego ono što jesam 
i pokušati da razvijem svoje najbolje kvalitete.
Pogledaj sebe. Možeš biti samo to što jesi. 
Nemoguće je da postaneš neko drugi. Imaš 
izbor, možeš se radovati i „cvetati“ onakav 
kakav jesi ili možeš da blediš i tuguješ ako ne 
prihvatiš sebe.

Poučna priča - crno ili belo
Dok sam bio u osnovnoj školi, ozbiljno sam se 
posvađao sa dečakom iz mog razreda. Zaboravio 
sam zašto smo se posvađali, ali nikad nisam 
zaboravio šta sam naučio tog dana.
Bio sam ubeđen da sam ja u pravu, a da on nije. 

On je takođe bio ubeđen da je on upravu, a ja 
ne. Učitelj je odlučio da nas nauči jednu vrlo 
bitnu životnu lekciju. Na sred školskog časa, 
učitelj me postavio da sednem na stolicu koja se 
nalazila sa jedne strane njegovog stola, a drugog 
dečaka na stolicu sa druge strane istog stola. Na 
sredini stola nalazio se veliki okrugli predmet.
Jasno sam mogao da vidim da je predmet crn. 
Učitelj je pitao dečaka koje boje je predmet. 
Odgovorio je „bele“. Nisam mogao da verujem 
da je njegov odgovor bio bela boja, kada je 
bilo očigledno da je crna! Još jedna svađa je 
započela između njega i mene, ovaj put oko boje 
predmeta. Tada se učitelj ponovo umešao i rekao 
nam je da zamenimo mesta. Kada sam stao na 
njegovo mesto, i učitelj me opet pitao koje je 
boje predmet,. morao sam da odgovorim, „bele“.
Predmet koji je stajao pred nama, imao je dve 
strane, jedna je bila bele boje, a druga crne.
Ponekad da bi potpuno sagledali nečiji problem, 
i zaista ga razumeli, moramo da se stavimo u 
poziciju te osobe i problem posmatramo iz 
drugog ugla.

Dobro se dobrim vraća - poučna 
priča o dobroti
Siromašni dečak je prodavao robu od vrata do 
vrata kako bi se školovao. Jednog dana pošto 
nije imao novaca a beše puno gladan, odluči da 
zatraži obrok u prvoj kući na koju naiđe.
Ali kada je mlada žena otvorila vrata, on se 
samo usudio da pita za čašu vode. Ona ga 
pogleda i shvati, da je dečak verovatno gladan. 
Ubrzo, mu je donela veliku čašu mleka. Brzo je 
popio mleko, i upitao devojku, koliko treba da 
plati . Ona je odgovorila : „Ne duguješ ništa. 
Majka nas je naučila da nikad ne prihvatamo 
novac za dobrotu koju učinimo“. „Onda vam 
hvala od sveg srca“, - rekao je on i osetio da je 
sada jači, ne samo fizički, već i mentalno, osetio 
je spremnost da se suoči sa svim teškoćama 
koje život nosi.
Prošle su godine. Jednog dana ta žena je postala 
ozbiljno bolesna . Lokalni doktori nisu mogli 
da joj pomognu, zato su je poslali u veći grad, 
kod specijaliste. Jedan mladi doktor pozvan je 
na konsultacije. Kada je ušao u bolničku sobu, 
odmah je prepoznao ženu, to je bila ona ista 
koja je mu je pomogla kada je bio siromašan, 
ista ona koja mu je u čašu mleka ulila svu 
svoju snagu i dobrotu, baš kada mu je to bilo 
najpotrebnije. Doktor je bio odlučan da uradi 
sve i pomogne ženi da se oporavi od te teške 
bolesti .
Lečenje je dugo trajalo, ali zajedno su uspeli 
da prevaziđu bolest. Posle nekog vremena 
žena je dobila račun za njen tretman. Bila 
je zabrinuta da će račun biti toliki, da će joj 
trebati ostatak svog života da kako bi ga 
izmirila. Konačno, kada je žena pogledala 
račun, umesto iznosa stajale su reči: „Plaćeno 
u potpunosti sa čašom mleka“.
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Мисли Аве 
Јустина Поповића
Васпитање
За људе еванђелски православно васпита-
не и образоване, чије су душе изаткане од 
христолике смирености и кротости, вере 
и љубави, молитвености и милостивости, 
осећање личне свегрешности и свеодговор-
ности је не сан, него стварна јава и очиглед-
на стварност. То људи православног васпи-
тања знају из искуства, јер човек не може 
бити истински православан а да у души не 
носи живо осећањ и јасно сазнање своје 
личне свегрешности и свеодговорности.
Циљ је еванђелског васпитања: јачати вољу 
код деце за све што је еванђелско, узвише-
но, свето. А да их тако изграђују позвани 
су на првом месту родитељи. Они да буду 
еванђелски углед деци у свему, а најпре: у 
еванђелском владању над собом, над поро-
дицом, над децом. Ништа не чинити што 
би децу нагонило да своју нежну и полетну 
душу троше у раздражењу, у љутини, и тако 
је огрубљују, осуровљују, освирепљују.
А каква је то дужност родитеља „у Господу“ 
према деци „у Господу“? одгајати их „у науци 
и саветима Господњим“  εν παιδια και νουεσια 
Κυριου (у васпитању и науци Господњој). Не 
раде ли тако, родитељи „раздражују“ децу 
своју: постичу њихове рђаве особине, дају 
маха њиховим ћудима, распламсавају њи-
хову самовољу, поживотињују њихова свха-
тања, нихилизују њихова убеђења.
Само се „васпитањем Господњим“ деца из-
грађују у праве људе, у потпуне људе, који 
знају божански циљ људског живота, и 
остварују га божанским средствима.
Све нам мора бити споредније од бриге о 
деци и од васпитања њиховог у науци и са-
ветима Господњим: ко се израна научи бити 
богомудар - filosoος (философ) (Свети Оци 
често називају философом сваког хришћа-
нина, човека који живи по Еванђељу Хри-

стовом), тај тиме стиче богатство веће од 
сваког богатства и највећу славу. Није толи-
ко корисно одгајати сина учећи га занату и 
спољној – науци, помоћу којих се стиче но-
вац, колико – научити га да презире новац. 
Ако желиш да га начиниш богатим, ти по-
ступај тако. Богат је не онај коме треба мно-
го имања, и поседује много, него онај коме 
ништа не треба. Тако васпитавај свога сина, 
томе га учи; то је највеће богатство.
Потребно је лепо владање а не оштроум-
ност, морал а не говорничка вештина, дела 
а не речи. То је оно што доноси царство, то 
дарује истинска блага. Не језик изоштравај, 
него душу очишћавај.
Еванђелска је, богочовечанска је истина и 
принцип: човек се реформише изнутра, да 
би и споља испао реформисан; духовно се 
свим срцем препорађа и преваспитава, да 
би и дела његова и поступци његови били 
еванђелски. Све остале педагогике, ма које 
врсте и ма кога века, само су дресура, по-
литура, фарисејство у онтолошком смислу: 
феноменалистике, фарисејистике.
Васпитавање није само за себе, него за цело 
Богочовечанско тело Цркве.
Само права хришћанка је права васпитачица; у 
пролазном земаљском свету хришћанска мајка 
је једина права васпитачица: јер је деци својој 
дала бесмртност и вечност. Да: јер је децу 
своју научила вечној и бесмртној еванђелској 
Истини, вечној и бесмртној еванђелској Љу-
бави, вечној и бесмртној еванђелској Прав-
ди, доброти, молитви, кротости, смирености, 
нади. А то је оно што деци осигурава бесмрт-
ност и вечност. Такво васпитање је у ствари 
вечно, јер се тиме и ради тога живи и у овом 
земаљском и у оном Небеском свету.
Наша просвета, ако нам не даје Живот Веч-
ни, ужас је, страхота је! Чему служи? Васпи-
тава вукове!

И зато ви родитељи, дужни сте да децу своју 
васпитавате – чему? Да у овоме животу, као 
у некој основној школи, стекну и зараде Жи-
вот вечни. Зато је Господ дошао у овај свет, 
да нам да ту просвету, да нам да тај живот, да 
нам да ту величину да будемо бесмртни, да 
победимо смрт. Побеђујемо смрт побеђујући 
у себи грех, побеђујући све што је рђаво, све 
што је зло.
То је свима нама велика тајна, тајна светога 
васпитања. Казана нам је сва тајна ради чега 
је човек створен и шта треба од себе да ура-
ди, зашто се деца рађају на овај свет и како 
треба њих васпитавати. То Бог хоће од нас: 
да се осветимо, да се посветимо, да живот 
наш буде светиња.
Ради чега је човек, шта је циљ васпитања? 
Господ Христос је казао, казао је Творац 
човека, Онај Који је створио човека, Господ 
Бог, Он је казао шта је циљ васпитања. Шта 
је циљ, браћо, васпитања? Бог је створио 
човека са боголиком душом, са сликом Бо-
жијом у души, живом сликом. Ради чега? Да 
се човек усавршава и да испуни себе Богом, 
да постане боголик, да постане богосличан. 
Ето, то је циљ васпитања. То је циљ васпи-
тања које је Бог одредио човеку, које је одре-
дила Црква Христова, сам Господ христос, 
Бог Живи и Истинити, Који је дошао у овај 
свет. Он је објавио и наредио свима нама: 
„Будите савршени као што је Отац наш Не-
бески савршен“, као што је Бог савршен. Ето 
циља васпитања.
Ко је прави наставник, учитељ овога света? 
Господ Христос – једини васпитач овога света.

Знање
Знање о Богу добија се животом у Богу. Из 
побожности – познање. Каква и колика по-
божност – такво и толико богопознање. У 
томе је сва еванђелска гносеологија. Само 
живот достојан Бога даје и достојно знање о 
Богу... живот ван Христа – недостојан је чо-
века. Јер је богочовек – једини прави човек.
Прво знање је последица непрекидног про-
учавања и марљивог испитивања; друго 
– доброг живљења и разумне вере, и треће 
се добија једино вером, јер се њоме уклања 
знање- καταργειται η γνωσις - дела престају и 
употреба чула постаје излишна.
Еванђелско је правило: нема самопознања 
без покајања. Покај се, и познаћеш себе. То 
је једини пут ка самопознању, и другог нема.
Знање зна, а љубав зида, гради, изграђује 
човека ка Богу, ка небу, ка небеском царству, 
које и јесте његова права домовина.
Знање без љубави, то је тело без душе: леш. 
Знање које љуби, то је сила која људско биће 
претвара у анђела.
Људско знање, зато што је људско, на свима 
својим ступњевима је непотпуно и несавр-
шено, те га треба непрестано усавршавати.
Истинско, логосно, божанско знање о свему 
је у Богу Логосу.
Еванђелско знање смирава човека пред Богом 
и пред свим што је Божје. Оно је обележје 
хришћана. Хришћанин се увек осећа сирома-
шан духом пред свебогатим Богом, сирома-
шан знањем пред свезнајућим Господом.Манастир Ћелије
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Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, 
procenjuje se da će 2050. godine 70 odsto 
ukupnog svetskog stanovništva živeti u 
gradovima

Australijski gušter nazvan „planinski đavo“ 
može da pojede od 1000 do 1500 mrava.

Austrijski kompozitor Arnold Šenberg (1874–
1951) patio je od triskaidekafobije, straha od 
broja trinaest. Pobornik estetike atonalnosti, 
rođen je 13. septebra, a umro 13. jula

Beli luk vodi poreklo iz jugozapadnih predela 
Azije. Za njega su još 5000 godina pre naše ere 
znali Sumerci i narodi koji su živeli oko reka 
Tigar i Eufrat.

Boja za veterinarski pečat, kojim se obeležava 
pregledano meso, jestiva je pod uslovom da 
se pravi od ljuske grožđa, kao što se i radi u 
velikom broju zemalja.

Buzdovan je kao oružje poslednji put 
upotrebljen kod nas u Prvom srpskom ustanku.

Čovečije suze proizvode četiri žlezde smeštene 
pokraj oka, ispiraju rožnjaču i otiču u nos.. ako 
ih ima previše, izlivaju se preko kapaka. Ono 
što je zanimljivo to je da svakoga dana čovek 
izluči (i ako ne plače) oko pola litra suza !!!

Cvet lala naziva se još i tulipan. Latinski naziv 
„tulipa“ nastao je od persijske reci „dulbant“, 
što znači turban, na šta ovaj cvet i podseća. Od 
latinskog „tulipa“ nastali su nazivi za lalu u 
mnogim jezicima, pa i naš izraz tulipan. Prve 
lukovice lale stigle su u Evropu iz Istanbula.

Čovek u maštanju provede skoro polovinu dana 
– 46 odsto, pokazuju istraživanja neurologa i 
psihijatara s Univerziteta u Harvardu

Čovek u proseku dnevno izgubi oko 200 dlaka

Da će sunce potrošiti svoje gorivo i prestati 
da sija.

Da je ruska letelica „Venera 13“ obavila prve 
analize tla na Veneri.

Da je Venera najistraženija planeta, ukupno je 
poslato 28 misija na nju.

Da noću možemo videti oko 6.000 zvezda bez 
teleskopa.

Da se Mesec polako udaljava od nas.

Da su stari Grci znali da je zemlja okrugla.

Da u Japanu ima gotovo jedan zemljotres 
dnevno .

Jeste li znali
Deca koja žive u blizini aerodroma slabije 
pamte događaje i ono što su učila kako u 
bližoj tako i u daljoj prošlosti - tvrdi jedna 
međunarodna istraživačka ekipa koja je 
ispitivala pamćenje mališana iz okoline velikih 
nemačkih aerodroma. Razlozi za ovu pojavu su 
stalna buka i zvučni alarmi.

Delfini imaju privilegije kod čoveka jer je 
proporcija njihovog mozga sa telom čak 
približna čovekovoj, smatraju se jednim od 
najinteligentnijih živih bića posle čoveka. 
Mogu da dostignu brzinu oko 50 km/h.

Dok su brodovi građeni od drveta, puškarnice 
i prozorčići bili su četvrtasti. U 19. veku, kada 
se prešlo na izgradnju brodova od čelika, 
ustanovljeno je da se u uglovima prozora ovaj 
materijal troši pre ostalih delova, pa da stoga 
na tim mestima voda lakše prodire. Okrugli 
prozorčići, koje u nekim jezicima zovu i 
„bikove oci“, otporniji su i trajniji i zahvaljujući 
njima izbegnute su mnoge pomorske nesreće.

Engleska rec „set“, za koju se u rečnicima kao 
prvo značenje navodi „pribor“ i „komplet“, ima 
kao imenica 58, kao pridev 10, a kao glagol 126 
značenja.

Godine 1994. održana je nesvakidašnja 
novogodišnja proslava. Bogati putnici, 
spremni da plate 23.000 dolara, proveli su, 
leteći „konkordom“, 32 sata „na putovanju u 
nedođiju“. Ulazeći u različite vremenske zone, 
Novu godinu dočekali su više puta.

Godišnje se popije 135 miliona kubika kafe. 
Među tečnostima na svetskom tržištu kafa 
zauzima drugo mesto odmah iza nafte!

Grad Pripjat, na severu Ukrajine, posle 
nuklearne katastrofe u obližnjem Černobilju 
(26. aprila 1986) potpuno je napušten u krugu 
prečnika 30 kilometara i za stanovanje neće biti 
bezbedan još za 600 godina.

Horofobija je psihički poremećaj od koga pate 
oni koji se plaše da budu srećni, uvereni da 
će im se zbog toga, zbog sreće, dogoditi neka 
velika nesreća.

Hrčku nije potrebna voda.

Igranje šaha naslepo, tj. bez gledanja na tablu, 
bilo je poznato u Persiji i Indiji još u VIII veku.

Istraživanje singapurskih naučnika pokazalo je 
da manjak sna utiče na brže starenje mozga.

Jedna od dve milijarde osoba na našoj planeti 
doživeće starost od 116 godina.

Jezik kameleona dvostruko je duži od njegovog 
tela.

Još od srednjeg veka crvena boja označava 
pobedu. U to vreme pobeđeni vladari morali su 
da prostru svoj purpurni ogrtač da bi pobednik 
prešao preko njega. Od tog običaja nastalo je 
pravilo da se prilikom dolaska važnih državnika 
pred njih prostire crven tepih.

Kada čovek duva nos brzina vazduha koji izlazi 
pod pritiskom, dostiže i 160 km/h brzine!

Kada čovek bira koju će pastu za zube da kupi, 
uvek će, između crvene i plave, da izabere 
ovu drugu, kažu statistike u svetu. Plava boja, 
objašnjavaju kupci, više ih podseća na čistoću 
i zdravlje.

Kod nas se za krznom postavljenu jaknu s 
kapuljačom sve češće upotrebljava naziv 
anorak. Tu reč svet mode preuzeo je od Eskima, 
kao, na primer, i reci kajak i iglu. 

Smatra se da je izreku „krv nije voda“ skovao 
nemački car Viljem II (1888-1918) misleći na 
srodstvo, odnosno zajedničko poreklo Engleza 
i Nemaca. Mada su ove dve zemlje razdvojene 
vodom, pripadnici njihovih naroda trebalo bi, 
po njegovom mišljenju, da stoje jedni uz druge 
jer je od svih razlika jača zajednička krv.

Kondor ne leti nego lebdi.

Konj ne može da povraća.

Konji spavaju pretežno stojeći. Njihove noge 
imaju naročit sistem tetiva, kostiju i zglobova 
koji može bez napora da izdrži težinu ove 
krupne životinje dok su njeni mišići, u stanju 
mirovanja, potpuno opušteni.

Krave spavaju gotovo isto toliko dugo koliko 
i ljudi!

Psi imaju po 17 kostiju u svakom uvetu!

Guska je prva ptica pripitomljena od strane 
čoveka! 
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Duško Radović

Došla su druga vremena. Dece je sve manje, a pasa sve više…
Psi su uglavnom rasni, a dec asu naša, domaća i divlja.

Imati prijatelje, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih od vas. 
Ko to ne može da prihvati, nema prijatelja!

Život je lep! Mnogo lepši nego što ste zaslužili! Uživajte u životu, kad 
ste već imali sreće da se rodite! Tako ste slučajno i lako došli do života, 
a toliko ste mu pronašli mana! Ko ume da se raduje – ima čemu da se 
raduje! A ko ume da pati – često pati i bez razloga!

Ako vas novac opseda, ako patite zbog toga što niste bogati, izračunajte 
i sami: koliko miliona dolara vredi samo jedno vaše oko! Sram vas bilo! 
Strašno ste glupi i nezahvalni! Nemojte mi samo pričati o tome – šta ste 
sve zaslužili a niste dobili. Jer ću vam ja lako pronaći – šta ste sve dobili 
a niste zaslužili!

Živite i uživajte, kad već niko ne pravi pitanje od toga! 
Za život je potrebno malo. Za nesrećan život traži se mnogo više. 
Vi kažete da život muči vas, a mi mislimo da vi mučite, mrcvarite i 
ponižavate život.

Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako dobro koje nas 
razdvaja. 
 
Žena mora da je žena non-stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu 
postati muškarci. 
 
Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje. 
 
Da li je lakše misliti ili pisati? Teško je, verovatno, i jedno i drugo. S tim 
što misliti ne morate, od mišljenja niko ne živi, a od pisanja mnogi. 
 
„Da li primećujete da ima struje? 
Ne primećujete. 
A čim je nema, vi primetite, je l’ tako? 
Čudni smo mi. 
Lakše nam je da primetimo ono čega nema, nego ono čega ima“.

-Šta rade muškarci po kafanama? 
-Ništa ne rade. 
-A šta pričaju? 
-Ništa naročito. 
-Pa zašto onda sede po kafanama? 
-Baš zato.

Navikavajte se da mislite i ovako – ako vas niko ne razume, 
to jedino može da znači da vi niste u pravu.
Proverite da li ste zaista dobri. Pomozite onome koji vam ne može 
uzvratiti.
Tako je malo ljubavi među ljudima.
Ko ume da voli ne bi trebalo ništa drugo da radi.
Govorite šta hoćete, ali pre nego što donesete odluke, pitajte ipak one 
koji ćute.
Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije.
Izgleda glup svako ko je pametan kad ne treba.
Mnogo, to je svakog dana po malo.
Sve se može kad se mnogo ne misli o tome.
Budite oprezni u procenjivanju tuđe pameti. 
Ne mora biti glup svako ko je pametniji od vas.
„Ove teškoće su privremene, kao i mi, i nešto mora proći – ili mi ili teškoće“.

Ima žena koje se ne plaše muževa, ali se plaše raznih buba. 

Jedan muž je pojeo takvu bubu naočigled žene, ali nije pomoglo. 
Ona se i dalje plaši samo buba.

Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno a nemate kome. A još je 
strašnije kad imate kome, a nemate šta.

Sava je podelila Beograd na levi i desni. 
Levi je, kao što mu samo ime kaže – novi, moderni, progresivni. Desni 
je – desni, stari i konzervativni. U desnom Beogradu je železnička stani-
ca, u levom aerodrom. U levom su novi studenti – u desnom stari fakul-
teti. U desnom Beogradu su sokaci i male ulice, a u levom – blokovi i 
bulevari. U desnom Beogradu još postoje stara, preživela pozorišta – u 
levom se isključivo gleda televizija.

Grafiti

Kad god odem na proslavu godišnjice mature ustanovim da su se moji 
školski drugovi tako ugojili i oćelavili, da me jedva prepoznaju. 
Kiseonik je pronađen tek 1874. Nije utvrđeno kako su ljudi disali pre 
toga. 
Pas je čovekov najbolji prijatelj. Žena zauzima izvanredno drugo mesto. 
Pravog muškarca nećete videti da pegla i pere – on to završi pre nego 
što se njegova žena probudi. 
Nikad ne raspravljaj sa frizerom o politici. 
Potrčao je u susret tramvaju. Tramvaj ga nije prepoznao. 
Bolje ispasti glup nego iz autobusa. 
Kad ugleda ženu, muškarac postane lovac. Kad ulovi ženu, muškarac 
postane plen. 
Nesreća je kad ti sreća kuca na vrata a ti nisi kod kuće! 
Niko nije beskorisan. Svako može poslužiti kao loš primer. 
Sat mi kasni, vaga pokazuje više, a ogledalo mi uopšte ne radi.

Anegdote
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 spa-
vam.
- Čudna stvar! Kod mene je sasvim obrnuto. Kad spavam, ja ne mogu da 
pijem kafu - u svom stilu prokomentarisao je Nušić.

Anegdote, šale i ostalo
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Mudre misli
Mirna duša je najbolja ležaljka za odmor. 
Bolje ti je upaliti jednu malu svijeću nego li da 
čitavog života proklinješ mrak. 
Sve dok staješ na svoje noge nemoj se žalostiti ako 
posrćeš. 
„Moguće” upita „Nemoguće”: Gdje živiš? Reče: U 
snovima nesposobnih. 
Kuća bez knjige je kuća bez duše. 
Nije jak onaj koji stalno dobija ratove već je slab onaj 
koji stalno gubi mir.
Nadimci su obilježja glupih! Velikim ljudima ne treba 
ništa više od svoga imena!
Ko voli neko drvo – voli i njegove grane.
Ne dolazi se ratom do mira već sporazumom.
Kada pravda nestane sa lica zemlje – čovjek postaje 
bezvrijedan.
Nije sreća u tome da stalno radiš ono što želiš već je 
sreća u tome da želiš ono što radiš.
Najgore što može pogoditi nekog čovjeka jeste da je 
besposlen i da ne voli nikoga!
Sram je ljepota kod žene a vrijednost kod čovjeka.
Ako susjedova kuća gori, pazi na svoju.
Prijatelj ti je onaj tko te upozorava na grešku, a ne 
onaj koji ti grešku uljepšava kako bi stekao tvoje 
zadovoljstvo.
Prijateljstvo je bunar – što više iz njega zahvataš on je 
sve dublji.
Osmijeh je lijepa riječ bez slova.
Nemoj mnogo razmišljati o onome što si izgubio kako 
ne bi izgubio ono što imaš.
Što je obmana veća – to je manja sreća.
U lijepom vrtu se zna naći i po neka zmija.
Život je jedina stvar koja što više raste više opada.
Srca su prostorije, a usta brave; jezici su ključevi – 
stoga neka svaki čovjek čuva ključ svoje tajne.
Iskustvo je češalj kojeg ti podari život onda kada ti 
opadne kosa.
Novac je dobar kao sluga, al’ je loš kao gospodar.
Veličina tvog uma rađa zavidnike, dok veličina tvog 
srca rađa prijatelje.
Trenutak boli traje jedan sat, dok sat uživanja traje 
jedan trenutak.
Jadnik; privuče ga njena duga kosa, a ne vidje da joj 
je jezik duži!
Ako hoćeš da spoznaš žensku bit – gledaj u ženu 
zatvorenih očiju.
Ko pogriješi – to je čovjek, a ko na grešci ustraje – to 
je vrag

Snaga lanca se mjeri slabošću njegovih alki.
Ako smo braća nisu nam vreće sestre.
Prva polovica života nam prođe u traženju imetka, 
uspjeha i čuvenosti, dok nam druga polovina života 
prođe u potrazi za doktorima.
Kada neko hvali nekoga – mali broj ljudi u to vjeruje, 
a kada neko kudi nekoga – svi u to povjeruju!?
Lijepo spava onaj koji ne posjeduje ono za što strepi 
da će ga izgubiti.
Ako ti mogu kupiti kapu, pamet ne mogu.
Većinom se novci gube tragajući za novcima
Kada bi se ljudi ustegli od lijepog govora o sebi, i 
lošeg govora o drugima – većina čovječanstva bi 
postala nijema!
Dijete se igra sa životom dok je malo, a poslije se 
život igra sa njime kada poraste!
Beg ja, beg ti – ko će vodu nositi?
Lako je da te ljudi cijene, al’ je najteže da ti sam sebe 
cijeniš!
Srećan je onaj ko lice svoje opere od briga, glavu od 
zauzetosti i tijelo svoje od boli.
Ko je živio s dva lica umro je bezličan.
Ako neprijatelj od tebe zatraži savjet – daj mu ga, jer 
ti na taj način može postati prijateljem.
Bježi kud ti je volja, od sebe ne uteče.
Ako si bogat – jest ćeš kad hoćeš, a ako si siromah – 
jest ćeš kad možeš.
Zboriš u srdžbi – izustićeš nešto zbog čega ćeš se 
kajati cijela života.
Nemoj se raspravljati niti sa rječitim, niti sa glupim; 
rječiti  će te nadvladati u priči, dok će te glupi 
vrijeđati!
Lijepo vladanje prekriva mnoge negativnosti, isto kao 
što ružno ponašanje prekriva mnoge pozitivnosti!
Neke žene misle daje brak prava prilika da se osvete 
nekom čovjeku!?
Kada se dvoje paščadi pokolju oko plijena – vuk čuje 
njihovo režanje i odmah dođe da im problem riješi.
Telefonski račun je najbolji dokaz tome da je bolje 
ćutati nego pričati!
Bogata je teško darovati, sita gosta jos teže častiti.
Preče je da patiš zbog istine nego li da uživaš zbog laži.
Nije darežljivost u tome da mi daješ ono za čim sam u 
većoj potrebi od tebe, već je darežljivost u tome da mi 
daš ono za čim si u većoj potrebi od mene!
Kada siromahu daš ribu – nahranio si ga za taj dan, a 
ako siromaha naučiš kako hvatati ribu – nahranio si ga 
za čitav život!




