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Дођосмо и до броја 50
Поштовани читаоци,

Уђосмо у четрнаесту годину изла-
жења Новина Српских Мостови и до 
броја 50. Можда је у тих четрнаест го-
дина могло изићи и више бројева на-
шег и вашег часописа, али узимајући 
у обзир све околности можемо ипак 
да будемо задовољни у нади и вјери 
да ће у будуће бити више бројева на 
годишњем нивоу.

У ових 50 бројева много штошта је 
написано и објављено, како од допис-
ника из друштава, тако и од вањских 
сарадника који су препознали Новине 
српске Мостови као часопис вриједан 
пажње и који заслужује своје мјесто 
по сунцем. Сви они који су писали 
о активностима друштава можда на 
први поглед и сами нису свјесни шта 
су учинили и шта чине, можда нису 
свјесни да су, између осталога, писа-
ли и историју свога друштва и исто-
рију Срба на овим просторима, јер 
писана ријеч остаје и генерације иза 
нас имаће могућности да се упознају 
барем са дијелом онога шта је урађено 
на подручју културне и друге дјелат-
ности. Оно што није записано, као да 
није ни било. Овом приликом споме-
нућу и неке који су својим текстовима 
дали велики допринос садржају часо-
писа, прије свега ту су покојни ака-
демик Драган Недељковић, чије смо 
текстове објављивали неколико годи-
на и који је био велики пријатељ Срба 
из Словеније. Ту је и Ранко Павловић, 

У име Савеза српских друштава Словеније и своје лично име, свим члановима друштава у 
саставу ССДС упућујемо искрене честитке поводом обиљежавања Нове 2017. године. У нади 
да ћемо заједно остварити зацртане пројекте и отворити нове, који ће допринети заједништву и 
јединству српске заједнице у Словенији, желимо вам много здравља и успеха. 

Најрадоснији празник 07.01.2017, да прославите у миру и радости, у кругу својих породица и 
пријатеља.

Нека Нова година означи напредак, а Божић улије мир у срца свих.

Срећна Нова година и Божић уз традиционално ‘Христос се роди’!“

Далибор Самац 
председник ССДС

књижевник из Бање Луке, који је усту-
пао своје текстове везане на актуелно-
сти из културно-историјског живота.

Поред чланака о дјеловању друштава 
редовно смо објављивали и литерарне 
радове, приче и пјесме, и ту посебно 
истичем Бранка Баћовића и Маринка 
Јагодића Макија, који су својим тек-
стовима обогатили литерарне рубри-
ке у Мостовима. Похвалу заслужују 
и сви они пјесници чије су пјесме 
објављиване на страницама Мостова.

Највише се, што се тиче друштава, 
писало о културној дјелатности, а то 
је и разумљиво, јер сва наша друштва 
прво се баве културом, па онда и не-
ким другим споредним дјелатности-
ма. Култура је на првом мјесту и како 
рече професор Драган Недељковић 
„спас је у култури“. Без културе као 
да немамо ништа, без културе народ 
као да не постоји, то је мртав народ. И 
зато треба, не само да одржавамо тра-
дицију, него и да радимо на културном 
стваралаштву, не смије бити застоја, у 
свему мора бити напретка, па наравно 
и на подручју културе.

Мостови су у овом периоду доживје-
ли и неколико промјена што се тиче 
њиховог изгледа. Овај, садашњи из-
глед, постоји већ неколико година 
а за тај изглед заслужан је дизајнер 
Бранко Баћовић, а тај изглед, вјерујем 
да ћете се и ви сложити, је не само 
лијеп, него и једноставан и функцио-

налан, што омогућава читаоцу бољи 
и љепши преглед.

Сви текстови су прегледани и лекто-
рисани од стране Миће Живковића, 
који се трудио да текстови добију и 
прави изглед, праву конструкцију, а не 
само да поправља правописне грешке 
и на тај начин читаоци су имали пред 
собом текст на српском језику, без 
правописних и граматичких грешака.

Ред је да споменем и оне који у финан-
сијски омогућили излазак Мостова. 
Првих година то је било Министар-
ство за културу Републике Словеније, 
да би касније то суфинансирање пре-
шло на Јавни фонд Републике Слове-
није за културне дјелатности, затим 
Министарство културе и информи-
сања Републике Србије које такође од 
самог почетка помаже Мостове, онда 
је ту и Министарство спољних посло-
ва – Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону. Сви они су препо-
знали значај и улогу Новина српских 
Мостови и својим дотацијама помог-
ли да је часопис присутан ево већ че-
трнаесту годину.

Свима, који су на било какав начин по-
могли Мостове, се захваљујемо и же-
лимо да би тако било и у будућим вре-
менима, а вама драги читаоци желим 
много среће, здравља, успјеха и лич-
ног задовољства у новој 2017. години.

Душан Јовановић
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Наредна, 22. европска смотра српског фолк-
лора дијаспоре и Срба у региону 2017 по 
први пут биће на мору, у Порторожу. Смотра 
ће се одржати 3. и 4. јуна у Аудиторијуму. 
Аудиторијум је прекрасна сцена са фикс-
ном бином величине 25 x 17 метара, може 
да прими 1.900 гледалаца и сједишта су по-
стављена по систему амфитеатра (узбрдо) 
тако да се из сваког реда могу добро видјети 
наступи. Аудиторијум је вањска покривена 
сцена удаљена 100 метара од мора. Распола-
же за довољним бројем гардероба као и са 
унутрашњом двораном за наступе која при-
ма 500 гледалаца а која ће бити коришћена 
за евентуалне додатне пробе као и за гарде-
роба у вријеме наступа.

Домаћинство 22. европске смотре је добио 
Савез српских друштава Словеније, октобра 
2013. на састанку Савјета Европске смотре 

Европска смотра српског 
фолклора дијаспоре и 
Срба у региону 2017

Чланови Савјета Европске смотре у Аудиторијуму

Аудиторијум Порторож
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у Бања Луци а још једном потврђено 2015. 
године у Београду.

Због великих организационих као и фи-
нанцијских обавеза пре саме смотре је 
ССДС понудио организацију друштвима 
члановима Савеза. Једногласно је подржа-
но Културно умјетничко друштво „Мла-
дост“ из Љубљане да преузме цијелу орга-
низацију смотре.

Одмах послије једногласне подршке 
друштво „Младост“ је кренуло у акцију. 
При прегледу свих адекватних локација за 
смотру изабрали су Аудиторијум у Порто-
рожу, због атрактивне локације као и красне 
сцене. Склопљен је уговор са Аудиторију-
мом и ради се напријед на многим важним 
стварима да смотра протекне како треба.

У Порторожу је 3. и 4. децембра одржан 
састанак Савјета Европске смотре. Сви чла-
нови Савјета су били одушевљени како мје-
стом одржавања тако и сценом. На састанку 
су усвојене промјене пропозиција међу који-
ма је јако важна ставка број играча и чланова 
оркестра и која је ограничена на 60 особа. 
Такође је договорено да се Савјет региструје 
као правно лице у Словенији.

У изради је и интернет страница смо-
тре (essf-portoroz2017.si) која ће ускоро 
бити активна. 

Убијеђени смо да ће смотра 2017. окупити 
највише друштава, јер како видимо многи 
већ врше резервације смјештаја и за више 
дана јер у јуну почиње и сезона купања, па 
ће многи продужити свој боравак у Пор-

торожу на неколико дана. Око смјештаја 
је потписан уговор о пословној сарадњи 
са агенцијом Палма преко које се врши 
већина резервација (e-mail: rezervacije@
essf-portoroz2017.si). Понуда смјештаја је 
послата свима и свако може да нађе за себе 
одговарајућисмјештај (од хостела који су 
око 20 евра па навише).

На састанку Извршног одбора ССДС разго-
варано је да би на следећој смотру омогући-
ли учешће свим нашим друштвима која буду 
жељела (такмичарски или ревијално). То 
сматрамо јако позитивним јер је многима је-
динствена прилика да се покажу и наравно и 
виде многа друштва из Европе и много тога 
може да се научи.

Очекујемо подршку свих наших друштава.

На крају свима желим много успјеха у но-
вој 2017. години и добар пласман на пред-
стојећој Европској смотри.                                                                                     

Мр Драго ВојводићПиран, општина којој припада Порторож

Порторож
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„Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno pove-
zani nevidljivim silama.“ – Nikola Tesla. 

Sila koja nas spaja itekako je vidljiva, a njene 
niti isprepletane po Zemaljskoj kugli povezuju 
nas gde god se nalazili – ljubav prema folklo-
ru. Ta ista sila, povela nas je na put za Minhen, 
Njemačku. Domaćin SKU „Rastko“ Minhen 8. 
oktobra 2016. organizovao je „Veče folklora“ te 
među ostalima pozvao i nas. 

Naše putovanje je počelo sa okupljanjem još u 
1.30 časova! Ali s obzirom, da smo taj dan jed-
va čekali a konačno i dočekali, niko nije bio po-
span, ništa nije bilo teško, osmesi na licima… 
Idemo! Posle dugog puta konačno stigosmo na 
dogovoreno mesto gde nas je već čekao vodič 
sa kojim smo pošli u obilazak grada. Sledio je 
poznati Olympiapark, park sagrađen za letne 
Olimpijske igre 1972. godine. Nalazi se u delu 
Minhena poznatom pod imenom „Oberwiesen-
feld“ i dan danas služi kao prostor za održavan-
je raznih kulturnih, verskih i sličnih manifesta-
cija. Ono što nas je pogotovo zanimalo bio je 
Olimpijski toranj (njemački: Olympiaturm) sa 
kojeg se vidi čitav Minhen uz duž i popreko. 
Pošto je do nastupa bilo još dovoljno vremena, 
a mi prosto nismo mogli da odolimo, na samom 
vrhu tornja odigrali smo kolo…kako kažu sitno 
ali dinamitno!  Kako se veče primicala, nismo 
bili umorni, šta više budniji smo bili nego ikad. 
Oblačili smo se, pomagali jedni drugima, šmin-
kali se…sve uz ogroman osmeh. Tad se začu 
naše ime, evo i naših pet minuta! Laganim ko-
rakom poskočismo na binu gde se omladina 
predstavila sa igrama iz Leskovca, a veterani 
igrama sa druge strane Drine – igrama Ozrena.

Anđa Radujko

SPD „Nikola Tesla“ 
u Minhenu

Omladinci SPD „Nikola Tesla” Postojna

Veterani SPD „Nikola Tesla” Postojna

Zajednička fotografija
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„Култура и уметност, обичаји и веровања, 
лепота и мудрост живљења, чине традицију 
једног народа. Tрадиција српског народа 
богата је и неисцрпна ризница коју треба 
отварати, откривати, упознавати и тако од 
заборава сачувати непроцењиве вредности 
које чине лепоту духа нашег народа. 

Изложба слика 
„Етно мотиви и предмети“

Народно искуство гомилало се вековима: 
радом, борбом са природом и самим собом, 
али и вечитим трагањем за новим и непозна-
тим. Временом ризница се мењала, некада 
је била богатија, а када је народ био потис-
нут теретом историје бивала је оскуднија. 
Долазак новог времена и нових генерација, 

тежња да се иде у корак са савременим све-
том, као да лагано потискују оно што нам је 
у коренима.‘‘

Жеља да се од заборава сачува култура, умет-
ност и богата српска ризница чланове ликов-
не секције ПКУД „Свети Никола“, надахнула 

је за стварање изложбе слика, етно 
предмета, везених и тканих ру-
котворина наших предака, под на-
зивом „Етно мотиви и предмети“.  
 
Изложба је широј јавности била 
доступна у периоду од 21.10.2016. 
до 23.10. 2016. у просторијама 
Православне цркве у Марибору. 
На изложби поред чланова ли-
ковне секције, своје радове пред-
ставили су и најмлађи чланови 
друштва, који су на креативан на-
чин приказали пиротске мотиве.

Овом изложбом широј јавности 
билo je презентовано српскo ма-
теријално богатство, које је кроз 
векове стварано, а до дана данас 
очувано.

Текст и фото: Милена Богдановић
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Свечано отварање нових простора КПСХД 
„Вук Караџић“ Радовљица, које су у упо-
требу добили од предузећа „КОВ“ Јесенице, 
одржано је 6. новембра 2016. На Прешерно-
вој цести 56, на Јесеницама. На улазу у про-
сторе, који су обновљени и опремљени тако 
да омогућавају вишенамјенско функциони-
сање, гости су дочекивани на традиционални 
српски начин, три дјевојке обучене у српске 
народне ношње стајале су на улазу и гостима 
нудиле хљеб, со и ракију. У унутрашњости 
простора све је већ било спремно за свеча-
но отварање и освећење. Чин освећења оба-
вио је јереј Бранислав Тодорић, други парох 
крањски. На крају тог свечаног чина обра-
тио се присутнима пригодном бесједом и ис-
такао значај рада друштва не само за његове 
чланове него и за ширу околину одакле су 
чланови друштва. У току освећења власник 
и директор предузећа „КОВ“ Војо Јовичић 
пресјекао је траку и уручио кључеве Мила-
ну Стојановићу, предсједнику КПСХД „Вук 
Караџић“. На тај начин друштво је добило 
на употребу просторе који одишу љепотом 
и функционалношћу. Колико је то важно за 
рад друштва не треба посебно истицати, то 
знају сви који се баве друштвеним радом а 
предузеће „КОВ“ на челу са директором 
Војом Јовичићем, као и свима онима који су 
помогли у реновирању и опремању просто-

Свечано отварање 
нових простора
У присуству великог броја чланова друштва и гостију свачано отворени нови простори КПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица

ра, учинили су велико дјело за које је тешко 
изрећи ријечи захвалности. На члановима 
друштва остаје да својим радом оправдају 
указано им повјерење са добитком нових 
простора и побољшањем услова рада.

Након обављеног освећења и предаје кључе-
ва гости и чланови друштва преселили су се у 

сусједну просторију гдје је одржан културни 
програм. Прво су чланови мјешовите пјевач-
ке групе, којом руководи Снежана Максимо-
вић, извели словеначку химну „Здрављица“ 
и српску химну „Боже правде“. Водитељка 
програма Петра Мартић у свом поздравном 
говору рекла је сљедеће: „Поштовани гости, 
драги наши чланови и пријатељи друштва, 

данас имамо посебну част и 
задовољство да вас поздрави-
мо и угостимо у нашим новим 
просторима. Након двадесет 
и једну годину постојања по 
први пут смо у прилици да све 
наше активности удружимо на 
једном мјесту“. Затим је по-
здравила госте међу којима су 
били градоначелник Јесеница 
Томаж Том Менцингер, јереј 
Бранислав Тодорић, спонзори 
друштва, представник Саве-
за српских друштава Слове-
није и представници других 
српских друштава. Посебан 
поздрав је упутила спонзорим 
који су омогућили да друштво 
угости све у овим лијепим 
просторима.

Милан Стојановић, предсјед-
ник КПСХД „Вук Караџић“ 
одржао је бесједу у којој се 
захвалио свима онима који 
су допринијели да друштво 

Дочек гостију

Предаја кључева



Јануар 2017 | Из друштава | 9
почиње нову епоху, у новим просторима и 
новим условима. Посебно се захвалио Воји 
Јовичићу и предузећу „КОВ“, а исто тако и 
осталим спонзорима.

Водитељка Петра Мартић позвала је присут-
не, оне који још нису чланови друштва, да 
им се придруже јер у друштву имају више 
активних секција од фолклорне, пјевачке, 
литерарне, драмске и спортске у којима ак-
тивно учествује више од 80 чланова.

У наставку свечаног програма пјевачка 
група је отпјевала склоп градских пјесама 
а онда се присутнима обратио Томаж Том 
Менцингер, градоначелник Јесеница, че-
ститао на овом великом догађају, захвалио 
друштву да својим радом обогаћује свеукуп-
ну културну дјелатност Јесеница и пожелио 
много успјеха у будућем раду.

У културном програму своје учешће узео је 
и Радослав Милановић рецитовањем стихо-
ва из његове нове збирке поезије „Пјесмом 
кроз живот“ чије су издавање помогли Војо 
Јовичић, предузеће „КОВ“ и Горан Јовичић, 
а затим им уручио примјерке своје књиге.

У име Савеза српских друштава Словеније 
присутнима се обратио Душан Јовановић, 
секретар ССДС и истакао значај услова у 
којима раде друштва. Пожелио је члановима 
друштва много успјеха у њиховом будућем 
раду у нади да све ово даје могућности за 
проширењем дјелатности друштва. Посебно 
је истакао значај културе и културног ства-
ралаштва, јер народ без културе није народ.

У наставку свечаности Петра Мартић је у за-
хвали спонзорима рекла: „Сви ми знамо да 
до ових простора и опреме у њима не бисмо 
могли доћи без помоћи наших пријатеља 
и спонзора. Зато једна велика захвалност 
свима њима: Предузећу „КОВ“ и његовом 
власнику Воји Јовичићу који је омогућио 
ове просторе и већину опреме у њима; пре-
дузећу „Е Јимм“ и власнику Горану Јови-
чићу који се побринуо за нови ТВ пријем-

ник и клима уређај у просторима; Далибору 
Илићу који се побринуо за све електро ра-
дове и ИТ опрему у просторима; Дулету 

Кнежевићу који се побринуо за све столар-
ске радове; предузећу ТЕЛЕСАТ које нам је 
омогућило пријем ТВ сигнала. Захвалност 
и свим осталим пријатељима и спонзорима 
друштва који својим донацијама годинама 
помажу рад друштва. И на крају такође за-
хвалност свим члановима који су активно 
учествовали у свим осталим пословима око 
уређења ових простора.“

Спонзорима који су омогућили да друштво 
у будуће ради у новим просторима и сав-
ременим условима чланске карте КПСХД 
„Вук Караџић“ уручио је Милан Стојановић, 
предсједник друштва.

На крају програма пјевачка група је отпјева-
ла склоп изворних пјесама а дружење је на-
стављено уз капљицу и богату закуску коју 
су припремили чланови друштва.

Текст и фото: Душан Јовановић 

Освећење простора

Пјевачка група КПСХД „Вук Караџић”

Гости и чланови друштва
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По први пут славска свечаност одвијала се у новим просторима 
друштва на Јесеницама, 8. новембра 2016. Гости су дочекани онако 
како налажу обичаји а на столу је све било спремно за славски обред 
који је затим обавио протојереј-ставрофор Будимир Галамић, први 
парох крањски. Ломљење славског колача обавио је са Миланом 
Стојановићем, предсједником друштва а док су гости и чланови 
друштва узимали славско жито свештеник Будимир је честитао славу 
и пожелио много успјеха у будућем раду друштва. Славском обреду 
поред чланова друштва присуствовали су спонзори друштва Војо и 
Горан Јовичић, као и представници других српских друштава. Након 
славског обреда приређен је славски ручак за који су се побринули 
чланови друштва. Уз добро пиће и храну настављено је дружење 
уз добро расположење а ту је била и пјесма, онако како доликује за 
славско весеље. 

Празник Светог великомученика Димитрија, или Митровдан, како 
се назива у српском народу, обележен је у црквеном календару 
црвеним словом, а у Богослужбеном уставу Цркве означен је знаком 
Средњег празника друге врсте (црвеним крстићем), што значи да по 
рангу и значају припада трећој од шест група у које су сврстани сви 
празници у години. Митровдан је непокретни или стајаћи празник, 
што значи да је увек истог датума, односно 8. новембра по новом 
или 26. октобра по старом календару.

У нашем народу Митровдан је једна од већих слава, крсно име 
неких еснафа и дан одржавања заветине у многим местима. Уочи 
Митровдана и Ђурђевдана треба да је свако код своје куће, јер ко 
тада не буде код своје куће, тај ће преко целе године ноћивати по 
туђим кућама.

Обичај је код нашег народа да се на Митровдан отпуштају слуге 
којима је истекао уговор и изнајмљују нови. Овај дан је легендаран и 
по томе што су се хајдуци тада растајали да би негде презимили зиму 
и поново се састали о Ђурђеву дану следеће године (Митровданак, 
хајдучки растанак; Ђурђев данак хајдучки састанак). Ко хоће да 
му црни лук зими не проклија, нека га уочи Митровдана остави на 
топло место, па се неће покварити, ма колика топлота била. Купус 
се сече обично о Митровдану. У Митрову недељу не треба сејати 

Митровдан – слава 
КПСХД „Вук Караџић“
Настављајући традицију и обичаје КПСХД „Вук 
Караџић“ прославило Митровдан, славу друштва

жито, зато што је то задушна недеља, у којој, по народном веровању, 
посејано жито рађа празне класове. По овцама се гледа каква ће бити 
зима: ако на Митровдан леже са скупљеним ногама, биће блага зима, 
ако леже са опруженим ногама, биће оштра. Ако на Митровдан буде 
облачно, биће топла зима; буде ли ведро, биће оштра. Ако пада снег, 
каже се да је Свети Димитрије дошао на белом коњу. На Митровдан се 
у сваки угао куће стави по један облутак против мишева. У источној 
Србији се дан по Митровдану назива Мишји или Мишулов дан, који се 
празнује да мишеви не би по хамбару и кући наносили штету.

Текст и фото: Душан Јовановић

Гости на слави

Милан Стојановић и парох Будумир Галамић

Гости и чланови друштва за трпезом
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Осванула је субота, 19. новембар, и са 
њом наши традиционални Вукови дани. У 
раним јутарњим сатима смо у просторијама 
друштва дочекали госте из КУД „Карађорђе“ 
Берн, који су се одазвали нашем позиву. 

Дружење и упознавање са гостима а затим 
одмарање у кућама наших чланова. Како је 
време одмицало, поново смо се окупили у 
просторијама друштва, где смо наставили 
јутарње дружење и сви заједно почели са 
припремама на наступ. 

У поподневним сатима морали смо да 
кренемо у Радовљицу, где се ове године 
одржала наша манифестација. Тамо смо 
дочекали и остале госте, који су ове године 
увеличали наш програм: ФС „Лесце“, 
МКД „Илинден“ Јесенице, КУД „Младост“ 
Љубљана и СКУД „Понтес-Мостови“ Трст. 

Шаренило игре, песме и ношње није 
оставило равнодушног ни једног госта, ко 
је те вечери седео у публици, а Линхартова 
дворана била је пуна до задњег угла. Игра за 
игром, песма за песмом фолклорних група, 
и наравно реч по реч нашег члана Радослава 
Милановића, који се представио са своје две 
песме, програм се приближио крају. 

Закључну реч имао је председник друштва 
Милан Стојановић, који је гостима поделио 
захвалнице и позвао све присутне госте 
на дружење са музиком уживо у дворану 
Колперн, где смо са гостима овогодишњих 
Вукових дана остали до јутарњих сати.

Текст: Сандра Јевтић

Вукови дани

Пјевачка група КПСХД „Вук Караџић”

СКУД „Понтес-Мостови” Трст

КУД „Карађорђе” Берн
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Већ дванаесту годину Културно друштво 
„Брдо“ из Крања организује „Дане српске 
културе  у Крању“ уз учешће познатих књи-
жевника, стручњака за језик и књижевност, 
пјевачких и фолклорних друштава и тако 
нуди веома разноврстан програм у трајању 
три до четири дана. 

И овом приликом, у времену од 16. до 19. 
новембра 2016. ређали су се догађаји који 
су својим квалитетом допринијели да и ови 
„12. дани српске културе у Крању“ остану 
у лијепом сјећању како учесницима у про-
граму, исто тако и посјетиоцима који су са 
великом пажњом и одушевљењем пратили 
четвородневни програм.

Првог дана „12. дана српске културе у 
Крању“ у сриједу, 16. новембра 2016, у са-
радњи са Културним друштвом „Михајло 
Пупин“ из Љубљане, у просторима КД 
„Брдо“, отворена је изложба репродукције 
познатих манастирских фресака из Србије 
и Црне Горе, дјело умјетника и иконописца 
Момира Кнежевића. Након изложбе био је 
приказ српског кулинарства.

У четвртак, 17. новембра 2017. у простори-
ма друштва одржана је књижевна трибина 
на којој су своја предавања имали књижев-
ник Зоран Костић и проф. др Душко Певуља 
из Бање Луке, а тема трибине је био стого-
дишњи помен Петру Кочићу. 

Прво је Златомир Бодирожа извео кратак мо-
нолог из Кочићевог дјела о Симеуну Ђаку, а 
онда је књижевник Зоран Костић поред го-
вора о дјелу Петра Кочића прочитао неколи-

12. дани српске 
културе у Крању
Културно друштво „Брдо“ из Крања потрудило се да и 12. дани српске културе у Крању протекну у веома занимљивом 
и богатом програму

ко својих пјесама. Проф. др Душко Певуља 
са великим надахнућем говорио је о лику и 
дјелу Петра Кочића. У другом дијелу овог 
веома садржајног и занимљивог програма 
Душан Јовановић је извео монодраму Бран-
ка Ћопића „Петар Пепо Бандић“.

Трећи дан, петак 18. новембра, био је по-
свећен пјевачким групама и изворној српској 
пјесми. У препуној дворани Културног дома 
Стражишче одржано је вече традиционал-
них пјесама под називом „Пјесма рода мог“, 
а својим наступима, прелијепим гласовима и 
пјесмама, публику су одушевљавале пјевачке 
групе „Билбил“ из Новог Сада, Поткозарја, 
из Републике Српске, АКУДУНС „Соња Ма-
ринковић“ из Новог Сада, СКД „Слога“ Нова 
Горица и пјевачке групе КД „Брдо“.

Програм „12. дана српске културе у Крању“ 
закључен је у суботу 19. новембра у Култур-

ном храму Игнација Борштника у Церкљу, 
на већ уобичајени начин, фолклорном мани-
фестацијом „Разиграна младост“ на којој су 
поред домаћина наступила и друга друштва 
из Словеније а специјални гости су били 
чланови Академско културно умјетнич-
ког друштва „Соња Маринковић“ из Новог 
Сада. 

Публика је уживала у наступу свих фолк-
лорних група а наступило је преко двјеста 
фолклораша који су приказали богату риз-
ницу народних пјесама и игара.

Свим учесницима у четвородневном про-
граму подијељене су захвалнице за учешће 
и поклони у знак захвалности за наступе на 
„12. данима српске културе у Крању“.

Текст и фото: Душан Јовановић

Изложба фресака

Др Душко Певуља, Зоран Костић и Миодраг Кондић Женска пјевачка група КД „Брдо” Крањ
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АКУД „Соња Маринковић” Нови Сад Група „Билбил” Нови Сад

Мушка група из Поткозарја Женска група из Поткозарја

СКД „Слога” Нова Горица Крајишки момци, КД „Брдо”

Старија женска пјевачка група КД „Брдо” Крањ Старија мушка пјевачка група КД „Брдо” Крањ
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На дан славе 24. 11. 2016. окупили су се 
чланови друштва као домаћини и широм 
отворили врата гостима из бројних српских 
друштава, СКД „Никола Тесла“ Постојна, 
СКПД „Свети Сава“ Крањ, СКПХД 
„Вук Караџић“ Радовљица, КД „Брдо“ 
Крањ, КУД „Младост“ Љубљана и ССДС. 
Друштво је имало и кума славе, а то мјесто 
је и ове године припало господину Мирку 
Шокчевићу из Крања. Сигурно је мјеста 
било и за пријатеље, донаторе Љубишу 
Гојковића, Зорана Зеца, Вељка Татића, 
Драгана Вукобрата, а било је и мјеста за 
путнике намјернике.

Домаћин славе Миле Гашић, предсједник 
друштва, поздравио је позване госте и 
чланове друштва, посебно кума славе и 
донаторе. Симбол славе, славски обред је 
припремљен уз свијећу, кољиво, славски 
колач црвено вино и тамјан, а обред је 
извео јереј Бранислав Тодорић, свештеник 
из крањске парохије. У том свечаном и 
достојанственом тренутку свештеник 
Бранислав и домаћин славе Миле Гашић 
обавили су ломљење славског колача. 
После обављеног обреда отац Бранислав 
у кратком обраћању напоменуо је значај 
славе у српском народу. Похвалио је и 
поздравио што све више српских породица 
у Словенији слави своју крсну славу, а ту 
се појављују и бројна српска удружења 
која славе своју славу. Напоменуо је да 
прихваћање и слављење славе јача свијест 

Свети краљ Стефан 
Дечански – Мратиндан 

Слава СКД „Петар Кочић“ Крањ
Ово друштво већ пету годину слави своју крсну славу, а на дан славе 24. 11. 2007. године ово друштво је и основано.

о припадности народу, вјери и цркви, 
то људе зближава и цјелокупну српску 
заједницу чини сложнијом. Честитао је 
друштву славу. Домаћин славе захвалио се 
свештенику на обављеном обреду, куму, 
гостима и члановима на присуству, као и 
свим оним члановима и чланицама, који су 
се потрудили да обогате славску трпезу и то 
на начин, који нас подсјећа на наше очеве и 
дједове, како су славили славу у прошлости 
и родном огњишту. Гости су се обратили 
бесједом и честитали славу.

Настављено је дружење уз славски ручак, 
а и испраћај чланова и гостију од стране 
домаћина протекао је уз захвалност и да се 
поново сусрећемо.

Нешто о крсној слави
Срби су славили крсну славу како у добру 
тако и у злу, како слободи тако и у ропству, 
како у рату тако и у миру. Наши војници 
чували су посљедњи комадић војничког 
хљеба и по коју кап вина на дан своје крсне 
славе, окупљали се у рову, преливали вином 
тај комадић хљеба и ломили га као славски 
колач, честитајући једни другима славу. 
Сјећали су се својих на дому и наставили 
борбу за своју и њихову слободу. Свијећа, 
хљеб, вино и гологлавост, четири симбола: 
свјетлост вјере, зависност од Бога, љубав 
божија и молитва богу, то четворо Србин 
показује на дан своје крсне славе.

У односу на друге значајне светковине 
(Божић, Васкрс), крсна слава нема присуства 
било каквих паганских значаја и симбола 
кроз обичаје на који наш народ слави крсну 
славу. Народ не заборавља шта је слава и зато 
је опстао као народ. Колективно памћење је 
дио културе једне нације, она је постала и 
дио традиције, према томе се и доказује 
какви смо и колики смо. 

Текст: Крстан Шућур 
Фото: Душан Јовановић

Миле Гашић и јереј Бранислав Тодорић

Гости и чланови друштва за трпезом
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I desilo se „Posavsko posijelo“, projekat ko-
jeg sam nazvala „Tamo gdje je moje srce“, 
dana 3. decembra 2016. u organizaciji Izvrš-
nog odbora SKD „Sloga“ Nova Gorica. Jed-
no veče puno muzike, pjesme, šale, smijeha 
ostaće dugo u sjećanju svima koji su svojim 
prisustvom uveličali taj događaj. To nije bila 
obična zabava, bila je to zabava takmičarskog 
duha u kojem su svoje sposobnosti, svoje 
znanje, svoj talenat pomjerile grupe izvorne 
muzike koje postoje i rade u društvima i sa-
mostalno na području Slovenije. 

Slušali smo grupe: „Jorgovani“, „Glas srca“, 
„Stari običaji“, “Izvori Trebave“ i iznenađenje 
večeri naše mladi slogaše, „Momci sa Treba-
ve“, a sve njih je pratili su na violini Peki i Krle 
na šargiji. Izuzetno lijep ambijent, lovačka kuća 
lovačkog društva Renče, dvorana sa prelijepim 
kaminom u kojem je pucketala vatra i davala 
posebnu draž i toplotu, a još ljepši osjećaj je 
bio pogled na punu dvoranu ljubitelja zavičajne 
muzike i dobre pjesme. Veče je proteklo u prija-
teljskom takmičenju, dvije pjesme, a onda kolo 
koje je sve prisutne diglo na noge. 

Poslije završenog takmičenja naši vrijedni čla-
novi su brojali glasove, a za to vrijeme smo 
izvlačili srećne brojeve za tombolu, čiji je po-
krovitelj bio „BOLTON ADRIATIK“, sa koji-
ma smo usrećili i tri dobitnika sa artiklima Rio 
mare, a novčana sredstva od tombole i donacije 
namijenjena su za kupovinu opanaka za našu 
mladu folklornu sekciju. 

Dobili smo i pobjednika, a to su naši mladi 
slogaši, „Momci sa Trebave“, Stefan i Danijel, 
samo da se zna da i mi znamo pjevati, da ima-
mo buduće dobre pjevače sa prelijepim glasom 
i koji su već sad velika konkurencija pjevačima, 
grupama koji se aktivno bave pjevanjem. 

Grupa „Glas srca“ je opravdano dobila veći-
nu glasova, zauzela prvo mjesto publike. Ova 
grupa, kao i sve druge koje su učestvovale u 

Tamo gdje je moje srce!!!

prijateljskom takmičenju, su pobjednici. Niko 
nije izgubio i nije bilo moguće izgubiti u jed-
nom prelijepom druženju koje će se pamtiti 
dugo, dugo. Sa velikim zadovoljstvom sam vo-
dila program uz pomoć sjajnih mladih članova 
Izvršnog odbora, simpatične, uvijek nasmijane 

sekretarice Renate, tamo gdje zaškripi uskače 
raspoložena Biljana, sa svojim humorom rje-
šava zapletene situacije, a bez dobrih konoba-
ra kao što su: Dragana, Mario, Kikić, Vukelić, 
dobrog kuhara Mile, veče ne bi bila savršeno. 
Sa osmijehom, pjesmom, igrom sva zaduženja 
realizuju se dobro i kvalitetno te uvijek prijatno 
i pozitivno iznenade kako ozbiljno to prihvate 
i odrade.

Zvuci violine i šargije ne samo da su podigli na 
noge sve prisutne, ubrzali su rad srca, a i kazal-
jke na satu po taktu muzike su se tako okretale 
da je došlo vrijeme rastanka brže nego što smo 
željeli i htjeli. 

Tako svemu dođe kraj, a svaki kraj ima i svoj 
novi početak, stisak ruke ne znači i doviđen-
ja već pozdrav do novog viđenja, kad i gdje 
ali sigurno sa željom što prije. Prijateljstvo 
treba sačuvati, prijatelja treba imati i biti ne-
kome prijatelj.

Dobrila Cvijanović
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Пролази 160 година од рођења великог ума, 
проналазача и научника у области физике, 
електротехнике и радиотехнике, Николе 
Тесле. Захвални смо му за многе ствари, 
данас нам Земља изгледа попут најлепшег 
украса на новогодишњој јелки и у свемир 
шаље сопствени чаробни сјај.

Манифестацију је отворио Владо Шпанић 
председник друштва СПД „Никола Тесла“ 
Постојна, поздравио све присутне са 
неколико речи а потом му се на позорници 
придружио и секретар Националног савета 
Срба Словеније Никола Тодоровић. Међу 
позванима били су и градоначелник општине 
Постојна Игор Марентич са супругом 
Мајом, други председник по реду СПД 
„Никола Тесла“ Слободан Џакула, а својим 
присуством поздравило нас је и друштво 
Европа-Донна, друштво борбе против рака 
дојке, представљала га је Дарја Ројец.

Дружење су обогатила бројна друштва 
својим стваралаштвима. Вече је почело са 
ветеранском групом СПД „Никола Тесла“ 
Постојна, која се представила играма 
Озрен и Моравац. Следила је фолклорна 
секција најмлађих дотичног друштва 
песмом и игром. Драмска секција публику 
је забавила квизом „Сиротињо и богу си 
тешка“, а омладинска фолклорна секција 
је културни дом подигла на ноге са играма 
из Горње Пчиње. Литерарну секцију СПД 
„Никола Тесла“ Постојна представљала 
је Анђа Радујко са ауторском песмом 
„Боје“. Литерарну атмосферу наставили су 
представници СКД „Петар Кочић“ Крањ 
у саставу Остоја Шобот, Крстан Шућур, 
Дрена Шобот и рецитатор Радослав 
Милановић, представник КПШХД „Вук 
Караџић“ Радовљица, са рецитацијом о 
Николи Тесли. СКПД „Свети Сава“ Крањ 

Вече Николе Тесле 2016
Ко год 10. 12. није био у Постојни, закаснио је једно спектакуларно вече, Вече Николе Тесле! Било је ту игре, песме, 
драме, смеха, вриска…али о том - потом

такође је обогатило вече својим присуством. 
Ветеранска фолклорна секција наступила 
је кореографијом Димитровград, мушка 
певачка група певала нам је на увце песме:
„ Вила Бана са планине звала“, уз пратњу 
гусала, „Чик мала ако смијеш“, бањалучког 
краја и „Соколица“, песма подгрмечког 
краја. А женска певачка група представила 
се следећим репертоаром, односно песмом 
западне Босне, „Ој да ми је ићи у сватове“, 
Личком песмом, „Заљевала Смиља смиље“.

Са ПКУД „Свети Никола“ из Марибора 
уживали смо у играма из околине Лесковца 
и песмама у извођењу пет прелепих 
девојака, пет прелепих гласова под будним 
оком уметничког вође певачке групе Јелене 
Гајић. Слушали смо: „Ој, ливадо росна 
траво“, „Три девојке бостан посејале“ и 
„Горанине ћафанине“. 

Полако смо кроз игру, песму, представу и 
све лепо што су нам учесници „дочарали“ 
стигли и до самог краја. Било је то једно 
предивно вече посвећено Николи Тесли чије 
име као друштво поносно носимо. 

Текст: Анђа Радујко
Фотограф: Александер Радујко, Петра 

Булетинац

Boje

Crvena kô krv, kô crvena čoja, 
kô bojno polje poslije boja, 
kô božur iz krvi iznikô, 
ko boja iz mojih vena, 
boja crveno crvena. 

Plava kô nebo nedostižno, duboko 
kô boja plavih prezrelih šljiva, 
plava kô boja očiju vrelih 
u kojima ljepota tone, 
u kojima ljubav počiva. 

Bijela, kô majčino mlijeko 
što ga dijete neumorno siše. 
Opojni nektar to je, što ti snagu daje. 
Bijela je to boja za koju se živi, 
za koju se diše. 

I tako složene kô duge nebeske, 
što se poslije proljetnih kiša 
rađaju u mome kraju.  
Niti blijede, nit‘ boje mijenjaju – traju!

Anđa Radujko



Јануар 2017 | Из друштава | 17

Scenska narodna igra sasvim je novo područ-
je istraživanja u srpskoj etnokoreologiji koje 
je počelo svoj razvojni put zahvaljujući radu 
na doktorskoj disertaciji etnomuzikologa i 
etnokoreologa msr Vesne Bajić Stojiljković. 
Zato je seminar o „koreografiji narodne igre“, 
održan u subotu, 10. 12. 2016. u Parohijskom 
domu u Ljubljani, prvi te vrste ikada održan u 
Srbiji i dijaspori. Ovaj seminar nije bio „kla-
sičan“ seminar o učenju narodnih igara, već 
o učenju primene i obrade igara za scenu u 
okviru jednog celovitog dela - koreografije na-

Seminar o koreografiji 
narodne igre

rodne igre. Celodnevna predavanja obuhvatila 
su, tako, tematiku o terminologiji - o primen-
jivanju termina scena, scensko, koreografija, 
koreografija narodne igre, stilizacija - zatim o 
koreografsko-kompozicionim principima koja 
su potrebna da bi se koreografija dobro pripre-
mila, koncipirala; govorilo se o značajnim srp-
skim koreografima koji su delovali u Srbiji od 
druge polovine XX veka; predstavio se način 
zapisivanja koreografije sa ciljem primene je-
dinstvenog metoda u radu; i praktičan rad na 
koreografiji koji je obuhvatio samo jedan seg-
ment scenskog rada, a to je razvijanje kinetič-
ke komponente igre, s obzirom na to da je ona 
najčešće manjkava u radu savremenih autora 
koreografije.

Učesnici seminara bili su umetnički ruko-
vodioci iz nekoliko društava u Sloveniji - iz 

Nove Gorice, Radovljice, Kranja, Ljubljane, 
Novog mesta i Kopra. Seminar je realizovan u 
okviru edukativnog projekta „Naša tradicija“ 
ispred Akademskog kulturno-umetničkog dru-
štva „Kolo“ u Kopru, zahvaljujući finansijskoj 
podršci Ministarstva kulture i informisanja 
Republike Srbije i Javnog fonda Republike 
Slovenije za kulturne delatnosti, te je bio be-
splatan za sve učesnike. Želja svih učesnika 
bila je da se takav seminar nastavi i da duže 
traje. Područje koreografije vrlo je obimno 
i zanimljivo, te će svakako biti potrebno i 
više dana, ali i češće da budu održavani u 
toku godine, kako bi pomogli svima onima 
koji pripremaju program za svoje folklorne 
ansamble - dečije ili odrasle - za scenu.

Piše: Vesna Bajić Stojiljković
Foto: Mile božić
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Максимовић“ из Цеља, који су извели игре 
из Бруса. 

Велике симпатије публике покупили су 
најмлађи чланови ПКУД „Свети Никола“, 
који су се представили сплетом дечијих 
песмица. Својим извођењем одушевили су 
публику, за шта су били награђени гласним и 

великим аплаузом који су свакако зслужили 
за оно што су показали.

Игре из Шумадије још једном су приказали 
чланови фолклорне секције СПЗ „Корошке“, 
а „Ваљевску подвалу“ публици су приказали 
чланови фолклорне секције „Удружења 
Дуга“ из Граца. Чланови СД „Др Младен 

У жељи да сваке године окупи велики број 
српских друштава са подручја словеначке 
и аустријске Штајерске регије, Плесно 
културно уметничко друштво „Свети 
Никола“ Марибор организовало је други 
фестивал фолклорних група штајерске 
регије под називом „Хајд‘ поведи весело“. 
Фестивал је организован 12. новембра 2016. 
године у концертној дворани Завода Антона 
Мартина Сломшека у Марибору, а публику 
су кроз шаренолик програм провела бројна 
друштва из Словеније и Аустрије. 

Водитељ програма Саша Станковић 
поздравио је све присутне у публици, 
све учеснике програма и најавио почетак 
културног програма. Програм су отворили 
домаћини, са певачком секцијом који су се 
публици представили са песмама „Ој,ливадо 
росна траво“ и „Три девојке бостан 
посејале“. 

После певачке секције, на бину су изашли 
чланови фолклорне секције ПКУД „Свети 
Никола“, који су се публици представили 
играма из Шумадије. 

Сплетом игара из Груже, представили су се 
први гости КУД „Свети Сава“ из Граца са 
дечијом поставом. Затим су на бину изашли 
чланови фолклорне секције СКХД „Десанка 

Хајд‘ поведи весело

Певачка секција ПКУД „Свети Никола” Марибор
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Стојановић“ из Велења, отпевали су песме 
„Играла би, ал‘ не могу“ и „Кукај, кукај 
тедено ледено“. Омладинци СКД „Марибор“ 
извели су игре из Беле Паланке, а ветерани 
СКД „Сава“ из Храстника приказали су још 
једном игре из Груже. 

Суграђанке домаћина, дугогодишње 
пријатељице певачка група МКД „Биљана“ 
из Марибора, отпевале су сплет македонских 
песама. Игре из Криве Реке приказали су 
чланови фолклорне секције КУД „Свети 
Сава“ из Граца, овај пут у извођењу 
извођачког ансамбла.

За крај културно уметничког програма, 
домаћини су публици приказали игре 
из Лесковца, а затим је на бину изашла 
председница друштва Марина Бунић, која 
је поздравила све присутне, захвалила се 
свим учесницима програма и публици, 
а представницима друштава уручила је 
захвалнице. 

После тога, публика и учесници програма, 
из концертне дворане преселили су се у 
спортску салу, где је настављено дружење уз 
музику уживо до раних јутарњих сати.

Велико хвала свим учесницима програма, 
публици, представницима ССДС, 
представницима Црквене општине 
Марибор, представницима Савеза Срба 
Штајерске, донаторима на несебичној 
помоћи, као и ЈСКД који  током свих ових 
година финансијски помаже и самим тим 
олакшава рад друштва.

Текст: Милена Богдановић 
Фото: Предраг Димитрић

Фолклорна секција ПКУД „Свети Никола” Марибор

Најмлађи чланови ПКУД „Свети Никола” Марибор

Дружење
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Ovaj lijep događaj na kome su učestvovale 
dječje folklorne grupe održan je 26. novembra 
2016. u Duhovnom centru Svetog Antona u 
Ljubljani. Ovoj, „11. dečjoj folklorijadi“ pri-
sustvovalo je 240 posetilaca a učestvovalo je 
pet društava sa više od 100 mladih folkloraša. 
Program je najavila voditeljka Marina Pejano-
vić. 

U prvom bloku prvo su se predstavili najmlađi 
folkloraši KUD „Mladost“ Ljubljana, sa kojima 
radi Milka Marin, a odigrali su i otpјevali igre 
i pјesme iz Bele Krajine. Za njima na scenu su 
stupili malo stariji, koje vodi Branislava Sara 
Mitrović, i odigrali igre iz centralne Srbije. Obe 
grupe na harmonici je pratio Dragan Cvetkov. 

Bilo je liјepo gledati kako djeca uživaju i igri i 
pjesmi i već u tom dobu uče kako treba čuvati 
narodnu tradiciju i običaje. 

U drugom bloku prvo je nastupila mlađa dječja 
grupa KPSHD „Vuk Karadžić“ iz Radovljice 
sa kojom radi Aleksandra Dragić. Odigrali su 
splet igara iz Srbije koje je postavila Adrijana 
Šučur. 

Nakon njih predstavila se još jedna grupa gos-
tiju i to mladi članovi MKD „Sveti Kiril i Meto-
dija“ iz Kranja. Sa djecom vrijedno radi Metodi 
Zlatkov a koreografiju pod nazivom „Gurgov-
den“ postavio je Dževad Abaz. 

U ovom bloku nastupila je još jedna dječja gru-
pa KUD „Mladost“, još nešto malo starija i uz 
pratnju orkestra KUD „Mladost“odigrala igre 
iz Užica. 

U trećem bloku prvo su se publici predstavi-
li mlađani folkloraši KD „Brdo“ iz Kranja i 

11. dječja folklorijada
U organizaciji KUD „Mladost“ održana 
11. dječja folklorijada

odigrali igre iz Gruže. Ovaj blok zaključili su 
domaćini, mlađa dječja grupa koju vodi Bra-
nislava Sara Mitrović i uz muzičku pratnju 
harmonikaša Dragana Cvetkova odigrala igre 
iz Šumadije. 

U četvrtom bloku nastupila je dječja grupa SKD 
„Sloga“ iz Nove Gorice, koju su pripremile Na-
taša Živanović i Milena Popović, a prikazala je 
igre iz Leskovca. 

Igrama iz Dimitrovgrada predstavila se starija 
dječja grupa KPSHD „Vuk Karadžić“ iz Ra-
dovljice, a ovaj blok završila je starija dječja 
grupa KUD „Mladost“ sa kojom radi Bojan 
Antonić i odigrala igre iz Kobišnice. Na kraju 
nastupa svi učesnici su dobili zahvalnice za na-
stup na „11. dečjoj folklorijadi“.

U holu dvorane nastavljeno je druženje uz za-
kusku koju su pripremili roditelji dječjih grupa 
KUD „Mladost“ Ljubljana. U organizaciji 
KUD „Mladost“ održana 11. dječja 
folklorijada

Ovaj projekat sufinansiran je od strane Mi-
nistarstva spoljnih poslova Republike Srbije 
– Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u 
regionu.

Tekst i foto: Dušan Jovanović
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Следило је прелепо дружење уз песму, по 
који виц, уз пуну трпезу. После неколико 
незаборавних сати, где је било пуно песама 
из бивше Југославије, из свих република 
барем по једна песма, кренули смо ка  
нашем апартману и наравно, наш домаћин 
није допустио да узмемо тешке књиге и 
часописе, јер смо дошли  аутобусом,  те је 
поново зажелео, да нас види пре поласка у 
Копар, на ручку. Нисмо много дискутовали, 
јер није имало сврхе. Следећи дан дошли 
смо поново на ручак, на ракијицу, по књиге 
и нашем дружењу је убрзо био крај! Имали 
смо и ту част, да упознамо и афористичара 
Рада Ђерговића. 

Нашим домаћинима, Недељку и његовој 
супрузи Вишњи, зажелели смо све најлепше, 
те да се видимо једнога дана у Копру! 

Књиге и часописе смо поделили деци 
као новогодишњи поклон и били су 
презадовољни!

Аутор: Наташа Радешић

Важно је то, да је диван човек и домаћин, да 
је диван песник. Читала сам тако неко време 
његове објаве, његове песме и одушевила 
се! 

Недељко Попадић је српски песник. 
Познатији  је по својим песмама за децу. 
Покретач и оснивач је београдског фестивала 
писаца за децу „Витезово пролеће“! 
Године 2001. основао је и постао главни и 
одговорни уредник књижевног часописа за 
децу „Витез“.

На крају прошле школске године одлучила 
сам да му пишем, да мало представим наше 
друштво и рад наше учитељице Наде са 
нашом дивном децом, у школици српског 
језика, те га молила, да нам поклони коју 
књижицу, како бисмо поклонили нашим 
ученицима.

Пошто сам имала излет у Београд, јавила 
сам се поново нашем драгом Недељку и 
молила, да се нађемо негде и да преузмем 
обећане књиге и часописе за децу. Није 
било оклевања, одмах је следило: „Када 
стижете? Бићете моји гости?“ Наравно да 
нисам желела свих мојих десет пријатеља 
да водим, али његова је била задња: 

Пријатељство са 
књижевником Недељком 
Попадићем
Не знам ко је кога додао за пријатеља на ФБ друштвеној мрежи, али искрено речено, није ни важно!

„Опуштено! Ви ћете бити моји гости!“ Тако 
је и било. Кренули смо ка редакцији, коју смо 
убрзо нашли. Дочекали су нас раширених 
руку и као прави домаћини, уз ракијицу! 
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Прослава деветогодишњице постојања 
друштва
Девет година постојања Академског кул-
турно уметничког друштва „Коло“ из Копра 
обележено је у препуној дворани копарског 
позоришта. Најгласнији аплауз публика је 
поклонила најмлађим учесницима, деци из 
школе српског језика у оквиру овог друштва 
и малим фолклорашима који традицију и 
матерњи језик неки негују већ пет година, а 
неки су им се придружили тек ове школске 
године. Дечица су публику поздравила при-
годним рециталом и песмицама дечјих пес-
ника Драгана Лукића, Вукомана Радосавље-
вића и Љубивоја Ршумовића, док је старија 
група деце публику од срца насмејала ске-
чом са темом неспоразума приликом теле-
фонског разговора. Посебно изненађење за 
децу која већ пет година активно учествују у 
друштву на овој свечаности је била  додела 
бронзаних Маролтових признања од стране 
Јавног фонда за културне делатности Репу-
блике Словеније. 

Деца су пробила лед и пред њима је још 
много наступа, дружења, учења кроз игру 
и забаву, међугенерацијску сарадњу и за-
нимљиве теме из наше прошлости, језика и 
културног наслеђа које им припремају учи-
тељице Тијана Рачић, Нада Чупковић и Вес-
на Бајић Стојиљковић. 

Мали чувари 
српства из Копра
Школа српског језика ЋИРИЛАНДИЈА  у оквиру АКУД „Коло“  

Желимо им још пуно успеха у раду и на на-
ступима и да наставе са очувањем српства 
далеко од матице.

Деда Мраз нам стиже на весеље
Као и сваке године у школи српског језика 
у  оквиру Академско културно уметнич-
ког друштва „Коло“ из Копра организује се 
традиционално дружење са родитељима и 
децом уз песму и израду новогодишњих че-
ститки намењених спонзорима, донаторима 
и финансијерима који школу и само друштво 

подржавају годинама.  И овај пут су чланови 
друштва изненадили децу вредним поклони-
ма: торбе, књиге, часописи, слаткиши. А на-
града организаторима је, свакако, био дечји 
осмех и весеље. 

Поклон деци посебно су обогатиле књиге 
и часопис „Витез“ које су из Београда  ве-
ликодушно припремили и послали књижев-
ник Недељко Попадић и комплетна екипа 
уредничког тима часописа „Витез“. Дечјем 
весељу није било краја и овом приликом се 
наше друштво искрено захваљује донатори-
ма за њихов несебичан труд и подршку на-
шој школи. 

Посебно изненађење су припремиле тате и 
показали како знају да буду креативни при 
изради честитки и у идејама. Сви присутни 
су се сложили да се ова врста дружења мора 
одржати али и појачати присуством других 
тата који своју креативност скривају врло 
вешто. 

(Школу српског језика и културе у оквиру 
АКУД „Коло“ из Копра суфинансира Управа 
за сарадњу са дијаспором и Србима у реги-
ону Министарства спољних послова Репу-
блике Србије) 

Текст: Нада Чупковић

Фото: Јордан Радешић, Нада Чупковић, 
Наташа Радешић

Креативан рад старије групе

Дружење са родитељима и израда новогодишњих честитки
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Bogat kulturni program ponudili i podelili smo 
sa našim vernim gledaocima, sa našim prijatel-
jima i dragom rodbinom. 

Uz pesmu i  igru, dečije recitale, uz naše goste, 
društvo MKD „Kočo Racin- Obala Koper“ iz 
Kopra.

Bilo je to ponovo divno druženje, koje je trajalo 
puna dva sata, gde smo našli vreme i za podelu 
Maroltovih priznanja i značaka svima onima,  
koji su u društvu pet i više od pet godina. 

Ove godine smo sami ukrasili binu i ponosna 
sam na to! Toplina je žarila sa bine, koja je bila 
ukrašena ćilimima, vunenim čarapama, frulica-
ma, orasima, tronožcem, slamom i fenjerom...

Sve to nam je ovoga puta  ulepšalo i dočaralo 
neka lepša stara vremena.

Puno lepih utisaka je ostalo u nama! Posle na-
stupa sledilo je druženje uz našeg člana Bojana 
i njegovog drugara na sintisajzeru da kasnih ju-
tarnjih časova.

Domaćine, srećno ti veselje!
„Domaćine, srećno ti veselje“ bio je naziv proslave devete godišnjice našeg društva AKUD „Kolo“ iz Kopra!

Nastavljamo i dalje sa intezivnim radom i već 
sada se pripremamo na desetu godišnjicu!

Tekst:Nataša Radešić 
Foto: Jordan Radešić
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Била је то једна велика жеља, отићи 
на Златибор, наступити и дружити се 
са ветеранима из разних градова, који 
воле народну песму и игру. Домаћини 
су нас дочекали раширених руку и све 
организовали беспрекорно. 

Наступили смо 25. по реду, златна средина, 
са играма и песмама из Горње Ресаве 
„Маро, Ресавкињо“! Нисмо били једини из 
Словеније, придружили су нам се и ветерани 
из других друштава из Словеније.

После наступа следила је вечера, а након 
тога, дружење уз песму и игру до раних 
јутарњих сати у спортској дворани, коју 
су тако лепо наши домаћини украсили, да 
нисмо ни знали, да смо у дворани.

Ипак је требало угостити око 1500 људи. 
Посебност вечери су биле наруквице, које су 
се светлиле у тами, које су нам потребне за 
улаз у дворану. Угасили су за моменат светла 
и све руке су наједанпут биле у ваздуху! 

Незабораван догађај и доживљај. Дошао 
је и растанак те полазак кућама. Хвала 
Златибору и домаћинима, организаторима 
Удружењу ветерана Златибор, на свему и 
све похвале око организације овако великог 
догађаја!

Текст: Наташа Радешић

Златиборе, шири своје 
гране и прихвати наше 
ветеране!

Veterani
Putuje, putuje, karavana mala,
Mi smo veterani, grupa odabrana.
Vesna, budno je oko sokolovo
Često kaže: „Dragi veterani, 
Ne valja vam ovo!“
Kolovođa Almin, neozbiljan, mlad,
A u kolu je pravi veteran. 
Ljubica i Mićko, najstariji par,
Da su s karavanom to je božji dar.
Ljubica i Cvetko, veterani stari,
Uvek u potpori ovoj karavani.
Mara, prvi glas karavana,
Od njenoga glasa ori se dvorana.
Nasiha naša, organizator pravi,
Dobra volja je najbolja, 
tako kažu  naši stari.

Dragan, ozbiljna je glava,
Uvek ima pametnih komentara.
Martina, Martina, baš si sada fina,
Malo levo, malo desno, uvek ti je mesto 
tesno.
Elizabeta, Beti, šta bi rekla Keti,
Od kad radi treću, sa probama nema 
sreću.
Nataša, Nataša, kreativna glava,
A u duši vri emocija prava.
Milan i Katka najmlađi su par,
Dođoše i oni u naš karavan.
Ružo, Ruška, tam᾽ se nešto šuška,
Bilo leto ili zima oko tebe društvo ima.
Pije čiča Božo, oj Dodiću Dodo,
Čas te ima, čas te nema, 
pa u karavanu nastade dilema.
Katalin Katka, praktična je žena,
Ona lesu čuva, kada mene nema.
A tu je i Dana na kraju karavana,
Ona čuva i pazi da je lesa prava.
I danas evo, karavana mala
Putuje svuda, grupa odabrana.
Hej, hej, ne spavaj sad,
Dođi i ti u naš karavan.
Sa nama je lepo, sa nama je ludo,
Sa nama se uvek događa čudo.
Od Vardara pa do Triglava,
Od Đerdapa pa do Jadrana,
Takva ti je, brate, naša karavana.
Hej, hej, ne spavaj sad,
Dođi i ti, sa nama zaigraj. 

Dana Arsić
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Захваљујући фолклорној секцији КД 
„Брдо“, тј. ветеранској групи фолклорне 
секције, био је уприличен одлазак на Међу-
народни фестивал фолклора који се одржава 
на Златибору.  Мотивиран идејама чланова 
„ВЕТЕРАНА БРДА“, Митар Вујиновић, 
предсједник друштва и битна карика при 
организовању посјете Ужичке републике, 
је цјелокупан боравак у Србији добро ос-
мислио и употпунио културно-едукативним 
садржајима. Баш због те специфике и исто-
ријске занимљивости ужичке регије западне 
Србије, те добре координације групе од 35 
чланова,  смо се кући вратили пуна срца и 
преплављени утисцима који се могу до-
живјети само у топлом загрљају те земље.

Излетнички дио
Све је започело окупљањем на добро ута-
баној локацији у Крању, у четвртак навече 
у 23.00 часова, 1. децембра. Наш дугого-
дишњи пријатељ, по безбједности и угођају 
добро познати превозник није каснио. Већ 
у првим километрима пута се по аутобусу, 
крадом и неумољиво, распрострла топлина 
и позитивна енергија. Сам пут је протекао 
без непланираних компликација. Свако је 
нашао начин како да се бар мало одмори. 

„Златиборе заиграј“
Фолклорна гостовања КД Брдо се садржајно надграђују
6. међународни фестивал ветерана фолклора, 3. децембар 2016, Чајетина
Свеобухватна турнеја ветерана КД Брдо из Крања окарактерисана 
излетничким, културно-едукативним и забавним догађајима

Цик зоре увијек успава и оне најраздрага-
није, тако да смо добро јутро једни други-
ма називали пред Ужицем. У граду нас је 
дочекао туристички водич. Професионалка 
и домаћинском топлином Србије обасјана, 
гђица Невена, нам је на кратко пожељела до-
бродошлицу и представила град. Убрзо смо 
се упутили до Народног музеја Ужице. 

Народни музеј је изграђен пред Други свјет-
ски рат у намјене Народне банке, која се у 
те просторе није никад уселила. Зграде су 
одиграле битну улогу у борби против фа-
шистичког окупатора, зато не треба нагла-
шавати тематско опредијељење  и богатство 
поставки. На мјесту, под брдом, које је из-
грађено за трезоре Народне банке, у вријеме 
2. свјетског рата, је пресељена творница му-
ниције и оружја. 

Поред те, новије тематике, музеј располаже 
са комплексном збирком са 70000 јединица, 
од којих неке датирају из раних доба човје-
чанства. Све то смо сагледали и разумјели 
уз помоћ еминентне више кустоскиње, мр 
Љиљане Мандић, која од 1992. године ради у 
музеју на античкој и праисторијској збирци. 
Много тога смо морали да сагледамо у вео-

ма кратком времену, јер смо водили рачуна 
о рационалном трошењу времена, с обзиром 
на преостанак дана и на вриједности које су 
нас чекале.

Из музеја смо се прошетали до центра гра-
да, до Јокановића куће, старе градске куће, 
која је припадала једној од најпознатијих 
трговачких породица из 19. вијека. Ради се 
о ријеткој, сачуваној, репрезентативној кући 

Миодраг Кондић поред споменика 
нашем највећем научнику

Са кустосом испред музеја Ужичке републике
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регије, која је под управом Народног му-
зеја сачувала своју аутентичност до данас. 
Разумијевање виђенога је било омогућено 
објашњењима кустоскиње која се бави ста-
ром градском кућом.

Духовно окријепљени, схватисмо да је 
вријеме да присједемо и одморимо, јер ипак 
се налазимо у граду који је познат по томе да 
се код њих добро поједе и попије.  С паузом 
нисмо одуговлачили и наставили смо свој 
програм обиласка  знаменитости.

Из центра града смо се запутили ка Градској 
плажи, те напријед до хидроцентрале на Ђе-
тињи, која се налази испод ужичког Старог 
града. Централа представља технолошко 
чудо пуних 116 година и још функционише 
са свим својим оригиналним дијеловима 
и принципима. Ради се о првој централи 
у Европи која је постављена на принципу 
наизмјеничне струје. Само након пет годи-
на послије проналаска Николе Тесле и по-
стављања прве модерне хидроелектране на 
Нијагари, је на иницијативу проф. Ђорђа 
Станојевића, пријатеља Николе Тесле, са-
грађена централа на Ђетињи. Било је мно-
го негодовања тадашњег становништва јер 
нису разумјели како може „из воде виђело 
да настане“. 

Постоје казивања, да су се поједини због 
страха да ће из воде ватра да креше,  чак 
и одселили.  Израду турбина и генератора 
је Тесла повјерио Сиеменс-у, који је тада, 
први и последњи пут, употријебио ћирили-
цу за техничке ознаке на таблицама маши-
на.  Јако је занимљива прича о самом транс-
порту опреме, али о томе ћу говорити неке 
друге прилике. 

Први пут, послије одласка из отаџбине, 
Никола Тесла се враћа и на Илиндан 1900. 
године  пушта у погон невјероватно достиг-
нуће технологије, које још увијек није пре-
вазиђено и у употреби је на потпуно истим 
принципима у цијелом свијету. Хидроцен-
трала је обновљена 2. августа 2000. године. 

Стајати и дотакнути се машина, на које је и 
Никола Тесла своје руке полагао, је на мене 
оставило дубок и неизбрисив утисак, печат 
и уједно дар који не могу заборавити. Само 
за трен или два, како се мени учинило да 

смо били унутра, сам погледао око себе и 
схватио да сам остао потпуно сам у хидро-
електрани, заокупљен фасцинантним де-
таљима који су ме окруживали. Ако бих мо-
рао тада да брзо одговорим како се осјећам, 
рекао бих да ту електрану поштујем као 
цркву, а генераторе као иконе технолошког 
достигнућа његове ненадмашене величине, 
наравно, Николе Тесле.

Послије обиласка централе запутили смо 
се на Стари ужички град. Остаци утврђења 
се налазе на стјеновитом и неприступачном 
гребену над Ђетињом. Поједине литице су 
високе и педесетак метара, зато је потреб-
на мјера опрезности. Неосвојива тврђава је 
играла битну улогу у чувању саобраћајнице 
која је повезивала Босну са Србијом. Резак 
ваздух, шетња и обилазак Старог града је 
припомогао томе да се подсјетимо да тре-
ба мало присјести  и искусити нешто што 
ужички крај осликава као гурмански. Зато 
смо се запутили на планину, на Златибор, 
гдје нас је чекао богат ручак. 

Јако брзо су била испуњења наша очекивања 
у смислу јела и пића. Самим тим смо уједно 
исцрпли план за излет, који је за све нас био 

Долазак хидроцентрали

Испред прве електричне централе подигнуте по Теслиним принципима 
полифазних струја у Србији и то свега пет година послије подизања 
исте такве на ријеци Нијагари у Америци

У тунелу_Партизанска фабрика оружја у Другом свјетском рату
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пријатно изненађење од стране организато-
ра. Окријепљени и весели због виђеног смо 
потражили свој смјештај у хотелу. Логичан 
наставак овог текста би био да смо сити и 
послије проведеног дана у кретању заспали 
у својим собама. Наравно да не! 

Послије краћег одмора смо се сакупили у 
огромној рецепцији хотела и кренула је и 
пјесма, појавила се ту и хармоника и запо-
чело је право весеље. Забава је потрајала 
дуго у ноћ. На Златибору не недостаје ноћ-
ног живота и праве народне музике те ис-
кусних забављача који су, уз лагану шетњу, 
доступни пјешице.

Фестивал
По исцрпном али не и исцрпљујућем дану, 
те по живахној и веселој вечери смо се 
ваљано одморили и наспавали. Убрзо је 
прорадила особина одговорности, што је 
и важна особина сваког играча. Почеле 
су припреме, запутили смо се у Чајетину, 
мјесто одржавања манифестације. Облачење 
ношње, припреме задњих детаља и све што 
прати квалитетно представљање је брижно 
водио млади, али не и неискусни Дејан 
Јовић. По свему судећи је све било спремно 
за квалитетан наступ.

Пратиоци, који смо сједили у публици, 
пажљиво смо и нестрпљиво чекали своје ве-
теране који су наступили, игром случаја, на 
самом врхунцу концентрације публике и то 
као пети по реду. Већ сам излазак на бину 
је био убједљив. Ношња лијепа и богата, са 
доста шаренила и веома добро утегнута и 
дотјерана. Битан детаљ у представљању, јер 
се са тим показује искуство, култура и по-
штовање ношње коју носе и коју показују. 

Жао ми је што се недовољно разумијем у 
игре и кораке да могу похвалити виђено, 
али као лаик могу рећи да је било много 
више неко очување репутације КД „Брдо“, 
кад је фолклор у питању. Било је довољно 
енергије и баш потаман елеганције и го-
споштине у кореографији. Наши ветерани 

нису имали проблема и парирали су гру-
пама у којима је било видно много млађих 
извођача који су се, по мојем скромном суду, 
мало прерано „преветеранили“ из извођач-
ких састава. Бојим се да не унесем преви-
ше такмичарске ноте, међутим поређење са 
другима и стремљење ка врху је пут групе 
која напредује, а ветерани нашег друштва то 
сигурно јесу. 

Битно је поменути да је фестивал испунио 
свој смисао постојања у смислу фолклор-
не разноликости које су се смјењивале на 
бини више од четири сата. Толико програ-
ма просјечан гледалац не може да гледа без 
паузе, зато је то разлог више и прилика да 
се представници друштава упознају и раз-
мијене мишљења. С обзиром на виђене ре-
пертоаре, много је лакше наћи сродне душе 
за могућу будућу сарадњу. 

Из поштовања и као својеврстан начин за-
хвале, морам неколико ријечи намијенити 
домаћински припремљеној вечери и зајед-
ничком дружењу послије одржаног фести-

вала. Упркос маси од око 1100 учесника 
који су сјели за столове, домаћинска то-
плина није изостала, што је заиста велики 
подвиг. Остављам простор да је оцјена мо-
жда дјелимично субјективна, али биће ми 
опроштено ако се узме у обзир да смо ми 

Крајишници својеврстни карактерни рођа-
ци са карактером становништва регије за-
падне Србије. Свима онима који нису били, 
а можда их занима Златибор, морам рећи 
да сам споменуо само дјелић од онога што 
може бити занимљиво, као рецимо: „Зла-
тиборска хајка на вукове, „Шљивовачки 
сајам“, „Сеоски вишебој“,  „Видовданске 
културне свечаности“, ….

Прибиљежио: Миодраг Кондић 
Фото: Борут Принчич

Јокановићева кућа

Успон на стари град
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Припреме за реализацију пројекта почеле 
су већ након израде саме идеје и у току тих 
припрема одређени су носиоци и организа-
тори пројекта, као и учесници у пројекту.

Све је почело је 22. октобра 2016. у про-
сторима СКД „Петар Кочић“ Крањ када је 
одржано „Литерарно-драмско вече“. У про-
граму су своје пјесме, објављене у самостал-
ним или заједничким збиркама, као и нове, 
читали Остоја Шобот, Радослав Милановић, 
који је уједно представио и своју нову збир-
ку пјесама „Пјесмом кроз живот“, Крстан 
Јаковљевић, Маринко Јагодић Маки, Дрена 
Шобот, а Душан Јовановић је извео сатирич-
ну причу „Скончање Максима Дискутанта“. 
Програм су допунили гуслар Пајо Вучено-
вић и пјевачка група СКД „Петар Кочић“. 
Овом догађају присуствовало је више од 50 
чланова друштва и осталих љубитеља лите-
рарне и драмске делатности.

Караван књижевности и 
драмске дјелатности
СКД „Петар Кочић“ одрадило веома обиман пројекат са подручја литерарне и драмске дјелатности

Други догађај био је 16. новембра 2016. у 
Светосавском културном центру у Крању 
када су чланови „Театра Давид“ извели дра-
му Петра Кочића „Јазавац пред судом“, при-
сутно је било око 60 посјетилаца, а суорга-
низатор је било СКПД „Свети Сава“ Крањ.

Сљедећи догађај у пројекту био је 5. де-
цембра 2016. у библиотеци Мирана Јарца 
у Новом Месту, суорганизатори библиотека 
Мирана Јарца и њихова представница Савка 
Фејзић и Српско културно друштво „Ново 
Место“ из Новог Места. У програму су чи-
тањем своје поезије и прозе учествовали: 
Остоја Шобот, Маринко Јагодић Маки, Ана 
Јухант која је представила своју поезију на 
словеначком језику, Дрена Шобот, Радослав 
Милановић и Душан Јовановић који је извео 
монолог из драме „Коштана“ Боре Станко-
вића. У уводу овог програма Крстан Шућур 
је представио пројекат и активности везане 

за дјелатности из пројекта. Душан Јова-
новић је говорио о културној дјелатности 
Срба у Словенији са посебним освртом да 
литерарно-драмску и издавачку дјелатност 
а уједно је представио збирку пјесама Ра-
дослава Милановића „Пјесмом кроз живот“. 
Овом догађају присуствовало је око 40 по-
сјетилац међу којима је била и Бранка Буко-
вец, предсједница Друштва за добровољни 
рад Ново Место..

„Караван књижевности и драмске дјелатно-
сти“ наставио је свој пут 9. децембра 2016. 
у Бањој Луци у Народној и универзитет-
ској библиотеци Републике Српске. Крстан 
Шућур, вођа пројекта представио је проје-
кат и активности у вези тога. Михајло Орло-
вић је говорио о сарадњи српских друштава 
из Словеније са организацијама и књижев-
ницима матице и Републике Српске. Душан 
Јовановић је представио културну дјелат-
ност Срба у Словенији. У програму су своју 
поезију читали др Васо Предојевић, Винко 
Пиљагић, Дрена Шобот, Маринко Јагодић, 
Крстан Јаковљевић а Остоја Шобот је поред 
читања поезије извео и сатирично причу 
„Интеграција“. На крају програма књижев-
ник Ранко Павловић из Бање Луке говорио 
је о литерарној и издавачкој дјелатности 
Срба у Словенији.

Други дан, по доласку из Бање Луке, чла-
нови „Каравана“ упутили су се у Постојну 
гдје је 10. децембра 2016. био догађај „Вече 
Николе Тесле“ на коме су свој стихове реци-

Караван у Бањој Луци

Караван у Кочевју

Са наступа у НУБ РС Бања Лука
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товали Остоја Шобот, Радослав Милановић, 
Дрена Шобот, Крстан Јаковљевић а Остоја 
Шобот је извео монолог „Интеграција“. Овај 
догађај организован је у сарадњи са СПД 
„Никола Тесла“ Постојна а присутно је било 
око 300 посјетилаца..

Наредно путовање било је 13. децембра 2016. 
у Дому културе у Велењу на коме је пред око 
70 посјетилаца Крстан Шућур представио 
пројекат и учеснике овог програма у коме су 
своје стихове читали Остоја Шобот, Марин-
ко Јагодић, Крстан Јаковљевић, Дрена Шо-
бот, Радослав Милановић, Ђорђо Радовић и 
Ивана Чресловник која је читала пјесме на 
словеначком језику. Душан Јовановић је го-
ворио о културној дјелатности Срба у Сло-
венији, посебно истичући литерарно-драм-
ско стваралаштво и издавачку дјелатност, а 
затим је читао пјесме Ратомира Илића Кача-
ра. Гуслар Пајо Вученовић отпјевао је епску 
пјесму а затим заједно са Остојом Шоботом 
и Љубом Андрићем и српску народну пјесму. 
У другом дијелу програма Остоја Шобот, 
Љубо Андрић и Крстан Шућур чланови Те-
атра „Давид“, који дјелује у саставу СКД 
„Петар Кочић“ извели су драму Петра Ко-
чића „Јазавац пред судом“. Суорганизатори 
у овом догађају били су Дом културе Велење 
и Српско друштво „Др Младен Стојановић“ 
из Велења. Поред великог броја посјетилаца 
овом догађају присуствовао је и Бојан Кон-
тич, градоначелник Велења. 

„Караван књижевности и драмске дјелатно-
сти“ наставио је са својим путовањем и оби-
ласком градова а још један у низу догађаја  
из пројекта био је 15. децембра у Кочевју 
гдје су своју поезију читали Остоја Шобот, 
Маринко Јагодић и Радослав Милановић, 
а о пројекту и литерарно-драмској делат-
ности говорио је Крстан Шућур. Уједно 
је представљена и збирка поезије Небојше 
Игњатовића а у програму су учествовали 
чланови СКУД „Кочевје“ и СКД „Ново Ме-
сто“ а сам програм уљепшан је музичким 
нумерама. Око 40 посетилаца са великом 
пажњом је пратили наступе свих учесника.

И наредни догађај у оквиру пројекта „Ка-
раван књижевности и драмске дјелатности“ 
био је 16. децембра 2016, такође у Кочевју 

у Шешковом дому. Душан Јовановић је 
извео монодраму Бранка Ћопића „Петар 
Пепо Бандић“ а у програму је учествова-
ла и драмска секција Српског просвјетног 
друштва „Никола Тесла“ из Постојне која је 
извела представу „Квиз“.

Закључни дио „Каравана књижевности и 
драмске делатности“ био је 23. децембра у 
дворани Импекс у Крању пред више од 60 по-
сјетилаца. Крстан Шућур, вођа пројекта, го-
ворио је о досадашњим активностима у вези 
са овим пројектом, Остоја Шобот је у име 
учесника говорио о значају оваквих догађаја. 
У програму своје стихове читали су Маринко 
Јагодић Маки, Смиљана Илић, Наташа Јово-
вић, Ана Јухант, која је рецитовала пјесме на 

словеначком, Дрена Шобот, Радослав Мила-
новић, Мајо Крговић и Крстан Јаковљевић а 
Јордан Ставрев је прочитао одломак из свог 
романа. Специјални гост била је Ружица 
Кљајић, књижевник из Сомбора. Душан Јо-
вановић је извео два драмска монолога. Са 
овим дијелом је завршен овогодишњи „Ка-
раван књижевности и драмске дјелатности“ 
који је наишао на позитивну оцјену како пу-
блике исто тако и стручњака са подручја књи-
жевности и драмске дјелатности..

Посјета свим догађајима из пројекта била је 
изнад очекивања, ако се узме свеопшта заин-
тересованост за овакве догађаје. Публика је 
испунила просторе у којима су се одвијали 
догађаји и са будном пажњом пратила насту-
пе, у неким приликама било је и разговора 
са публиком. Задовољни смо и присуством 
других српских друштава а нарочито прису-
ством представника библиотека.

СКД „Петар Кочић“ још од свог оснивања 
највише пажње посвећује литерарно-драм-
ској делатности. Приређује разне догађаје с 
тог подручја, а у сарадњи са другим српским 
друштвима чланови литерарно-драмске сек-
ције наступају и у другим мјестима. 

Пројекат је суфинансиран од стране Мини-
старства спољних послова Републике Ср-
бије – Управе за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону.

Текст и фото: Душан Јовановић

Караван у Велењу

Караван у Новом Месту

Закључни Караван у Крању
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U nedostatku slobodnih termina i prezauzetosti 
u novembru  ove godine turnir u šahu smo or-
ganizovali u subotu  10. 12. 2016. sa početkom 
u 11 sati u novim društvenim prostorijama na 
Jesenicama. 

Sve je po starom kao i prošlih godina – samo 
nova lokacija, ovaj put Jesenice, Prešernova 
56, Sudija i vođa turnira bio je Drago Šiftar, a 
table i ostalo i ovoga puta nam je posudilo ša-
hovsko društvo Simp iz Radovljice. Na startu 
se prijavilo 24 igrača iz raznih mjesta Slove-
nije od Jesenica , Radovljice, Kranja, Škofje 
Loke, Domžala, Kamnika, Ljubljane pa čak i 
iz Zagorja ob Savi.  Ostaje žal da je najmanje 
šahista iz srpskih društava, izuzetak su naše 
društvo „Vuk Karadžić“ i SKD „Petar Kočić“ 
iz Kranja. Igralo se po „Švajcarskom sistemu“, 
brzopotezno, dva puta po deset minuta, devet 
kola. Među učesnicima bile su i dvije dame, 
naša folklorašica Snežana Radić,  i  Pavla Košir 
iz Domžala, koje su se  ravnopravno borile sa 
ostalim učesnicima turnira

Poslije odigranih devet kola dobili smo i konač-
ni poredak. Među osvajačima pehara bili su i 
učesnici koji su prvi put igrali na našem turniru, 
ovoga puta su to nova imena u odnosu na prošlu 
godinu iako su prvi i drugi iz prošle godine bra-
nili  osvojena priznanja. 

1. Dušan Zorko  
2. Milorad Bulatović  
3. Džemal Vesković 

Poslije podijeljenih priznanja  nastavili smo 
druženje uz zakusku i piće.

U organizaciji turnira učestvovali su: Obrad 
Bavrlić, Neđeljko Vidić, Miroslav Martić, 
Petar Šućur, Snežana Radić i Milan Stojano-
vić. Zahvaljujemo svim učesnicima, Dragi 
Šiftaru kao vođi, članovima šahovskog  druš-
tva Simp: Boštjanu Pretnaru i Jovici Sandiću 
koji su nam pomogli oko organizacije, narav-
no i članovima našega društva koje sam već 
spomenuo. Vidimo se na sledećem turniru. 
 
                                Napisao: Milan Stojanović

Vukov šahovski turnir 2016
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Кажу да се човјек увијек радо враћа тамо 
гдје му је било лијепо. Вођени тим мотом  
ветерански ансамбл КПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица одлучио је да се по трећи пут 
одазове позиву домаћина и узме своје 
учешће на Шестом међународном фестивалу 
ветерана фолклора Златибор 2016. 

Суочени са бројним отказима у последњи 
час, што због болести, што због радних 
обавеза, екипа од 32 члана окупила се пред 
нашим новим просторима на Јесеницама 
и у касним вечерњим сатима кренула на 
тродневни излет на Златибор. Са много 
добре воље и позитивне атмосфере већ сам 
пут је најављивао да ће ово бити поново 
један лијеп излет пропраћен са много пјесме, 
весеља, хумора и смијеха.

Стигли смо у петак ујутро на Златибор који 
нас је дочекао у своме сјају окупан у сунцу и 
прохладном времену типичним за ово доба 
године. Иако мало уморни од пута нисмо ни 
помишљали на одмарање у хотелу Зеленгај 
у којем смо били смјештени са осталим 
друштвима. Ове године нам је био циљ да 
обиђемо мјеста у околини Златибора за које 
протеклих година нисмо имали времена. 
Дестинација је била Стопића пећина која 
се налази на магистралном путу Златибор - 
Сирогојно и музеј на отвореном у Сирогојну. 
Дошли смо до закључка да је то био пун 
погодак. Одличног расположења уз пјесму 
спустили смо се пјешице неких стотињак 
метара и уживали у околини и погледу 
који се простире око саме пећине. Стопића 
пећина је ријечна пећина кроз коју протиче 
Трнавски поток. Сам улаз у пећину и поглед 
на двије дворане, салу и канале са кадама 
оставио нас је без текста. Ријеч је о једној 

Вукови поново 
на Златибору

од најљепших пећина у Србији и човјек 
све и да хоће не може остати равнодушан. 
Праћени са водичем који нам је на занимљив 
начин приказао унутрашњост и представио 
историјат са уживањем смо провели сат 
времена у дубинама ове предивне природне 
творевине. Излет смо закључили у Сирогојну 
гдје смо такође били очарани природним 
љепотама у прелијепом етно селу које је 
претворено у музеј на отвореном. Дан смо 
закључили уз вечеру и уживање у домаћим 
златиборским специјалитетима уз музику, 
игру и пјесму.

Субота је по обичају био дан за сам 
фестивал и тако је и протекао у припремама 
за што бољи наступ. Као и прошле године 
фестивал се одржао у Чајетини, а поново 
је оборен рекорд у броју учесника. Чак 42 
друштва из Србије, Републике Српске, 
Хрватске, Словеније и Аустрије. Ове године 
смо се представили с кореографијом  Игре 
из околине Лесковца коју је поставио наш 
умјетнички вођа Жељко Милановић и као по 

обичају из претходних година по ријечима 
наших домаћина, поново оставили добар 
утисак. Закључак вечери није могао бити 
бољи. Поново смо се окупили на свечаној 
вечери у спортској хали на Златибору и 
уживали у величанствено организованом 
весељу уз добру храну, пиће и музику.

На жалост, дошла је недеља, дан за повратак. 
И поред умора од динамичног излета и дугог 
пута вратили смо се својој свакодневици 
препуни лијепих утисака и са мислима како 
би нам било жао да смо све ово пропустили.

Овим путем посебно желимо да се 
захвалимо нашим домаћинима са Златибора 
на позиву и феноменалној организацији 
фестивала. Сваки пут кад помислимо да 
не може боље они нас на најбољи начин 
демантују.  Хвала вам још једном драги 
наши домаћини са Златибора!

М. Мартић

Вукови у Степића пећини

Вукови у Сирогојну
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У просторијама Удружења Краљевине Ср-
бије у Београду, 19. Новембра 2016, под по-
кровитељством ЊКВ Александра Карађорђе-
вића, Раде Бакрачевић, заслужни грађанин 
Краљева, познати новинар, уредник часопи-
са „Штајерске новости“ најпосећенијег сајта 
у регији (посета до данас 17.800.000 посети-
лаца из целог света)  и председник Српског 
културног друштва „Штајерска заједница“ 
из Марибора, проглашен је 19. новембра 
2016. за Српског витеза. 

Ово престижно признање историјског цен-
тра „Српска круна“ из Крагујевца у прису-
ству великог броја културних и политичких 
особа предала му је Мирјана Раденковић, 
генерални секретар. Раде Бакрачевић је том 
приликом добио још једно признање: „По-
вељу“ за трајни допринос ширењу слободне 
новинарске мисли, коју му је доделило уред-
ништво „Краљевских новина“, које издаје 
„Удружење Краљевине Србије“.

Ту повељу му је предала Маја Ковачевић, 
уредница „Краљевских новина“. Свечаној 
предаји признања присуствовали су пред-
ставници српских министарстава, амбаса-
да, академици, црквени великодостојници и 
представници културног живота Србије као 
и делегација Срба из штајерских покрајина 
Словеније и Аустрије.

Два признања Србину 
из Марибора

Раде Бакрачевић, председник комисије 
за доделу високог новинарског признања 
„Златног пера Штајерске“ за 2016. годину 
поделио је на истој прослави та признања: 
Ђуру Милекићу, српском књижевнику из 
Аранђеловца, Божидару Дринићу, уреднику 
часописа „Аграр“ из Зрењанина и Радију 
„Слово љубве“ из Београда. Ове слављенике 
„Златног пера Штајерске“ изабрала је коми-
сија састављена од познатих српских нови-
нара: Марко Лопушина, уредник „Вечерњих 

новости“, Зорица Зец из Београда, новинар 
и књижевник, Радомир Чубрановић из Новог 
Сада, новинар, главни уредник „Штајерских 
новости“ за подручје Војводине, Здравко 
Мајсторовић из Мурске Соботе, уредник фо-
тографије, Драган Павић, предузетник из ау-
стријског Граца, потпредседник Српског кул-
турног друштва Штајерска заједница и Добре 
Стојановски из Раденаца, секретар комисије. 

Александер Бакрачевич

Ђуро Милекић предаје признање „Српски витез” Раду Бакрачевићу

„Повељу” Раду Бакрачевићу предаје Маја Ковачевић, главни уредник „Краљевских новина”
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Maribor, 17. november – Letos, na prvi pomlad-
ni dan, je na zboru članov Zveze kulturnih dru-
štev Maribor bil sprejet sklep o podelitvi nazi-
va častnega člana te asociacije občanu Občine 
Radenci, Radoslavu (Radetu) Bakračeviću, ki 
s sedežem v Mariboru predseduje Srbskemu 
kulturnemu društvu »Štajerska skupnost / Šta-
jerska zajednica« in združuje pripadnike srbske 
narodnosti na Štajerskem v Sloveniji ter na Šta-
jerskem v sosednji Avstriji. To bi naj bila zahva-
la Radetu Bakračeviću za polstoletno delovanje 
na področju medsebojnega razumevanja in so-
delovanja med slovenskimi in srbskimi kultur-
nimi ustvarjalci. V četrtek, 17. Novembra 2016 
zvečer, se je zgodila izročitev slovesne listine 
častnemu članu Radetu Bakračeviću v Unionski 
dvorani v Mariboru. Tedaj je naziv častnega čla-
na prejel tudi slovenski pisatelj Tone Partljič.

V bogatem kulturnem programu 10. jubilejne-
ga Dneva kulturnih društev Maribor, ki je po-
tekal pod naslovom »Nebesa pod Pohorjem« 
so nastopili številni posamezniki in kulturne 
skupine: igralska skupina Kulturnega društva 
Pekre – Limbuš s kabaretno predstavo »Ne-
besa pod Pohorjem« Toneta Partljiča, Meša-
ni pevski zbor Kulturno umetniškega društva 
Hoče pod vodstvom zborovodkinje Darinke 
Teršek, folklorna skupina Kulturno umetniške-
ga društva Milke Zorec iz Hotinje vasi (to dru-
štvo letos slavi 70-letnico obstoja !), z več kot 
osmimi križi gospa Zinka s frajtonerico, ljudske 
pevke etno-skupine Zale pri Kulturno umetni-
škem društvu dr. Pavel Turner Fram, godbeniki 
Kulturno umetniškega društva Pošta Maribor 
ter Krizanteme, veteranska sekcija Akadem-
ske folklorne skupine Kulturno umetniškega 
društva Študent v Mariboru.

Mag. Franci Pivec, predsednik ZKD Mari-
bor, je z mag. Igorjem Teršarjem, direktorjem 

Rade Bakračević, častni član 
ZKD Maribor

JSKD Slovenije, izročil priznanja gledališčni-
koma: Simoni Napast (KUD Rače) in Dragu 
Koletniku (KD Pekre – Limbuš); s podpred-
sednikom ZKD Maribor Ervinom Hartma-
nom podelil medaljo in priznanje ZKD Mari-
bor Ivu Jurišičuin Srečku Ješovniku, obema iz 
pihalne godbe KUD Pošta Maribor; s prvim 
častnim članom ZKD Maribor Janezom Karli-
nom pa izročil listini o imenovanju dveh novih 
častnih članov ZKD Maribor: Radetu Bakrače-
viću in Tonetu Partljiču.

Imenovanje za Radeta Bakračevića je 
mag. Franci Pivec utemeljil: »Rade Bakračević, 
rojen leta 1939 vstarodavni Raški, v Srbiji je 
diplomiral na Univerzi v Ljubljani in se spre-
cializiral za ognjevarne materiale ter na tem 
področju v Sloveniji zastopal »Magnohrom« iz 
Kraljeva. Ob rednem delu se je ves čas posve-
čal novinarstvu in objavljal članke o Sloveniji v 
različnih časopisih nekdanje Jugoslavije.

 Po upokojitvi se je v celoti posvetil tej dejav-
nosti in ustanovil ter urejal več medijev, ki se 
posvečajo medkulturnim odnosom v trikotniku 
Slovenija-Avstrija-Srbija: časopis »Kontakt«, 
revija »Mostovi«, spletni časopis »Štajerske 
novice« itd. Kot ustanovitelj Srbskega kultur-
nega društva »Štajerska skupnost« je že de-
setletja neumorni organizator programov in 
dogodkov, ki pomembno prispevajo k sožitju 
med kulturami, še posebej pa med pobratenima 
mestoma Maribor in Kraljevo. Njegova ustvar-
jalna nagnjenja se izražajo v poeziji, umetni-
ški fotografiji in filmu, pri čemer se je potrdil 
z vidnimi priznanji. Rade Bakračević je svetal 
primer odprtega in strpnega človeka, kakršnih 
primanjkuje v teh časih in naših prostorih. Z 
velikim navdušenjem in sposobnostjo ter glo-
bokim spoštovanjem do drugačnosti prispeva k 
humanizaciji odnosov med ljudmi, kar je tudi 
trajni cilj Zveze kulturnih društev.«

Ob tej priložnosti se je Rade Bakračević zah-
valil: »Za mene je današnji dan, ko me je Zveza 
kulturnih društev Maribor proglasila za svo-
jega častnega člana, pomemben dogodek, saj 
sem dobil priznanje za svoje več desetletno 
delo na področju kulture, ki sem ga opravljal v 
več kulturnih društvih. To je  priznanje za moje 
delo in za delo vseh članov Srbskega kulturne-
ga društva Štajerska skupnost iz Maribora. Pri-
znanje sem dobil v letu, ko naše društvo Štajer-
ska skupnost praznuje deset let obstoja. Vesel 
sem, da so predlagatelji opazili in prepoznali 
moje delo. Vsekakor je to priznanje spodbuda 
meni in vsem članom našega društva, ki smo 
aktivni  v slovenski in avstrijski Štajerski. Še 
enkrat hvala !«

Tekst: Filip Matko Ficko 
Fotografije: Zdravko Majstorović, Aleksander 

Bakračevič, Filip Matko
Janez Karlin, Tone Partljič in Rade Bakračević

Čestitke predsednika ZKD Maribor Franca Pivca
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Слава Ћирила и Методија православне црк-
ве Марибор, окупила је 28. маја 2016.рекор-
дан број верника из Словеније и Аустрије. 
Стигло је и више руских верника, који живе 
у овим крајевима. Да би слава потекла у још 
свечанијој атмосфери побринуо се режисер 
Раде Бакрачевић, који је ове недеље завршио 
свој документарни филм “Путевима Право-
славља” и копију филма у цркви на слави 
поклонио Митрополиту др Порфирију, од 
кога је тражио благослов за филм. Као што 
је већ од раније познато Раде Бакрачевић је 
за снимање свог филма добио благослов од 
његове Светости Патријарха Српског Ири-
неја, који је том приликом изрекао лепе речи 
за филмску екипу: „Православна црква стоји 
за снимањем вашег документарног филма 
Путевима православља и кад год покуцате 
на њена врата биће вам отворена.“

Тако је у суботу на слави мариборске цркве, 
пред 350 верника Митрополит Порфирије 
дао благослов за почетак приказивања фил-
ма по свим државама у којима постоје пра-
вославни храмови. Др Порфирије је обећао 
приказивање филма на територији Хрватске и 
Словеније. Из Београда је стигла вест у којој 
Епископ топлички Арсеније позива Рада Ба-
крачевића да прикаже свој филм септембра у 
Крипти Храма Светог Саве у Београду. Филм 
ће бити приказан у Марибору, Љубљани, 
Бечу, Загребу, Зрењанину. Телевизија „Храм“ 
из Београда ће га приказати у свом редовном 
програму. О завршетку снимања филма већ 
су РТС сателитски програм у својој емисији: 
„Србија на вези“, Радио Београд у емисији: 
„Вечерас заједно“ и највећи дневни часопис 
на Балкану „Вечерње новости“ обавестили 
своје гледаоце, слушаоце и читаоце,

Раде Бакрачевић нас је обавестио:  „Ства-
ралачки напор нас Срба на просторима на 
којима смо се затекли по распаду наше нека-
дашње заједничке домовине захтева од нас, 
који смо остали далеко од наше отаџбине, да 
још чвршће повежемо наш народ са Мати-
цом. Желимо да се национално, привредно, 
економски, просветно и верски одржимо. Да 
сачувамо српски језик, културу, веру и не 
на крају и наше обичаје које смо са собом 
донели у туђи свет. Чланове филмске екипе 
сам саставио из стручњака и оних, који нису 
захтевали хонораре. Имали смо финансијска 
средстава само за материјал и основне путне 
трошкове. Важно је било, да смо обезбедили 
новац за камере и фотоапарате. А онда смо 
кренули у акцију снимања по православним 
храмовима од Марибора до Свете Горе Атос.

У  документарном филму Путевима Право-
славља који траје  90 минута  приказали смо 
следећа висока преосвештенства: Московски 
Патријарх Кирил и целе Русије, Патријарх 
цариградски Вартоломеј, Патријарх Иринеј, 

Путевима православља 
Завршен документарни филм режисера Рада Бакрачевића

Игуман Архимандрит Методије Манастир 
Хиландар, Владика Андреј из Беча, Др Пор-
фирије, Митрополит загребачко-љубљан-
ски, покојни Митрополит Јован, загребач-
ко-љубљански и целе Италије, Владика 
Грчки, 60 свештеника из XXИ. конференције 
православних представника, која је одржана 
у Љубљани, Владика жички Г. Јустин, Вла-
дика Г. Василије, Сремски Карловци, Влади-
ка црногорски Г. Јоаникије. У помоћ су ми 
прискочили: Здравко Мајсторовић, Владета 
Матовић, главни инжењер градње Храма 
Светог Саве, Зорица Зец, Градимир Станић, 
Биљана Костић (Патријаршија), Ненад Ра-
домировић, Александер Бакрачевич. Прика-
зали смо светиње наше Свете Цркве: Икона 
Свете Богородице Тројеручице из Манасти-
ра Хиландара снимљена када је први пут 
после 800 година изнесена из Хиландара и 
пренесена лађом и колима до Цркве Светог 
Димитрија у Солуну, Пожар на Хиланда-
ру, Српско гробље у Солуну, Српска царска 
лавра Манастир Хиландар, Манастир Грача-
ница и Манастир Дечани на Косову и Мето-
хији, Српска царска лавра манастир Студе-
ница, манастир Рас, манастир Жича, Храм 
Светог Саве, Крипта Храма Светог Саве из 
Београда, Црква из словеначке Беле Краји-
не, мариборска црква, храм Светих Ћирила и 
Методија из Љубљане, Саборни храм Преоб-
ражења Господњег у Загребу, познатији као 
Преображењска црква,  1.700 година Милан-
ског едикта, и много других активности веза-
них на нашу Православну цркву.

Филм је посвећен српству и Православљу. Ба-
крачевић је све урадио, такорећи, до савр-
шенства и није чудно, да је већ на почетку 
промоције филма добио многа признања од 
оних који су имали прилике, да виде поједине 
делове филма. Бакрачевић је, како каже, ис-
пунио своје младалачке жеље, које су настале 
још у гимназијским данима у Краљеву, када 
је редовно посећивао манастир Жичу. Филм 

су подржали: Управа за сарадњу с дијас-
пором и Србима у региону, Министарство 
културе и информисања Републике Србије и 
Јавни фонд Републике Словеније за култур-
не делатности.

Завршетак документарног филма режисера 
Рада Бакрачевића прве су објавиле „Вечерње 
новости“, највеће дневне новине на Балкану: 
„Искуство Рада Бакрачевића, али очигледно 
и недовршену идеју, коју ни многи пре њега 
нису могли да заокруже у један затворен и 
дефинитивни систем, што је и немогуће, Ба-
крачевић је наставио посегнувши опет за ка-
мером као алатком и дао се на пут у обилазак 
српских светиња, од Србије ка Светој Гори 
и назад, пратећи вероватно процес, односно 
ток ширења православља који је, како ће се 
показати кроз векове, обостран и синерги-
чан, као и сама религија, уосталом.“

Градимир Станић – човек за све инфор-
мације битног значаја за српску Патријар-
шију Вест да је  Раде Бакрачевић из Мари-
бора снимио филм Путевима православља 
можда је неке и изненадила, али има и 
оних који су је примили као сасвим очеки-
вану и, рекло би се, логичну информацију. 
Они који познају Бакрачевића спремни су на 
свакаква изненађења, углавном пријатна, али 
су то временом престала да буду изненађења 
и постали својеврсни степеници ка катарзи 
свеукупног доживљаја света овог мултиме-
дијалног креативца. Скоро да нема области 
које се Бакрачевић није дотакао током своје 
сада већ зреле и пребогате животне аванту-
ре. Наука, фотографија, журналистика, по-
езија, етнологија, култура…само су неке од 
области које је пригрлио и дао им свој печат, 
али надасве печат хуманисте и ствараоца 
чије су креације засноване на тежњи за по-
везивањем људи на глобалним просторима 
и остваривању заједништва кроз оно што 
је најбоље у њима. О томе најбоље сведоче 

Благослов Његове Светости Патријарха српског господина Иринеја
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признања која је током живота добио, али и 
његови контакти са свим иоле значајним су-
дионицима друштвено-политичког живота.

У складу са тим било је сасвим логич-
но очекивати да ће Бакрачевић у том свом 
ходу ка креативном остварењу својих ал-
труистичких и атавистичких визија отићи 
и даље, ка немогућем, тражећи прави и нај-
бољи уметнички израз у који ће уткати своја 
хтења, удахнути му своју идеју и кроз њега 
саопштити свој људски и уметнички кредо: 
да је добро, а не зло, заправо оно што људе 
чини правим представницима људске врсте.

И тако је дошао до филма, седме уметности, 
најпластичније, најсвеобухватније и најиз-
ражајније у смислу да саопшти оно што 
се жели рећи. Производ тога је био његов 
први филм „Србска царска лавра, манастир 
Хиландар на Светој Гори – Атос“ који је 
прошле године приказан и наишао на више 
него добар пријем, чак би се могло рећи оду-
шевљење гледалаца.

Можда није на одмет поменути и то, да је 
Раде Бакрачевић, одлучивши да сними до-
кументарни филм: „Путевима православља” 
морао, углавном, да покрије све финансијске 
и остале трошкове. Имао је срећу да у своју 
екипу добије врсна филмска и књижевна 
имена из свих држава некада заједничке др-
жаве, који су му пружили помоћ, а да за то 
нису захтевали хонорар.  У тој екипи, поред 
Рада Бакрачевића, режисера, сниматеља, 
писца текста и финансијера – такорећи „де-
војке за све” су и: Здравко Мајсторовић, фо-
торепортер из Мурске Соботе, Александер 
Бакрачевич, сниматељ из Марибора, Иван 
Рајовић, књижевник и новинар из Краље-
ва. Забележимо још нека имена људи, који 
су му скочили у помоћ: Зорица Зец, нови-
нар српске Патријаршије из Београда, Хаџи 
Момир Бакрачевић, стручни сарадник из 
Краљева, Градимир Станић, управитељ фон-
дације Српске Православне цркве из Бео-
града, Биљана Костић, кустос музеја Српске 
Патријаршије из Београда, Марјан Пунгарт-
ник, књижевник, генерални секретар Савеза 
културних друштава Словеније из Марибо-
ра, Милада Калезић, прва дама словеначке 
драме из Марибора, Боривоје Манојловић, 
певач из Бенедикта, Добре Стојановски, Зо-
лтан Часар и Горан Гелев, сви из Раденаца. 
Та имена биће записана златним словима у 
аналима Православља.

И колико год се тражио, чак захтевао, универ-
зални или особени исказ у прављењу оваквих 
филмова они неоспорно поседују највећу 
дозу религиозног приступа, пренаглашене 
духовности и већ стереотипне али делотвор-
не црквене догме, удаљавајући се од тури-
стичког или просто уметничког виђења. То 
их у већини случајева чини и пропагандним 
материјалом и додатним састојком „опијума 
за народ” гушећи са друге стране ширину 
са које се могу сагледавати и саопштавати 
историјски, филозофски, национални и мно-
ги други слојеви који су у њима сачувани. 
Истовремено, иако са истом тематиком, ова 
и оваква уметничка дела увек носе и дух 
времена у којем настају, бар кад је у питању 

редитељски приступ па и техника њиховог 
настанка, а занимљиво је посматрати и ре-
акције публике које и те како знају да буду 
зачуђујуће у складу са тим из каквог идео-
лошко-верског поднебља долазе и политич-
ког тренутка у којем се све то дешава. Ово је 
посебно карактеристично за просторе бивше 
Југославије, а сада региона, посебно Србије, 
које се православље понајвише тиче. Да ли је 
потребно наглашавати посебно да се ради о 
народу који се полако враћа православљу које 
му је деценијама било ускраћено као један од 
видова националног идентитета од суштин-
ског значаја. То је процес који иде доста спо-
ро, али иде, а докле се стигло најбоље говори 
податак да је и Хиландар као „бастион” пра-
вославне вере у Срба у којем је сачувана из-
ворна и некривотворена историја овог народа 
за многе још увек велика непознаница или 
новост са којом се тек упознају, У том смислу 
и филм „Путевима православља” осим умет-
ничког, туристичког и новинарског приступа 
има и едукативни карактер, што га све скупа 
чини посебним и вредним делом.

Сама тематика, имајући у виду да се ради о 
историјским споменицима хиљадугодишње 
старости, већ сама по себи је занимљива до 
те мере да и оно што је само „оком” камере 
записано представља ексклузивни материјал 
којем, не ретко, није ни потребна никаква 
надградња. Али баш она, та надградња која 
се очекује од аутора, јесте оно што делу даје 
печат оригиналности и смисао креативности. 
И за то се Бакрачевић побринуо већ одабиром 
своје екипе која је стала иза њега и пристала 
да буде утемељена и чврста подлога на путу 
којим је Бакрачевић крупним редитељским 
корацима закорачио у филмски свет. После 
одгледане прве верзије филма Његово Висо-
копреосвештенство г. Порфирије похвалило 
је уметничко дело режисера Бакрачевића и 
позвало га, да му после приказивања филма 

на Међународном фестивалу документарног 
филма (у мају) у Сарајеву прикаже филм у 
Загребу у просторијама Православне цркве. 
И Његово преосвештенство Игуман Мето-
дије је изјавио да су чланови филмске еки-
пе увек добродошли на Светој Гори Атос, 
а   владика Андреј је рекао: „Документарни 
филм Радета Бакрачевића “Путевима право-
славља” је српска светиња и путоказ ка Богу 
и правом путу“.

За септембар ове године (после сликања 
икона у Храму Светог Саве)  заказана је 
свечана промоција филма у Крипти Хра-
ма Светог Саве у Београду. Поред званица, 
црквених великодостојника и људи из кул-
турног и друштвеног живота на промоцији 
ће се појавити и комплетна екипа филма са 
Радетом Бакрачевићем на челу. До тада, пре-
остаје нам да чекамо и живимо у уверењу 
да ће филм о путевима православља наићи 
на признање какво се и очекује, а оно није 
мало. Јер, све што је Бакрачевић до сада ура-
дио наилазило је на поштовање, одобравање 
и уважавање компетентних пратилаца. Ово 
је само још један драгуљ у круни његових 
настојања, не само да се докаже као свестра-
ни аутор, већ и да комплетира своје обимно 
дело, опус културног ходочасника и прегао-
ца који је свој живот посветио изградњи мо-
стова међу људима, културама и народима. 
Тим мостовима сада пролазе и “Путеви пра-
вославља” у једној од најзначајнијих мисија 
какву човек за живота може да замисли и 
оствари. Већ самим тим Раде Бакрачевић се, 
златним словима уписао у књигу достојан-
ственика који заслужују велико поштовање 
и славу. Но, о томе ће се чути нешто више на 
промоцији од много компетентнијих тумача 
његовог лика и дела. 

Иван Рајовић

Његово Високопреосвештенство Митрополит загребачко-љубљански господин 
др Порфирије и Раде Бакрачевић
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Poslije godinu dana pauze Djed Mraz je posje-
tio i naše društvo. Prošle godine smo planirali 
nagraditi naše najmlađe, ali usljed nedostatka 
termina ili mogućnosti da okupimo najmla-
đe (gripa, raspust, praznici, termini u dvorani 
i slično) nije nam uspjelo da zadržimo Djeda 
Mraza u našem društvu. 

Ove godine pozvali smo ga da nam dođe malo 
ranije i  na zadovoljstvo naših mališana on je 
poziv prihvatio i došao nam u goste 23.12.2016. 
u tačno zakazano vrijeme u 17 sati, pošto su tog 
dana naši cicibani imali  predzadnji trening ove 
godine, a treniraće se i između praznika jer nas 
očekuje godišnji koncert pa nema opuštanja.

Sa nestrpljenjem očekujemo kraj treninga, ali 
vođa naše dječije grupe Adrijana Šućur ne po-
pušta idemo još jednom cijelu koreografiju pa 
još jednom i napokon negdje oko 17.45 počinje 
podjela novogodišnjih paketića. 

Djeca i ne sluteći šta se dešava u prvoj prosto-
riji izlaze iz prostora gdje treniraju i na njihovo 
iznenađenje i veliku radost ugledaše poznatu 
osobu okruženu sa darovima. 

Djed Mraz posjetio 
Vuka Karadžića

Ove godine Djed Mraz je podijelio 25 paketića, 
jer su to bila djeca samo do deset godina. I na-
kon zajedničkog slikanja za uspomenu i dugo 
sjećanja svi prisutni su se malo osladili sa slat-
kišima naših sponzora Žita i Pekarne Pečjak, za 

koje se pobrinuo naš član i folkloraš Boško Jef-
tenić. Hvala svima koji su pomogli na bilo koji 
način da našim mališanima uljepšamo praznike.  

                                Napisao: Milan Stojanović
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Topljenje metala, prvi put u istoriji čovečanstva, 
počelo je u ataru sela Veliko Laole kod Petrovca 
na Mlavi, na lokalitetu Belovode, 5.400 godina 
pre nove ere;

U Srbiji se nalaze najveći zasadi šljive u Evropi 
sa zasađenih preko 41 miliona stabala;

Nakon što je sredinom 2010. godine ponovo 
utvrđeno gnežđenje čaplje govedarke nakon 
više od 120 godina (Bubulcus ibis), Srbija je 
ponovo postala jedna od retkih zemalja u kojoj 
se gnezdi svih devet evropskih vrsta čaplji - siva 
čaplja (Ardea cinerea), crvena čaplja (Ardea 
purpurea), Velika bela čaplja (Casmerodius 
albus), mala bela čaplja (Ergetta garzetta), 
vodeni bik (Botaurus stellaris), Čapljica 
(Ixobrychus minutus), žuta čaplja (Ardeola 
ralloides) i gak (Nycticorax nycticorax);

Beogradska „Arena“ jedna je od pet najvećih 
dvorana u Evropi;

Misija „Heljard“ sprovedena 1944. godine, 
koja je imala za cilj spašavanje američkih pilota 
oborenih na prostoru Jugoslavije tokom Drugog 
svetskog rata, najveća je takva operacija 
spašavanja Amerikanaca  iza neprijateljskih 
borbenih linija u istoriji američke vojske. Tom 
prilikom je, sa improvizovane piste pored sela 
Pranjani kod Čačka spašeno 512 pilota i članova 
posada;

Reč Srbija prvi put se spominje u Vizantijskim 
dokumentima i značila je – zemlju u kojoj 
žive Srbi

Najpoznatija srpska reč na svetu i jedina 
prihvaćena širom sveta je – VAMPIR.

U zgradi Međunarodnog Crvenog krsta piše: 
„Budi tako human kao što je bila humana Srbija 
1885. Godine“. Zato što je Srbija te godine 
svesrdno pomagala Bugarskoj, sa kojom je 
inače bila u ratu.

Za vreme Prvog svetskog rata Vlada Srbije je 
bila u izbeglištvu, zemlja okupirana, a vojska u 
Grčkoj. Ali vrednost srpskog dinara ni u jednom 
trenutku nije pala. Kurs je ostao stabilnih 88 
franaka za 100 dinara.

Srpski je bio jedan od četiri zvanična jezika u 
celom Otomanskom carstvu.

Srbija ima dve zastave: državnu i narodnu. 
Narodna je obična trobojka, a državna ima i grb.

Srpski monah Lazar Svetogorac je napravio 
prvi javni sat čak 200 godina pre nego što su 
Švajcaraci osnovali prvi časovničarski esnaf.

Srbija je prva u Evropi posle Francuske 
zvanično ukinula feudalizam 1835. godine. 

Zanimljivosti Srbije

Sretenjski Ustav je bio toliko liberalan da 
ga je Rusija nazvala francuskim semenom 
na Balkanu, a Austrougarska tražila njegovo 
momentalno ukidanje.

U prestonici Vizantije Konstantinopolju 
postojala je Beogradska kapija, na početku 
druma koji je vodio u – Beograd.

Kopaonik (Nacionalni Park Kopanik) najveći 
je planinski masiv u Srbiji, a na njemu se 
nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji. Njegov 
najviši vrh je Pančićev vrh sa 2017 metara 
nadmorske visine.

Đavolja varoš predstavlja skup zemljanih figura 
ili kula na čijim vrhovima se nalaze kamene 
kape. Ima ih više od dve stotine, visoke su od 
dva do petnaest metara, a široke od pola do tri 
metra. Đavolja varoš je retki prirodni fenomen 
koji se nalazi na Radan planini u blizini 
Kuršumlije. Đavolja varoš se nalazila u izboru 
za sedam svetskih čuda.

Resavska pećina je pećina u istočnoj Srbiji, 
na 20 kilometara od Despotovca. Spada među 
najveće i najlepše pećine u Srbiji. Predstavlja 
jednu od najstarijih ispitanih pećina. Njena 
starost se procenjuje na oko 80 miliona godina, 
dok najstariji nakit ima 45 miliona godina. 
Dužina pećine je 4.500 metara, od čega je 
istraženo do 2.850 metara.

Kroz Srbiju teče reka Dunav, najduža srpska 
reka, važan plovni pravac koji povezuje srednju 
Evropu sa Crnim morem.

Nemanjići su srednjovekovna srpska dinastija 
koja je najduže vladala Srbijom. Dinastija 
je nazvana po Stefanu Nemanji, osnivaču 
dinastije. Među mnogobrojnim manastirima 
koji su njihova zadužbina, ističu se: Žiča, 
Studenica, Mileševa, Sopoćani, Hilandar, 

Gračanica, Banjska, Visoki Dečani i drugi.

Godine 1217. Srbija je prvi put postala 
kraljevina a Stefan Nemanjić je postao prvi 
srpski kralj, i zato je dobio ime Prvovenčani.

Sveti Sava (Rastko Nemanjić) rođen oko 1174. 
bio je najmlađi sin velikog župana Stefana 
Nemanje i prvi srpski arhiepiskop.

Himna Republike Srbije je ujedno i stara himna 
nekadašnje Kraljevine Srbije „Bože pravde”.

Grb Republike Srbije je grb iz doba Kraljevine 
Srbije iz 1882. godine i sadrži dvoglavog belog 
orla sa crvenim štitom na grudima na kome se 
nalazi beli krst sa četiri ocila (srpski krst), a 
iznad glava orla se nalazi kruna loze Nemanjića.

Dragačevski sabor je godišnji trubački festival 
koji se održava u mestu Guča. Nekoliko stotina 
hiljada posetilaca, iz Srbije i inostranstva, 
svake godine poseti varoš sa nekoliko hiljada 
stanovnika. Rekordni broj posetilaca zabeležen 
je 2009. godine, na 49. saboru, koji je, prema 
podacima, posetilo više od 600.000 ljudi. 
O ovom festivalu je snimano i nekoliko 
dokumentarnih filmova.

Egzit je muzički festival koji se održava jednom 
godišnje na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom 
Sadu. Važi za jedan od najvećih muzičkih 
festivala u jugoistočnoj Evropi. Udruženje 
sedamdeset najvećih evropskih festivala 
dodelilo je Egzitu 2007. nagradu za najbolji 
festival godine.

Srbija po proizvodnji šljive zauzima drugo 
mesto u Evropi, a to voće u našoj zemlji zauzima 
prvo mesto kako po zasađenoj površini, tako i 
po proizvodnji. Šljivi su posvećeni i nekoliko 
festivala, među kojima je najpoznatiji festival u 
Blacu, koju uživa veliki broj posetilaca.

Đavolja varoš
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Danas je prilično teško pisati pravilno. Kata-
strofa, da li uopšte znamo da pišemo poslije 
mnogo godina dvojezičnog pisanja, pričanja.. 
Ja, priznajem ne znam. Evo, pade mi na pamet, 
poslije jednog prilično simpatičnog susreta i 
razgovora sa osobom koja me vratila mnogo 
godina u nazad, da sam zaboravila i pravilno 
govoriti, ali sam se sjetila da smo nekada svako 
pismo upućeno rodbini prijatelju započinjali sa 
onim: „Zdravo, evo uzeh malo vremena da ti 
se javim, da te upitam za zdravlje, da te upitam 
kako si? Evo, ja sam dobro i zdravo, koje i tebi 
želim, itd..“ Nismo se smijali kada smo čitali, 
obraćali pažnju na greške, bili smo srećni da 
smo imali nekoga ko nam je pisao i kome smo 
pisali. Imali smo prave prijatelje, velike i iskre-
ne ljubavi, danas imamo samo velike greške, 
pravopisne, životne i ko zna još kakve. Smije-
mo se kako govore-govorimo, kako pišu-piše-
mo, a život nam prolazi. 

Da se vratim na osobu sa kojom sam popila 
kafu, a nisam planirala i nije mi žao da sam 

Pismo prijatelju
prilično vremena posvetila nekome ko me na-
tjerao razmišljati da li je važno kako kažemo: 
pevati ili pjevati, vjeruj prijatelju moj meni je 
važno da je veselo, kažem veselo od srca sam 
se nasmijala;

„ Ej, đe si, nismo se viđeli ima godina sto?“ Po-
zdravio me moj poznanik. „Ajd idemo nešto po-
piti, baš sam vesô da sam te viđo. Te ti se ništa ne 
mijenjaš, a vid mene, stomačina kô da sam tru-
dan i samo što nisam rodijo, a vid zubiju pola ih 
nema, e ajd idemo nude u onu kafanu da te nešto 
ba pitam, nešto me zanima“ I tako odosmo u po-
slastičarnicu, vrijeme lijepo, sunčano, baš onako 
stvoreno za šetnju, a ja sa poznanikom, kako kaže 
da „sjednemo vani“. „E evo evo tude, tude ima 
slobodan sto.“ Sjedosmo i uz kafu započe priča.

„Čuo sam da si se vratila u društvo u Slogu, ma 
nisi imala pametnijeg posla, sve se živo raspada, 
je..ga, dosta je i onaj hapô, hapô, sad više nema 
šta pa i on napustijo, da, da napustijo, a neki 
kažu, ma svašta pričaju, narod ko narod ništa mu 

nije dobro, eto i u crkvu neki ne idu zbog popa, 
a ja odem ponekad zapalim svjeću i vjeruj olak-
šam dušu. Nego, čujem da pripravljate u Slozi 
igranku, onu našu, ono šargiju i violinu, eeee.. 
kad ja čujem violinu kad ti ono na uvce zacvili, a 
šargija, pa ima li išta ljepše, ajd, ajd ne ljuti se i 
vi Krajišnici znate zapjevati, samo kako ono vele 
dok se vi skupite mi i prelo završimo, jel kod nas 
pjevaju dvojica, a kod vas cjelo selo, ma neka, 
neka samo da se pjeva.“ Slušam ja svoga pozna-
nika, šta ću drugo nego da se smijem: E baš mi 
nešto drago da ga sretoh i onako, ne direktno, 
upitah ga: „A što si ti napustio društvo, odkud 
ti te informacije, kako kažeš da neko uzima, a 
šta uzima i šta ima uzeti sem da da sebe, svoje 
slobodno vrijeme u rad društva, kao što je dao taj 
za koga govorite gluposti. Ajde nećemo o tome. 
Vidiš, dobro si informisan, spremamo „Posav-
sko posijelo“, 3. 12. 2016. u lovačkoj kući sa 
početkom u 19 sati: Dođi, povedi prijatelje i biće 
nam svima veselo.“ „E vala da znaš da ću doć, 
samo ako me nešto važno ne spriječi.“ Još sam 
malo slušala moga poznanika koji govori onako 
prosto, kao da se nalazi u kafani, kako kaže, svo-
ga rodnog kraja, ne mareći za gramatičke greške, 
a mene nasmijao do suza i u jednom momentu 
sam se osjećala kao da se nalazim negdje tamo 
daleko, tamo gdje je moje srce.

Dobrila Cvijanović

ШУШЊАР

Ја, одлично ђаче прошлога система,
Дуго нисам знао (многи то не знаше)
Да нам у књигама нити слова нема
Које осликава црнокошуљаше.

До зрелих година знање би у посту.
По диктату власти беше сакривено
Да је четр’ес’т прве у Санскоме 
Мосту
Пет и по хиљада Срба убијено.

За злотворске власти беху неподобни
Учо, радник, сељак... Срба цела врста.
Шушњар им постаде рано домек 
гробни
Само зато што се крсте са три прста.

Бранити истину одлучно пристајем –
За прошло незнање јединицу пишем.
Пред светим Илијом обећање дајем:
Мислићу на претке док ходам и 
дишем.

Маринко Јагодић Маки

AKUD_Kolo_Crteži_Nikolina Stepić_4_god

AKUD_Kolo_Crteži_Timotej Stojadinović_Letnja slika_ribe_plaža_8_god

У прошлом броју поткрала се грешка 
у наслову: Из песникове бележнице, а 
наслов треба да гласи: „Шта је песник 
хтео да каже?” Из песникове бележни-
це (О поезији - едукација за почетнике 
- други део). Извињавамо се аутору 
Маринку Јагодићу Макију
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U samom naslovu leži kompleksno, ali ve-
oma važno pitanje za vascijeli narod srpski. To 
pitanje traje od pamtivijeka. Zaista, izgleda čud-
no i glupo, ali svjedoci smo da je tako. Mnogi 
ne znaju ni kako je to počelo, ni kada je počelo, 
niti zašto se to dešava uglavnom, samo Srbima. 

Istini za volju, dešavalo se to kroz istoriju 
još nekim narodima, koji su bili meta napada. 
Da bi bilo vjerodostojno ovo o čemu pišem, evo 
navodim neke primjere. Mislim da je mnogima 
poznato šta se desilo sa starim civilizacijama: 
Maja, Inka i Asteka, na američkom kontinentu. 
Nemilosrdno su istrijebljeni. Samo mali dio ih je 
ostao u  rezervatima, a Amerikanci ih prozvaše 
Indijancima. To isto se desilo i domorodcima u 
Australiji. Aboridžine su takođe desetkovali An-
glosaksonci. Da o afričkim crncima i ne govo-
rim. Pored pomenutih, stradali su i stari Izraelci, 
Jermeni i drugi. Ko slijedi ovo što je zapisano, 
zapaziće da su napadani uglavnom stari, samo-
nikli narodi, a napadali su ih pljačkaši, poroblji-
vači, jednom riječju okrutni osvajači. Kod svih 
pomenutih ta napadanja i porobljavanja na neki 
način su prestala, jedino se na Srbe napadi na-
stavljaju sve jače i sve podlije. Zašto? Mora da 
postoji neki uzrok. Naravno da postoji. Da bi-
smo pronašli koji je to uzrok, potrebno se osvr-
nuti na mnoge pojave i pojmove, te odgonetnuti 
još mnogo toga.

Kao što rekosmo, osvajači su napadali samo 
stare civilizacije, koje su nešto posjedovale. 
Kod jednih je to bila materijalna vrijednost, kod 
drugih značajno znanje ili neke tajne, koje su 
izazivale kod osvajača radoznalost. Nameće se 
pitanje: Šta to Srbi posjeduju? Pošto smo svje-
doci da Srbe mnogi napadaju od pamtivijeka, 
to nam govori da po svoj prilici posjedujemo 
mnogo više nego svi drugi, koji su u dubokoj 
prošlosti silovito napadani.

Kako da to objasnimo kad nam zvanična 
istorija govori da smo u šestom i sedmom stolje-
ću nove ere došli na sadašnje prostore, kao pri-
mitivni varvari, koji su navodno, osvajali tuđe 
teritorije i proširili se po cijeloj Evropi. Kako je 
onda našim precima uspjelo već u prvoj polovi-
ni četrnaestog vijeka, uspostaviti veliko srpsko 
carstvo, cara Dušana Silnog? Čista logika nam 
govori da je to nemoguće, ako smo tako kasno 
stigli na ove prostore bez igdje ičega. Iz ovoga 
može da bude samo jedna istina, a to je, da je 
neko krivotvorio istoriju Srba. To je mogao uči-
niti samo onaj ko je bio dovoljno moćan i kome 

Zašto su Srbi od vajkada 
prepreka bjelosvjetskim 
interesima
Ko god želi saznati suštinu samog naslova, upozoravam da tekst ovog  članka pročita pažljivo i do kraja

je to bio veliki interes. Razni istraživači su utvr-
dili, ako želiš uništiti jedan narod, moraš mu uni-
štiti  njegovu istoriju. Dakle, ko je to radio i ko to 
još i danas radi, te čiji su to interesi? Iz do sada 
rečenog, zdrav razum nam govori da su tako jak 
interes do krivitvorenja i prikrivanja istinitih do-
gađaja imali jedino osvajači. Imali su, i danas 
imaju prirodnu potrebu da zataje svoja zlodjela.  

U antičko doba Srbi se jedva pominju, a i 
kada su ih pominjali, sve je bilo nakaradno i 
ponižavajuće. Osvajači su već tada nailazili 
na, iako manje, ali veoma civilizovane i bogate 
srpske kneževine. Primitivne osvajačke horde 
jednostavno nisu znale protumačiti postojanje 
tako visoke civilizacije, niti porijeklo ogro-
mnog bogatstva. Zato su sve skupa tumačili po 
svom  nahođenju, onako kako je njima odgova-
ralo. Mnogo kasnije, u srednjem vijeku, Srbi se 
opisuju mnogo opširnije, jer je bilo nemoguće 
ignorisati postojanje dinastije Nemanjića i ve-
likog srpskog carstva. Međutim, pretke Nema-
njića nisu pominjali, kao da nisu ni postojali. 
To je zbog toga, kao što smo rekli, što srpsku 
istoriju od pamtivijeka pišu stranci, uglavnom 
zavojevači.

Postavlja se pitanje zašto Srbi nisu pisali 
sami o svojoj prošlosti? Da li je tako? U stvari 
stiče se takav utisak. Pisali su  Srbi o sebi mnogo 
toga, i to još iz nepojmljivo daleke prošlosti, ali 
razni osvajači su bili od njih mnogo primitivniji, 
pa nisu znali njihovo pismo protumačiti. Naša 
stara ćirilica je za te varvare bila apsolutna nepo-
znanica, kako za stare Grke, tako i za kasnije Ri-
mljane. Po svoj prilici, o nama su pisali netačno 
i pogrdno, više iz vlastitog interesa, međutim, ta-
kođe i iz neznanja. Poznavaoci srednjovjekovne 
istorije sjetiće se nepotpunog opisivanja starih 
Etruraca i njihove civilizacije. Naučnici su be-
zuspješno pokušavali da objasne tajnu etrurskih 
slova pomoću grčkog i semitskog pisma, ali ni-
kada ne i pomoću srpske ćirilice. 

Kada im nije uspjelo odgonetnuti tajnu 
Etruraca u italijanskoj pokrajini Toskani, bez 
ikakvih naučnih dokaza, jednostavno su za-
ključili da se ta stara civilizacija asimilovala i 
utopila se sa pridošlim plemenima. To je bilo, 
nažalost, usvojeno u svjetskoj istoriji sve dok 
srpski etimolog Svetislav Bilbija nije naučno 
odgonetnuo etrursko pismo i pročitao ga uz 
pomoć srpske ćirilice. Slučajno je počeo čitati 
s desna na lijevo i tako je protumačio značenje 
riječi. Došlo se do saznanja da su Etrurci sebe 

nazivali Raseni. To je ponovo zainteresovalo 
mnoge naučnike, istoričare, pa se sada argu-
mentovano tumači da su Raseni u stvari srpsko 
pleme Rašani, koje su Grci zbog nemogućnosti 
izgovora, nazvali Tračani. 

Dakle, tadašnji osvajači, prvo Grci, a kasnije 
Rimljani, neprekidno su napadali zemlje srpskih 
plemena. Okrutno su ih razarali, a sve njihove 
tekovine proglašavali svojima. Kao što smo vi-
djeli nisu znali ni ko su ti, koje su porobljavali, 
pa su ih nazivali pogrešnim imenima: Pelazgi, 
Tribali, Tračani, Etrurci, Iliri, a na kraju Sloveni. 
Tako je nastavljeno i u vrijeme vizantijskog cara 
Porfirogenita, koji je kao što mnogi znaju, da 
li iz neznanja ili sračunato, napisao da su Srbi, 
kao i ostali Sloveni, došli na ove prostore tek u 
sedmom stoljeću poslije Hrista. Ovu proizvoljnu 
i potpuno netačnu tvrdnju, pod jakim pritiskom 
Germana, usvojila je zvanična svjetska istorija 
navodno, kao nešto argumentovano.

Moramo sada napomenuti da je za usva-
janje takve istorije bi jedan od glavnih uzroka 
veliki uticaj katoličke crkve. Prije nastanka mo-
noteističkih religija, čovjek kao svjesno biće na 
planeti Zemlji, bio je takođe i u to doba  reli-
giozan. Svi ljudi su u početku vjerovali da po-
stoji natprirodna sila, koju su nazvali Bog. U 
plemenskom društvenom razdoblju postojalo je 
mnogoboštvo (paganstvo). Među mnogobroj-
nim mnogobošcima Srbi su bili posebni.  Častili 
su naime, trojedinog Boga: (Svarog, Svetovid 
i DažBog), tri Boga u jednom. Ta stara Srpska 
Božanstva, pojavila su se u nevjerovatno stari-
jem vremenu, nego što se pojavilo Staro-zavjet-
no, judaističko propovijedanje.

Još na nešto se moramo osvrnuti, kako bi 
sve ovo o čemu govorimo imalo smisla. Svima 
nam je jasno da postoje dvije teorije o postan-
ku, kako svijeta, tako i čovjeka. Kreacionizam, 
odnosno Stvoriteljstvo, i evolucijski proces. Te-
orija Stvoriteljstva tvrdi da je Bog načinio Zemlju i 
Nebesa, te na kraju čovjeka po obličju Svom. Teori-
ja Evolucije, dakle nauka, tvrdi da je: vrijeme i 
prostor, cijeli kosmos i na kraju čovjek, nekom 
pukom slučajnošću, postalo velikim praskom 
Supernove. Iz ovoga proizilazi da je na Zem-
lji čovjek postao nekim prirodnim odabirom, i 
evoluirao iz nekih primata. 

Šta se dešava ako je čovjeka stvorio Bog? 
Stvorio ga je, postavio pravila života i dao mu 
slobodnu volju odlučivanja. Kada čovjek nije 
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Sve ove podatke navodim iz jednog jedinog 
razloga da budem što objektivniji. Mnogi će, si-
guran sam, reći: eh, a to su bili baš Srbi. Ako se 
sjećate, nešto ranije sam rekao da su Srbi pisali 
o sebi. Pisali su na: kamenu, drvenim pločica-
ma, na pločicama plemenitih metala i td. Kad 
znakovi i slova na kamenu govore, tu dileme 
nema, naravno za ozbiljne naučnike. Sasvim 
je druga stvar, hoće li to neko kao takvo htjeti 
vidjeti i priznati, ili će pokušati da to izokrene, 
iskrivi, krivotvori, pa čak i ignoriše da bi zado-
voljio svoje interese.

Vjerujem da će mnogi naslutiti da u nastav-
ku namjeravam pisati o tim krivotvorinama i 
prevarama. Da bih to objasnio, moram se iscr-
pno osvrnuti na način pojavljivanja Hrišćanstva 
kao religije. 

Ako je čovjek protjeran iz raja u grubi ma-
terijalni svijet, bez Božije pomoći je devoluirao, 
dakle padao do stadijuma divljaštva. Adamo-
vi potomci koji su bili uz njega, još uvijek su 
zadržali tračak sjećanja na Boga. Oni što su se 
udaljili od njega, (Kainovi potomci), potpuno su 
zaboravili na Boga i spustili se do primitivnog 
divljaštva, te se prepuštali orgijanju i razvratu.

Slično se dogodilo i u primjeru ako se čo-
vjek razvio evolucijskim procesom. Oni prvi, 
samonikli ljudi, u dugom hiljadugodišnjem 
razvoju, tiho i prirodno su podizali svoju svi-
jest. To se najbolje odrazilo u periodu kada se 
čovjek počeo baviti zemljoradnjom i usvojio 
sjedelački način života. Od tada su postepeno 
razvijali visoku civilizaciju i ljudsku svijest po-
digli do tog nivoa kada su počeli doživljavati 
Boga i Njegova, božanska djelovanja. 

Ranije smo rekli da je zbog raseljavanja 
došlo do miješanja sa niže razvijenim ljudstvi-
ma, pa samim tim i do odrođavanja od svojih 
predaka. Na taj način su od samoniklih, nasta-
jali drugi različiti narodi. 

Stara izraelska plemena svojim nomadskim 
načinom života miješala su se sa mnogima i če-
sto od moćnijih civilizacija bili pokoravani i po-
stajali robovi. Usljed takvog načina života, iako 
veoma stara plemena, nigdje nisu bila autohtona, 
nego su se stalno seljakala od jedne do druge te-
ritorije. Ta stalna borba i neizvjesnost ih je na 
neki način učvrstila i oformila njihovu samobit-
nost. Možda je i to jedan od razloga što su njiho-
va sveštenstva sve glasnije propovijedala da su 
njihovi sinovi izabrani od Boga, koji će ih spasiti 
od vjekovne patnje i ropstva. Uslovno rečeno, 
zato su se i oslobodili Egipćana i pod vođstvom 
Mojsija  dospjeli u obećanu zemlju. Upoznali su 
božanstva mnogih civilizacija na Istoku. 

Kao i svi drugi u to vrijeme i oni su bili 
pagani, sve dok jedna njihova sekta nije počela 
propagirati teoriju o jednoboštvu. Na osnovu 
njihovog  učenja pojavilo se ono poznato pro-
povijedanje Mojsija o razgovoru s Bogom na 
Svetoj gori pored plamtećeg grma. Na taj način 
se je pojavilo Starozavjetno pismo. Knjiga u 
kojoj su ispisane Božje besjede, a mnogo kasni-
je, pojavio se i novi zavjet, nauk Isusa Hrista.

sada naučne dokaze razvoja ljudskog roda. 

Kada je čovjek napustio pećine mnogo ak-
tivnije se počeo kretati kroz prostor i baviti se 
sakupljačkim radom. To je trajalo hiljadama 
godina, dok nije pronašao oruđa i oružja za lov. 
Mnogo kasnije, otkrio je i usavršio način bav-
ljenja zemljoradnjom. Time se totalno promije-
nio način ljudskog života.

Početkom zemljoradnje, nastao je sjedelač-
ki način života. Tu se nazire postanak civilizo-
vanih zajednica ljudskog roda. Mnoge rodov-
ske grupe se udružuju i sačinjavaju plemena. 
Zajedno su orali, sijali, žnjeli, kosili, pripito-
mljavali domaće životinje, čuvali stoku itd. U 
tim zajednicama jedinke razmjenjuju životna 
iskustva, i iskustva svojih predaka. Ljudske je-
dinke su u zajednici bile mnogo više zaštićene, 
nego kad bi živjele pojedinačno, sasvim prirod-
no, kao i u životinjskom: krdu, čoporu ili jatu. S 
vremenom su naučili ta svoja iskustva bilježiti 
slikama i znakovima, te se tako razvilo pismo. 
Na taj način su postepeno postajali privrženi 
određenoj teritoriji, na kojoj su izgrađivali kuće 
za stanovanje. Tako su postepeno nastajale 
naseobine, koje su s vremenom dograđivane. 
Obično su u sredini izgrađivani veliki dvorci, 
umjetnički ukrašavani.

Da bismo na pravi način shvatili ovo o 
čemu pišem potrebno je da se u mislima poku-
šamo postaviti u ono vrijeme. Zamislite, milion 
godina ledeno doba na ogromnoj površini pla-
nete. U takvim uslovima, mogle su se pojaviti 
samo rijetke, primitivne jedinke živog svijeta. 
Nakon otopljavanja, živi svijet se počeo naglo 
razvijati. Kao što smo već ranije rekli, zbog 
određenih uzroka, otopljavanje se mnogo ranije 
desilo na ovim prostorima, dakle u Podunavlju. 
Hiljadama godina se na ovim prostorima razvi-
jao srpski rod. Zbog povoljnih klimatskih uslo-
va i naglog civilizacijskog napretka, brzo su se 
umnožavali i zbog utješnjenosti se raseljavali 
po ostalim teritorijama. Zbog duge vremenske 
odvojenosti od svojih predaka, pojedina pleme-
na su se  postepeno odrođavala. Pored toga, de-
šavalo se da su ih na novoj naseljenoj teritoriji 
napadale primitivne horde nomada, dakle horde 
ljudskih jedinki, koje su se mnogo kasnije ra-
zvile. Usljed čestih napada dešavala su se za-
robljavanja i miješanja ljudskih jedinki, te je na 
taj način nastajala mješavina raznih grupacija. 

 Da se vratimo na ove samonikle u Podu-
navlju. Autohtono su postavljali društveni po-
redak. To su tiho i spontano usavršavali hilja-
dama godina, na najprirodniji način. Kod njih 
se hijerarhija pojavila, takoreći sama po sebi. 
Sve se to odvijalo u nepojmljivo dugom perio-
du, dok još ljudi nisu imali osjećaj za vrijeme. 
U nepreglednoj prirodi pojedine osobe su bile 
sklone odmaranju na poseban način. Postepeno 
su se počeli odvajati od ostalih u osamu, gdje 
su se danima meditativno opuštali. Na taj na-
čin su mnogi doživljavali visoku osviješćenost 
i duboko prosvjetljenstvo. Iz tih razloga su se 
izdvajali pojedini autoriteti. Za potomke su nji-
hovi preci bili svetinja. Kult njihovih predaka 
se vinuo u nebesa. 

htjeo u cjelini poštovati pravila Bog ga je pro-
gnao iz Raja. Kada su se dakle, Adam i Eva 
obreli u krutom materijalnom svijetu, i shvatili 
svoj grijeh, svesrdno i predano su počeli moliti 
Boga da im oprosti grijehe i da ih vrati nazad u 
Raj. Bog im odmah ne povjerova da su se zaista 
pokajali. Za Njega je vrijeme beznačajno, pa se 
zato ljudi mole Bogu i danas.

Šta se dešava ako je čovjek evoluirao iz čo-
vjekolikog majmuna. Kada se konačno uzdigao 
iznad životinjske rase i stekao mnogo višu svi-
jest, te postao svjestan svega oko sebe, počeo se 
mnogo plašiti katastrofalnih, prirodnih pojava, 
koje je smatrao natprirodnim višim silama, te 
im se počeo moliti za svoj spas. Nazvali su te 
više sile Bogovima. To bi bio grubi opis jedne 
od mogućnosti postanka čovjeka.

Zašto sve ovo navodim? Želim da objasnim 
da je čovjek morao proći određeni razvoj da bi 
bio u stanju da doživljava Boga na bilo koji način.  
Da bi se razvio život na našoj planeti, pa tako i 
razvoj čovjeka, morali su postojati uslovi, bez 
obzira, da li je te uslove načinio sam Bog, ili 
se to desilo nemuštim prirodnim zakonitostima. 

U vrijeme svog gimnazijskog školovanja du-
boko sam osjećao da u našim udžbenicima istori-
je postoje određene kontradikcije. Mnogobrojna 
predanja u srpskom narodu, naše epske pjesme 
ispjevavane uz gusle, tradicionalne igre i srpske 
krsne slave, Božićni badnjak, itd, sve mi je to 
govorilo o neizmjerno dubokoj prošlosti, mnogo 
dužoj od onoga što je pisalo u udžbenicima. 

Moj profesor istorije mi je u jednom uop-
štenom razgovoru ovlaš napomenuo da navod-
no, postoje mnoge stare knjige koje su zabra-
njene. Meni je to bio dovoljan signal da te stare 
knjige potražim. 

Mnogo sam bio srećan, da ne kažem fas-
ciniran, kada sam u jednoj školi Bogoslovije 
pronašao knjigu našeg istoričara iz devetnae-
stog stoljeća Miloša Milojevića. Ovaj veoma 
obrazovani istoričar devetnaestog vijeka, pisao 
je srpsku istoriju na osnovu starih zapisa objek-
tivnih svjetskih istraživača. Govorio je sedam 
svjetskih jezika, što znači da je mogao izučava-
ti djela raznih svjetskih autora. Kada sam čitao 
njegovu knjigu, koju sam tada našao, nisam 
mogao sam sebi vjerovati šta tu piše. Zato mi 
je bilo jasno zašto je to štivo bilo zabranjeno.

Kada smo pominjali uslove za razvoj čovje-
ka na Zemlji, moram napomenuti da su nauč-
nici utvrdili, kako su u srednjem i donjem Po-
dunavlju za tako nešto bili najpovoljniji uslovi. 
Iz toga slijedi tvrdnja naučnika da se čovjek 
na Balkanu pojavljuje još u periodu posljednje 
glacijacije, prije četrdeset hiljada godina pr.n.e. 
Oko dvadeset pet hiljda godina pr.n.e. čovjek 
napušta pećine. 

Zbog povoljne klime na ovim prostorima 
čovjek se najranije razvio i dostigao visok ci-
vilizacijski način društvenog življenja. Ovo, 
dakle, negira dosadašnju tvrdnju da se prve ci-
vilizacije pojavljuju u Mesopotamiji. Slijedimo 
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Mislim da smo dovoljno govorili o pojedi-
nostima rađanja vjerovanja kod čovjeka, što je 
bio preduslov nastanka hrišćanske religije. Mo-
ramo poći od nekog početka da bismo negdje 
stigli. To je sasvim logička konstatacija. Bilo 
šta da uzimamo u obzir moramo konstatovati 
da sve ima svoj preduzrok. Prethodni uzrok na-
stajanja Hrišćanstva je Judaizam. To je religija 
koja propovijeda vjeru u jednog bestjelesnog, 
duhovnog Boga, oca svih ljudi. Judaistička re-
ligioznost temelji se na poslušnosti prema bo-
žanskom zakonu. To je zbir vjerskih i pravnih 
propisa, kao i starih mitova, koje su Judeji pre-
uzeli od drugih naroda Istoka.

Kao što sam rekao, usljed povoljnih kli-
matskih uslova u srednjem i donjem Podunav-
lju pojavila se prva civilizacija ljudskog roda. 
Kasnije se saznalo da su te prve civilizacijske 
zajednice sebe nazivali, rod, rasa. Ako pođe-
mo od toga da su  naši prvobitni preci živjeli 
u netaknutoj, zdravoj prirodi, nije čudno što su 
se tako brzo umnožavali i širili se po mnogim 
teritorijama koje su u to vrijeme bile nenase-
ljene. Hiljadama godina su se u miru i neome-
tano razvijali i postepeno sticali mnoga znanja 
i podizali svoju svijest. Šireći se na sve strane, 
naselili su se skoro po cijeloj Evropi i velikim 
dijelom Azije.  Pojavljuju se njihova pleme-
na pod raznim imenima. Navešću samo neka 
od njih: Gornići, Voljići, Obrići, Opići, Ljuti-
ći, Rašići i mnogi drugi. Kada su otkrili način 
kako da se bave zemljoradnjom, njihov razvoj 
je naglo rastao. Iznašli su još mnogobrojne dje-
latnosti, pa su se u njihovim gradovima gomi-
lale ne samo velike materijalne, već i duhovne 
vrijednosti. Postepeno i na prirodan način su se 
izdvojile vođe i duhovni velikaši. Kada su bili 
na vrhuncu civilizacijskog razvoja počela su se 
pojavljivati mnoga, divlja, pljačkaška plemena 
na granicama njihovih raskošnih gradova. Od 
tada su ti mirni zemljoradnici bili prisiljeni da 
se late oružja za odbranu. Sve do tada, oružje 
su uglavnom upotrebljavali samo u lovu. Mo-
rali su se braniti od onih koji su se godinama 
kalili u napadačkim bitkama. A kao što znamo 
bili su zbog prenaseljenosti razjedinjeni, pa su 
zbog toga postajali mnogo ranjivljiji za napada-
če. I pored svega na čelu svojih vođa taj pitomi, 
mirni narod je odolijevao i pobjeđivao svoje 
napadače. Stoljećima su bili prisiljeni da bra-
ne svoja vjekovna ognjišta. Njihove vođe su se 
svojom hrabrošću, čašću i umjesnošću pokazali 
kao nepobjedivi, pa ih je narod smatrao natpri-
rodnim. Kult svojih predaka su podizali u bogo-
ve, koji su za osvajače bili nepobjedivi. Dakle, 
srpski bogovi nisu bili izmišljene ličnosti koje 
nikad niko nije vidio. Bili su to osviješćene i 
prosvjetljene vođe svojih naroda, obdareni, hra-
bri ratnici koji su probijali put, uvijek na čelu 
svoje vojske i upravo zato su u narodu smatrani 
Bogovima. Napadači su se počeli masovno uje-
dinjavati u borbi protiv ovih plemenitih i miro-
ljubivih ljudi, koji nisu naslutili pravu opasnost. 

Da se ne bavimo više pojedinostima, već da 
pređemo na krupne događaje. Saznali smo da su 
se osvajači udruživali i omasovljavali kako bi 
bili uspješni pri otimanju od onih koji su proi-
zvodili i stvarali. Na osnovu tih udruženja iz inte-

resa, nastali su Eleni (Grci), a kasnije i Rimljani. 

Čekajući vjekovima dolazak Mesije (spasi-
telja), u jednom od Izraelskih plemena pojav-
ljuje se Isus, kao spasitelj. Fariseji i sadukeji 
ga naravno ne priznaše, a fariseji čak zatraži-
še pomoć kod rimske vlasti, govoreći da Isus 
diže narod na pobunu. Žalosno i neshvatljivo 
je to. Izraelski narod da potraži pomoć svojih 
robovlasnika kako bi uklonili čovjeka iz njiho-
vog plemena. Isusov nauk nije odgovarao Ri-
mljanima, pa su ga na nagovor fariseja usmrtili. 
Međutim, i pored toga Isusov nauk je nastav-
ljen putem apostola. Tako se pojavio novi za-
vjet. Nauk Isusa Hrista propagira religiju koja 
okuplja sve ljude, i siromašne i bogate, sve po-
djednako. Ovakvo propovijedanje je masovno 
privlačilo sve ljude, pa su i veliki grčki i rimski 
bogovi zamijenjeni sa jednim Bogom Hrišćana.

U odnosu na autohtoni narod na Balkanu, 
pljačkaške horde su konstantno napadale srpska 
razjedinjena plemena, robili i pljačkom uveća-
vali materijalnu vrijednost, sa kojom su plaćali 
pridolazeće divljake. Tako su stvarali ogromnu 
plaćeničku vojsku. Pojedine vojskovođe su u 
neprekidnim pljačkama prisvajali za sebe ve-
liki dio plijena, pa su na osnovu toga sticali 
ogroman uticaj. Kada su dovoljno ojačali, nije 
im više bio cilj samo pljačkanje, nego svirepo 
porobljavanje i osvajanje tuđe teritorije. Od po-
korenih su uzimali sve, pa i njihove svetinje, 
proglašavajući ih svojima. 

Davno raseljena srpska plemena sa sjeve-
ra, pod vođstvom velikog vojskovođe Svevlada 
pohitaše na Balkan svojoj plemenskoj braći u 
pomoć. Na mnogim bojnim poljima, potukli su 
osvajače do nogu. Pošto Srbi u svojoj dugoj isto-
riji nisu podnosili one koji drže ljude kao robove, 
mnoge pobijeđene napadače su samo prognali. 
Taj dolazak srpskih plemena sa sjevera u po-
moć svojim precima, Romeji su podmuklo pro-
glasili kao veliku seobu Slovena, koji napadaju 
njihovu carevinu.

Eto, to su dakle, ti veliki Grci, čiju kultu-
ru, spomenike i predhrišćanske bogove cijela 
Evropa slavi i uzdiže u izrazito staru civiliza-
ciju. Na sličan ili skoro isti način su nastali i 
Rimljani. Iz te zbrke i mješavine svakojakih 
nastao je veliki Rimski Imperijum. To je osva-
jačka formacija koja uvodi robovlasničko druš-
tveno uređenje.  Zbog pohlepe i borbe za vlast 
veliki imperijum se raspada na Zapadni i Istoč-
ni dio. Na temeljima te robovlasničke formacije 
nastale su sve zapadnevropske zemlje, odnosno 
čitav zapadnjački svijet. Rimsko carstvo se sto-
ljećima borilo protiv Hrišćanstva, štiteći svoje 
velike Bogove. Grubo su progonili Hrišćane, te 
su ih čak u areni bacali gladnim lavovima da 
ih pred očima vlastele rastrgaju. Samo nešto 
kasnije ti isti, rimski progonitelji Hrišćana, pri-
miše njihovu religiju i proglasiše je državnom. 

Raspadom rimskog imperijuma, dolazi do 
raskola hrišćanstva na zapadnu rimokatoličku i 
istočnu pravoslavnu crkvu. Katoličko svešten-
stvo na čelu sa papom, pronalazi zajednički in-
teres sa plemstvom i zbog toga gazi, prepravlja 

i mijenja mnoge stare, crkvene dogme, simvole 
i principe. Priklanja se vlasti i iznalazi način za 
bogaćenjem. Jedina je crkvena institucija u svi-
jetu koja osniva svoju, crkvenu državu u državi. 
To je Vatikan, frustrirana, cezaropapska država. 
Papa se samoproglašava nasljednikom Svetog 
Petra i uvodi sveštenstvu celibat. U Istočnom 
dijelu rimskog imperijuma – Vizantiji, zadr-
žaše pravovjerni Hristov nauk, te Patrijarsi ne 
priznaše učenje katoličke crkve, kao ni Papu. 
Nastaše dva režima crkvene uprave – monarhi-
ja papstva na Zapadu i episkopska (apostolska 
sabornost) na Istoku. Iz tih i drugih razloga do-
lazi do nepremostive suprotnosti između dviju 
hrišćanskih crkava.

Srbi su, kao što smo ranije rekli, samoniklo 
i veoma staro istorijsko ljudstvo, koje je na pri-
rodan način podizalo svoju svijest i autohtono 
doživljavalo svoje Bogove. Božanstva su častili 
samo onako kako to mora biti, s najvećom sve-
tinjom u duši. Tu njihovu uzvišenost, duboku 
duhovnost, i naročito visoko osjećanje kulta 
svojih predaka, katolička crkva nije podnosila. 
Srpska vjera i tradicija je toliko ukorijenjena u 
narodu, tako da je to bilo nemoguće na prečac 
iskorijeniti. Spona među precima i potomcima 
je dugo, dugo bila nevjerovatno čvrsta. To je u 
stvari bila svetinja, pa su kao takvi, u neraski-
divoj vezi, nepokolebljivo častili svoje Bogove. 
Naprosto su bili gluvi i slijepi na propagiranje 
bilo kojeg tuđeg nauka i bilo čijeg vjerovanja. 
Sa starom srpskom vjerom bio je uspostavljen 
stari srpski ekonomski i politički red. Srbin u 
svojoj staroj postojbini nije naučio da na zemlji 
bude spahijski rob i da daje kuluk. On je imao 
svoje zadruge, svoje porotne sudove, a imao je 
glas kada se što zaključivalo ili se birali glavari. 
Zbog toga mnogi Srbe nisu nazivali paganima, 
nego starovjercima.

Kao što znamo Hrišćanstvo je nastalo na 
teritoriji rimskog imperijuma u prvom vijeku 
nove ere, gdje je bila izmiješanost naroda, iz-
miješanost kultura i jezika, pa i izmiješanost 
religija na tom ogromnom prostoru. Zbog toga 
je Hrišćanstvo bila nadnacionalna religija. Kada 
se katolička crkva odvojila, na čelu sa Papom 
uz pomoć vlastodržaca, sva sredstva je koristila 
kako bi sve ostale potčinila i stavila pod svoju 
jurisdikciju. Otuda se osnivaju apsurdni krstaški 
ratovi. U njima su Srbi nemilosrdno napadani 
i pod nepojmljivim pritiskom, srpski velikaši u 
jednom vremenskom periodu poklekoše i primi-
še hrišćansku religiju, te postadoše Pravoslavci.

Od tada pa do današnjih dana, moćni Vatikan 
sa Papom na čelu, svim sredstvima se trudi da sve 
pravoslavne potčini. Naročito se okomio na Srbe, 
jer su najnepokorniji, jer od pamtivijeka nadasve 
žele slobodu. To je okrutna borba, i što je još naj-
gore, to je podmukla, licemjerna borba sa mnogo 
spletki, prevara i korupcionaških pomagača. U 
modernije vrijeme, to se najrigoroznije odra-
zilo za vrijeme Austro-Ugarske monarhije na 
zloglasnom, bečko-berlinskom kongresu, kada 
nam brišu i krivotvore našu istoriju. A to je znak 
da nas žele uništiti.  Užasno!

                                           Ostoja Šobot 
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Језичке недоумице - IX део
Тродупло или троструко
Правилан ће бити израз троструко, са значењем три пута више, 
веће или боље.
Док ће израз тродупло бити неправилан, и када се логички сагледа, 
овај израз би значио 3x2, односно шестоструко.
Пример:
Троструко је више људи на бироу него прошле године.

Уреду или у реду
Овај израз биће правилно написан само одвојено-у реду.
Реч у је предлог, а реч ред је именица.
Овај израз имаће следеће значење: бити под контролом, све је 
сређено, бити добро...
Примери:
Да ли ти се кола поново кваре или је сада све у реду?
Сада је коначно све у реду.

Рекошмо или рекосмо
Глагол рећи у аористу гласи:
једнина
1. ја рекох
2. ти рече
3. он рече
множина
1. ми рекосмо
2. ви рекосте
3. они рекоше
Пример:
Ви рекосте да се већ познајете, зар не?

Идем код Аце или идем код Аца
Уколико је име особе Ацо, правилно ће бити Идем код Аца.
Уколико је име особе Аца, правилно ће бити Идем код Аце.
Исти је случај са именима Пера/Перо, Влада/Владо, Сима/Симо...
Пример:
Ишли смо код Влада на рођендан. 

Ко је и које
Реч ко означава упитну заменицу за лица, док реч који означава 
упитно-односну заменицу. Ко је именичка заменица, 
а који придевска и мењају се по падежима као и све именске речи.
Примери:
То је онај човек који зна све о историји Срба.
Ко жели да постави питање?

Божићни празници или божићни празници
Према Правопису српскога језика Матице српске из 2010. године 
речи Нова година, Божић, Ускрс када се сагледавају као празници 
пишу се великим словом, када се од ових речи направи придев, 
пишу се малим словом: новогодишњи, божићни, ускршњи...
Међутим, у честиткама је устаљена формулација са великим 
словом, често без ослонца, како се наводи у Правопису.
Примери:
За новогодишње и божићне празнике идем са породицом на скијање.
У време ускршњих празника све је свечано у нашој кући.

Подпитање или потпитање
У речи потпитање долази до гласовне промене једначења 
сугласника по звучности.
Реч потпитање састоји се од речи под и питање, али пошто је 
глас д звучан, а глас п безвучан долази до једначења сугласника и 
глас д прелази у свој безвучни пар т.
Пример:
Имам једно потпитање за вас.

Код Рада или код Радета
У српском језику од властите именице Раде генитив ће 
гласити Радета, али и Рада.
Најчешће ће се овај други пример користити у западним крајевима 
наше земље и у Црној Гори. 
Примери:
Ишли смо код Радета на рођендан.
Код Рада је увек весело.

Видио или видјео
Екавском кратком е одговара у ијекавском 
изговору и испред о насталог од л на крају слога:
видео-видио
желео-желио
хтео-хтио
Примери:
Видио сам га синоћ у граду.
Хтио сам ти рећи нешто важно.

Приземнити или приземљити
Правилна ће бити реч приземљити, а не приземнити.
Пример:
Драган се мало приземљио од када је нашао девојку. Није више 
себичан као пре.
Прилијепити или приљепити
Ијекавски облик глагола прилепити биће прилијепити.
Пример:
Прилијепила сам себи подсетник за сутрашње обавезе.

Мнење или мњење
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна препоручује се 
израз мњење пре него мнење.
Пример:
Јавно мњење је дало свој суд.

Буди бог с нама или будибогснама
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилно ће бити 
буди бог с нама.
Пример: 
Буди бог с нама шта је он нама све напричао.

На телефону или крај телефона
Правилан склоп речи ће бити на телефону према Речнику језичких 
недоумица Ивана Клајна.
Пример:
Добар дан! Милош на телефону. Да ли бих могао да добијем 
Милицу?

Ручкови или ручци
Као што је случај са именицама случај, витез где множина 
гласи случаји/случајеви и витези/витезови, исти је случај и са 
именицом ручак, па ће бити прихватљиво и ручкови/ручци.
Пример:
Стално сам на неким ручковима током периода слава.

Деда Миланом или дедом Миланом
Када је реч о оваквим конструкцијама увек је прва реч неизмењена, 
а друга се мења по падежима, с тим што се, осим у номинативу, 
пише и цртица.
Примери:
Деда Милан је мој деда.
Са деда-Миланом идем у шетњу.
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Davno se već otopio snijeg sa Ujilice, te 
je i ona svoju snježno bijelu odoru zamijenila 
zelenom, proljećnom. Nije ona zelena cijelom 
svojom površinom, već je nekako više šarolika. 
Zelenu boju daju joj mali bukovi šumarci ispre-
sijecani kratkim livadama punim raznobojnog 
planinskog cveća, te po koja siva litica u koji-
ma se gnijezde golubovi i veliki orlovi krstaši. 
A opet sa druge strane ta ista Ujilica obrasla je 
gustom šumom, pa izgleda kao oronuo starac 
ogrnut debelim kožuhom, koji tu u istom polo-
žaju čuči vijekovima. Kada se sa najvišeg vrha 
u pogodno vrijeme baci pogled prema jugu, 
vidi se svjetlucanje morske površine od koje 
se kao od razbijenog ogledala odbijaju sunčevi 
zraci. Na drugu stranu prostire se pogled prema 
Stožištima, Grahovu i daleko prema grmečkim 
šumama. 

Proljeće je odavno prošlo, a došlo vrijeme 
kosidbe, pa se u podujiličkim selima čuje kle-
pet kovanica, kosa, ručno kovanih u Mrkonjiću. 
Važile su za jedne od najboljih u tom vremenu. 
U rukama vještih kosaca in ‚na nokat‘ poklepa-

Anđa Radujko

Kosci
ne, mogle su da ‚briju‘ do zemlje, ostavljajući 
za sobom pustu ledinu bez i jedne travke. Izveo 
i stari Damjan svojih sedam kosaca podno 
Ražovine, livade koja se blago podizala nagore 
od Vodene Dokice, malog izvora, koji je ležao 
na njenom samom početku, sakriven u visokoj 
travi. Sama livada izgledala je kao velika, ša-
rena slika, uokvirena bukovim stablima, koja 
su davala hladovinu za kratak predah i kada 
se‚trgne‘ po koja onako s‘ nogu. Nekako u isto 
vrijeme, sa druge strane iz doline užurbano se 
kretala grupa vojnika. Kad izbiše na vrh kose, 
pred njima u dolini ukazaše se Damjanovi kos-
ci, obasjani prvim sunčevim zracima. Zastade 
mala grupa da predahne. Gledali su kosce kako 
obaraju prve otkose trave. Jutarnji mir i tišinu 
remetilo je samo oštrenje kosa te glasna kre-
ja, koja je nervozno prelijetala sa jednog kraja 
šume na drugi uz glasno kreštanje. Posle krat-
kog odmora vojnici ustadoše, spremajući se da-
lje na put, a jedan od njih sa osmijehom na licu 
polako diže pušku i zapuca visoko iznad glava 
kosaca. Njegov osmijeh govorio je, da dobro 
poznaje i kosce i domaćina. Vrući rafal ispaljen 
od šale i obijesti ošiša vrh mladih bukvi. Vojni-
ci nastaviše put. Na trenutak nastade tišina. Ne 
čuje se ni glas mlade kreje. Zastadoše i kosci, 
kako koji zatečen u pokretu. Izgledali su kao 
voštane figure, koso poređani jedan do drugog. 
Jedino nije bio iznenađen i zatečen Damjan, 
stari gorski vuk. Navikao na sve i svašta, prepo-

znao je ovu jutarnju šalu, pa da razbije nastalu 
tišinu povika koliko ga grlo nosi: „Ne pucajte 
ljudi braćo, ovo sam ja sa svojih sedam kosaca 
u Vodenoj Dokici!“ Ta ista rečenica dugo po-
slije rata izgovarala se kao pozdrav, dosjetka 
ili šala. I gdje god da se pojavio stari Damjan, 
bio je dočekan sa „Ne pucajte ljudi braćo!“ I 
kao imućniji domaćin tog vremena bio je na 
isti način dočekivan po seoskim zadrugama, 
kafanama, stočnim pijacama i u većim okolnim 
mjestima. 

Prošla su ratna vremena. Odavno se ne 
čuje klepet Mrkonjićkih kovanica, niti pjesma 
kosaca, nestadoše i oni a sa njima i mirisni de-
beli otkosi. Nestadoše šareni leptirovi što su 
razdragani, srećni lijetali sa cvijeta na cvijet. U 
korov su zarasle Previje, mekote, planosi, kr-
čevine nekad išarane bijelim stadom jaganjaca, 
krava i ovaca. Sa vrha Ujilice gledam one iste 
prostrane pašnjake i njive, kako polako umiru 
i nestaju. Pogledom tražim ono parče morske 
pučine, što se je u najljepšim vremenima mogla 
vidjeti kako svjetluca. Ni to se danas ne vidi, 
kao da je prekriveno tamnom zavjesom ili obil-
nim morskim oblacima. Evo mene, majušni iz-
danak Damjanove loze, gledam razbijenu sliku 
njegovog i mog vremena. Slike su se izmijenile 
ali okvir je ostao isti. Ostala je ista njegova i 
moja želja: „Ne pucajte ljudi braćo, ovo sam ja 
sa mojih sedam milijardi na kugli Zemaljskoj!“.

Planina Ujilica
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Ovih dana je bila još jedna Nova 
godina, u koju smo uleteli ne-
kako brzo. Uostalom kao i u 
svaku drugu. Bez pitanja i 
razmišljanja. Bila pa prošla. 
Dočekao sam je kulturno 
ali zadržano. Rekoh 
sebi: „Sve je to lepo, ali 
ja čekam na onu pra-
vu“. Na onu, čije kose 
mirišu na poljsko 
cveće, čiji pogled leti 
kao lastavica. Na onu 
koja se topi od sreće 
dok se nežno sliva 
niz moja leđa ježeći ih 
maglovitim jutrima dok 
se budim na sve topli-
jem suncu. Onu, koja 
počinje na početku a ne 
po sred ove stare, hladne, 
bele godine, sede kao naj-
stariji džangrizavi deda:

– D-d-d-deco, n-n-n-nemojte 
da se i-i-igrate napolju, vidite da je 
h-hladno. S-s-ssačekajte p-p-p-(r)oleće. 
T-t-tada će sve d-d-d-da po-popoleti, da-da-da 
cveta i raste na-na-na novo.

Ja stvarno ne znam koji je to deda ustao i rekao da nova 
godina počinje kada je sve mrtvo ili spava. Mora da je bio 
mnogo senilan i rastrojen. Njega možda mogu i da razu-
mem, ali nas nekako ne razumem. Ne razumem kako su 
nam tako isprali mozak pa da slavimo osmi mesec(1) kao 
deseti, deveti mesec kao jedanaesti, a deseti kao dva-
naesti!? Kao da nas je nečije “ja-pa-ja” zaslepilo pa smo 
prihvatili da umesto mar-ta(2) svake godine dočekujemo 
ja-nuar? Kako to da mu se radujemo dok pišemo šta ćemo 
raditi cele sledeće godine čekajući da dobijemo poklone. 
Zašto baš “ja-pa-ja” mesec koji samo grabi? Zašto ne 
“mar” mesec koji voli i poštuje sebe i druge!?

Ne znam kako smo sve zaboravili i kao hipnotisani se 
okrenuli da slavimo mrtvilo. Šta to počinje u sred zime? 
Ništa. Međutim, bez obzira na sve, mi uzvikujemo:

KADA POČINJE PRAVA
NOVA GODINA?

Branko Baćović

– Srećan nam novi mraz i 
novo belo ludilo!

Ja čekam prvi mart, 
kada sve počinje 

da raste i rađa(3). 
Tada ima smisla 
da poželimo jedni 
drugima berićet, 
razvoj, ljubav, 
zdravlje i sreću. 
Tada “moj” me-
sec septembar 
postaje ono što 
mu i samo ime 
kaže – sedmi 
mesec. 

Idem da poljubim 
Ledenu kraljicu. 

Poljubite i vi svoju 
Lednu kraljicu. Tako 

ćemo skinuti čini sa 
nas i početi svi zajedno 

da čekamo i slavimo po-
četak, buđenje i rađanje nove 

godine i novog života.

—

1) Grčki jezik – srpski jezik:
– Epta (efta) – sedam
– Okhto – osam
– Enja – devet
– Deka – deset

Latinski jezik – srpski jezik
– Septem – sedam
– Octo – osam
– Novem – devet
– Decem – deset
2) Mar(t) = mariti jedan za drugoga
3) Ok, možda bi bilo prigodno da se slavi 21 mart, prvi dan
proleća, ali ajde, da ne preterujemo (op. a.).
—
Crtež: Danijel Trstenjak
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Začusmo lagano kucanje i pre nego od-
lučismo ko će otvoriti, on banu na vrata. Uđe 
tiho, reče dobro jutro Milena, a onda pogleda u 
mene i pruži mi ruku. Ustadoh, rukovasmo se, 
te pokazah na stolicu. Gost sede. Sredovečan 
čovek, bujne prosede kose, lepog izgleda, ali, 
odmah se moglo primetiti, izmučenog lica. Ne 
sećam se da sam ga ikada pre video, a kad maj-
ka reče to je Vasilije, naš zemljak, setih se da su 
mi pričali o njemu – Vasilije Vuković, pijanica, 
izgubljen i propao čovek. Sedim naspram go-
sta, sedim, gledam u njega, pa u majku, i čudim 
se, kako ne iznosi rakiju. Jeste da sam ja, što se 
kaže, muška glava, ali je majka ovde domaćica, 
red je da ona... Ali, kako to, šta se dešava sa 
mojom majkom, pa ona je nahranila i napojila 
bar pola Zmijanja, a sada, gle čuda, samo pri-
ča, i ne misli se uhvatiti za vrata kredenca... Ne 
mogo više izdržati, pa i ja sam njena krv, i ja 
sam zadojen gostoprimstvom... Rekoh: mama, 
gde je ono... da ja i zemljak, po jednu... „A ne, 
ne!“, dočeka me odmah Vasilije, a majka doda-
de: „E, ne pije više naš Vasilije... Evo, pričajte 
vi, a ja ću skuvati kafu...“ I tu se ja pretvorih 
u uvo...

* * *
Šta, došao malo iz Slovenije, posetiti maj-

ku i brata... Lepo, lepo, tako i treba. E, i ja sam 
bio u Sloveniji, a eto, vratih se pred ovaj rat. 
Da, neki đavo se poigra sa mnom. Možda si me 
viđao, i ja sam imao neke veze za železnicom 
– radio sam kao konobar u bifeu na železnič-
koj stanici. U Ljubljani, da, da. I tako, tamo 
je sve počelo – ma, sigurno si ti čuo za mene, 
bar ovde gde smo izbegli, nema ko me ne zna. 
A znaš kako je sve počelo: svaki ološ dolazi u 
kafanu, i onda, hteo-ne hteo, upoznaš mnoge, a 
posle, zna se: sipaš njima, a oni: majstore, daj 

Marinko Jagodić Maki

Sveti Vasilije kod 
Vasilija Vukovića

i za se jednu, ne mogu piti sam. I tako, jednu 
po jednu... Moj zemljače, da sam bar bio pa-
metan... Neki se obogatiše, a ja ništa – napustih 
Sloveniju praznih džepova. Kad bi ti znao šta 
se sve radilo. Jedni konobari su krijući dono-
sili svoje piće, pa ispod šanka točili gostima... 
Kako, što to?! Pa moj zemljače, vidim da ti nisi 
studirao tu problematiku. Možeš zamisliti ko-
liko košta flaša pića u prodavnici, a koliko kad 
se toči na čašice; i onda, razliku u svoj džep. 
Ha, prosto ko pasulj! E tako, a ja ništa – tele 
bio, tele ostao! Ma kaki tele – vo! Žder’o sam 
poput vola. I ovamo, kad se vratih... pa u ratu... 
Znaš, nema para za pivo, a ko god ode na do-
pust donese litru, dve. I tako, sa rakijom sam 
kratio vreme u rovovima. Ma, kad ti kažem: 
budala čovek, lud sto posto, nisam jednom mo-
gao glavu izgubiti. Al’ eto, sačuva me neka viša 
sila. Nasta primirje, pa mir, pregovori... Našeg 
sela nema, spaljeno, ja, poput drugih, ženu za 
ruku pa ovamo, gde je naše po tim novim gra-
nicama. Nađem neki kućerak, i tako... Moglo bi 
se početi iznova, polako zakućiti... Neki tako i 
uradiše, al’ meni đavo ne da: i dalje pijem, i to 
sve više. Žena me napusti, ode svojima... Šta 
će, jadna, trpela koliko je mogla. Pare? Ma ne, 
nisam ni imao; retko kada ubodem gde koju 
dnevnicu, znaš, zidaju se nove kuće, pa me 
majstori uzmu da mešam malter; al’ snalazilo 
se i bez toga, sediš pred prodavnicom i uvek se 
neko smiluje. I tako sam ti ja sve više pio, i sve 
više propadao. Nalazile su me komšije svaku-
da: ništa, prevalim se kraj puta i ne mogu sam 
ustati; ležim tako dok se ne otreznim, ili dok 
me neko ne pridigne. Odgegam polako kući, 
prespavam – naravno bez večere – i sutra opet, 
Jovo nanovo. Kažem ti, zemljače, ludo pa živi! 
Evo, vidi me... Je li, koje si ti godište? Eto vi-

diš: pet godina sam mlađi od tebe, a vidi me 
kako izgledam; pre bi se reklo da sam pet go-
dina stariji. Jest’ brate, ispila me rakija, iscedila 
sve iz mene, džigeru mi spržila... Nisam ja star, 
a eto, izgledam kao istrošena i isceđena krpa. E, 
Milena, dobra ti ova kafa. Znaš zemljače – da 
oprosti tvoja majka – jebeš kuću u kojoj nema 
ženske ruke! Znam ja ponešto i uraditi, nije da 
ne znam, naterala me muka, ali – nije to to. E 
tako... al’ eto, Bogu hvala srete me pamet. A 
evo, čućeš kako je bilo...

Jednom ti se napijem, što se kaže, k’o gu-
zica. Mrtav pijan! Bi neki praznik, pa oni naši 
gastarbajteri navalili – časte li, časte. Ništa ne 
znam, ni kad sam krenuo kući, ni kad sam se 
svalio u jarak kraj puta, ništa. Sećam se samo 
policije – pokupili me ljudi i odvezli kući. Ne 
znam kako su znali gde živim, mora da su pitali 
komšiluk. I tako, unesu me k’o vreću krompira 
i svale na kauč. Probudim se ja kroz neko vre-
me, već se smrklo, ne znam koje je doba noći, 
i onako mamuran, dignem se i krenem ka kre-
dencu – setio sam se da ima u jednoj flaši još 
malo... Ne palim svetlo, mislim, šta će mi, da 
me ne gledaju sa puta komšije. Kad odjednom 
začuh: „Ostavi se toga, Vasilije! Lezi i odmori 
se!“ Ko je to, bog te mazo? Okrenem se i vidim 
čoveka: starac, duga seda brada, lice svetlo kao 
sunce, obučen u neku tamnu dolamu, tako ta-
mnu da se i ne vidi dobro, nego samo lik starčev 
svetli u mraku. „Ko si ti, protuvo? Kako si ušao, 
i šta tražiš u mojoj kući?“, kažem ja i okrenem 
se ka zidu gde mi visi ikona Svetog Vasili-
ja Ostroškog. Htedoh se prekrstiti, kad ono – 
nema ikone! Nema moga Sveca! Samo prazan 
okvir, koji je oivičavao deo beline na zidu. 
Zadrhtah, prekrstih se. Tada starac reče: „Ne 
traži me tamo, crni Vasilije! Ne ruži mi imena, 
Vasilije! Tu sam, pred tobom, i opominjem te 
jednom za svagda: dođi pameti, Vasilije!“ Ja, 
onako prepadnut, osetih da uopšte nisam pijan, 
i shvatih, da sam budan, da ne sanjam. Pogle-
dah još jednom prema mestu gde stajaše ikona 
– isto, samo prazan okvir. Ja onda padoh niči-
ce pred starca, želeći da mu noge celivam, ali 
se on odmaknu i stojeći metar od mene, reče: 
„Ustani, dobri Vasilije!“ Onda ispruži ruku pre-
ma meni i dodirnu me jednim prstom. Više se 
ničega ne sećam. Znam samo da sam se pro-
budio u ranu zoru. Bio sao naspavan i odmo-
ran. Ustah iz kreveta i videh da sam spavao bez 
odela, a zakleo bih se da sam legao obučen. Na 
brzinu se obučem i tek onda bacim pogled na 
zid: vidim, ikona na svom mestu, sve u redu, 
samo, kao da malo visi nakrivo, kao da ju je 
neko dirajući malo pomerio. Stanem pred iko-
nu, prekrstim se, onda je poravnam, još jednom 
se prekrstim, celivam je i tako... Šta da ti pri-
čam – odem za poslom. E, od tada nisam okusio 
rakiju. Ne samo da nisam, nego i ne mogu, gadi 
mi se. E, još ovo da kažem: izgleda da se sva-
kud pročulo da ne pijem. Znaš, Milena – obrati 
se mojoj majci – neki dan mi jedna baka reče da 
se moja bivša žena raspituje za mene. Izgleda, 
kako baka reče, da bi me prihvatila ponovo za 
muža. Videću, nameram ovih dana otići u njeno 
selo, da ispitam, da razgovaram... Možda će, uz 
pomoć Gospoda Boga i Svetog Vasilija, i mene 
ogrejati sunce...AKUD_Kolo_Crteži_Nikola Zrnić_7_god



46 | Литература | Јануар 2017

BUDI NA STRANI LJUBAVI

I ljubav i mržnja, na dohvat su ruke. 
Zavisno od toga čime se ko služi? 
Okolina i vaspitanje od djetinjstva ranog. 
Učili nas naši, ljubav svakom pruži.

Voljeti je lakše, ko želi voljeti. 
Ne bih bio u koži, onima što mrze. 
Ljubav nepozvana svugdje dobro došla. 
Mržnja čak i toplo pored sebe smrzne.

Voli ili mrzi, izbor je na tebi. 
Tako će se vidjeti vladaš li životom. 
A svi koji drže bar malo do sebe. 
Ne bave se mržnjom, nego sa ljepotom.

Ljubavlju se može u životu mnogo. 
Mržnjom znaju oni koji mržnji služe. 
Najbolje je neznati ni njihovo ime. 
Mrzovoljni izgleda, samo s njom se druže.

Ko voli on živi, ko mrzi on vene? 
A vi svoj glas dajte onima što vole. 
Kako je mrzeti, ne pitajte mene? 
Ljubomorni na ljubav, neće da prebole.

DA LI SE KAJEŠ

Otišla si tom čovjeku, 
Koga nisi čak ni srela. 
Nisi sebi dopustila, 
Da bih nekog zavolela.

Da li misliš da te čeka, 
Bez ljubavi neka sreća? 
Ili misliš da se može, 
Voljeti i prazna vreća!

Zamisli se u vremenu! 
Kada ti se rodi beba. 
Sve onako potaman ti, 
Al’ ljubavi prave nema.

Kako misliš tad sa sobom? 
Rješavati sve te stvari. 
Kada ljubav samo sanjaš, 
A sitnica sreću kvari.

Kaješ li se posle svega? 
Svog života je l’ ti žao? 
Što prolazi a ti lažeš, 
Svakog ko te poznavao.

DRUG SAM TUGE

U teškim danima tugujem, 
Sa drugom bolom drugujem. 
A moja drugarica tuga, 
Ne želi napustiti druga.

Samoća i tuga drugarice, 
Nisu mi gosti baš često. 
Samo se malo zamjeriš sreći, 
Tuga joj zauzme mjesto.

Radoslav Milanović
I tuga ponekad korisna bude, 
Ako se sa njom iskreno tuguje. 
Izvuče pouka tih tužnih dana, 
Pa se tuzi drugu ništa ne duguje.

Iz tuge se izlazi i jači i bolji, 
Čistije duše za sve što će doći. 
Iz tuge uvek treba smoći snage, 
Voditi sebe i druge pomoći.

Ako smo tužni to nije kraj svijeta? 
Završetkom tuge, počinje sve lijepo. 
Ko nov i lijep dan okupan u suncu, 
Na tugu nemojmo gledati slijepo.

Ja znam da posle baš svake tuge, 
Sreća dobija najljepši sjaj. 
Ljudski je biti tužan kao i srećan. 
Važno je imati na umu da to nije kraj.

DUG PREMA RODU

Samo da se rodiš i otvoriš oči, 
znaj postaješ ponos ti cijeloga roda. 
Od ruke do ruke svojih najmilijih, 
osjećanja govore da krv nije voda.

Svoj prvi koračić kad napraviš dušo, 
ka tebi su uprte tvog roda sve nade. 
Tad svima počinješ davati sigurnost, 
da u tebe ulažu i sa tobom rade.

Za vrtić i školu kada dođe vrijeme, 
tad počinju prve obaveze tvoje. 
Da sakupljaš znanje da ti se svi dive, 
i da budeš uzor za vršnjake svoje.

Znaj kada te tvoje zaljubljene misli, 
na novi put povedu, uvijek imaj stila. 
Jer ljubav je važna na životnom putu, 
i da je sa tobom uvijek ljubav mila.

Na red dođe život odraslog čovjeka, 
Koji ljubav ima i sa svima dijeli. 
A dobrim djelima koristan si rodu, 
da nisi sebičan svakom uspjeh želi.

I nacija tvoja s pravom očekuje, 
Da i njoj ponudiš svoje cijelo biće. 
Takve porodice i takve nacije, 
Imaju budućnost to nije otkriće.

GDJE JE MOJE SUNCE

Gdje si ti sunce moje? 
Iz moje mašte od prije. 
Kakve to imaš boje? 
I zašto ko nekad nije?

Bez tebe jabuka moja, 
Sazrela nema onaj sjaj. 
Ni mjesec ne čuva prela. 
Otišlo negdje ljeto, 
a gdje je mjesec maj?

Dvorište moje kuće iz snova, 
Bez moga sunca, nema ni čari. 
Kakva su danas djetinjstva mnoga? 
Reci mi sunce, ko sve pokvari?

Svi snovi moji znaju za putić, 
A malo niže potočić mali. 
Svi smo se kupali, tu sunce stiže, 
Danas se pitam, gdje su nestali.

Ja odavno tražim sunce, 
Ko ukrade sunce moje? 
Pa živim bez boje zlatne, 
Kô pčela bez cvijeta što je.

JEDINA

Ti si jedina bila, 
Kojoj sam i život dao. 
Čuo sam da ljubav liječi, 
Za boli tad nisam znao.

Jedina si bila od svih, 
Koju sam volio. 
Pitanje za pravu ljubav, 
Zašto sam obolio?

Jedina ljubav je vječita, 
Za koju se živi i mre. 
Najčešće puno daju, 
Al’ znaju uzeti baš sve.

Zarobljena duša ljubavlju, 
Ne vidi do cilja put. 
Jer te još uvijek slijepo voli, 
A ja sam zabrinut.

Ostaćeš zauvijek jedina, 
I ona što srce para. 
Baš sve je vrijedilo i vrijedi, 
Al’ samo bez prevara.

NIJE  GRIJEH

Zbog ljubavi bolovati, 
Grijeh nikada nije. 
Zbog ljubavi ko umire, 
Ništa  svetije.

Zbog ljubavi vrijedi sve, 
i kad srce slama. 
Zbog ljubavi nevoljeni, 
Venu  godinama.

Zbog ljubavi ako odem, 
Daleko od samog sebe. 
Ljubavi ti ne tuguj, 
Ti nemaš potrebe.

Koliko vas želi da čuje, 
tu pjesmu iz života. 
Voljeti drugog više od sebe, 
nije sramota.

Pjesme Radoslava Milanovića objavljene su 
u zbirci pod nazivom „Pjesmom kroz života“, 

Radovljica, 2016.
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Nebojša Ignjatović
KAD U SELO PROLEĆE BANE

U smiraju dana
prolazim poznatim krajolikom.
Sa vinogradskih bregova 
i žitnih polja
mirisavi povetarci
razgaljuju mi dušu.

Preda mnom
puklo selo.

Kao nekad
u moj svet detinjstva
banulo proleće,
raskalašilo se,
raspustilo svoju čednost,
mirisave pletenice bele.

O, kakvog li meraka!
Blaženstvo mi daruje,
idile nevine
sa songovima sela.

U AVGUSTOVSKOJ NOĆI

Letnja noć
selom
puna tihih songova
šušanj lišća,
miris pokošenog sena.

Na umorne oči
zapljuskuje san
obalama impresija.
Svira noć sa mesečinom,
nebesa stresaju zvezde.
U san mi silazi
zavičajni bog.

Njišu se dusi
u nebesa sa mnom.
Gorske vile
padaju mi u zagrljaj.

Već davno pobegla noć.
Kukurikom javi se petao;
zora, polupala
prozore snova.

SENTIMENT OD ISKONA

Nigde nije nebo
tako vizantijski plavo
kao nad selom, zavičajem
u tom eldoradu.

Kad s vinorodskih bregova
povetarci, vetrovi, košave
letnjih doba
proveravaju sentiment
od iskona, sveci
uranjaju u svetkovanjima.
Domaći dusi iz budžaka

namiguju rođački
ushićenom dušom dečačkom.

U mojoj glavi
zavičajna zvona zvone.
Sa rodnog brega
starodavnim molitvama
dušom se razliju
kao nabujala reka.

TRAŽIM OPRAŠTANJE

U koricama poezije
grlim i blagósiljam
ljude namera dobrih.

Svevišnji gospode Bože!
Molim ti se dušom svom,
oprosti mi moj greh,
što ne znam sve svece,
molitve, litije i žitije.

Rođački, pobožno
tražim opraštanje
i od seljaka mojih.

NA BADNJE VEČE

Selom provejava sneg,
košava rapsodiju svira,
a suton čeka veče.

U hramu božijem
liturgija s molitvama
odzvanja u svetu noć.

Za oltarom
kućnog stola
s badnjakom i blagodetima
česnicom i vinom
ispovest pišem.

Ispovest življenja
u kvadraturi kruga.

SEBE U SEBI VRAĆAM

Uz reku livadom koračam,
tiho ostavljam tragove
mog postojanja.

Reka detinjstva
brzacima žubori –
kakav mi orkestar
sonate svira!

Gordo otvorim vrata,
u hram uđem dostojan.
Kućnim se dusima poklonim,
davno hladni pepeo
i staru čađavu lampu zapalim.

Sebe na sebi nosim,
sebe u sebi vraćam.

SIVO JUTRO

Kroz Kočevje
tihim hodom.

Kroz sivilo jutra,
sa mislima.
Ćutke.

Reku Rinžu
mostovima brodim.
U reci
umrla voda.

Na vodi
umrla lepota,
pritisnuta paučinom
jesenskih magli.

U MAGLOVITIM KIŠAMA

Sivi, mokri dani.
Ptice ćute u parkovima.

U dosadnoj simfoniji
maglovitih kiša,
što pere umašćene ulice,
dušom boemskom
pišem koordinate
barova i kafana.

POD KRILIMA ZMAJEVIM

Legendo, grade,
nad tobom
nebo plavo
ko jezera alpska.
Oka duboka.

Avenijama tvojim 
bezuslovno prolazim
dušom svom.
Poetske misli, stih
merim, vagam,
a u prsima prorok.

Stisla me nostalgija,
ona tamo, ja s tobom.

Ja, stihotvorac,
šegrt i kalfa čojstva,
kakav sam, samosvoj,
u dijaspori ostajem
pod krilima zmajevim.

U OPOJU SPOZNANJA

Iz sopota krv
u venama, valovi
u duši mi seoskog dečaka.
Zavičajni sveci, marširaju.

U opoju spoznanja
grlom u jagode
tiho, lagano uranjam
u lirskim impresijama.

Iz zbirke Nebojše Ignjatovića „Pod zmajevim 
krilima“, Kočevje, 2016.
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Мисли Оца Тадеја
Биографија
Отац Тадеј рођен је 1914. године као 
недоношче на вашару свети Тома у Петровцу 
на Млави од родитеља земљорадника. Пошто 
нису мислили да ће преживети позвали су 
свештеника да га крсти. После крштења дете 
је прогледало и родитељи су били срећни 
што ће преживети. Мајка му је преминула 
још када је био мали. Због тога је одрастао уз 
маћехе. Више пута би га у кући тако истукли 
да је узимао комад хлеба и бежао од куће. 
Као млад био је јако слаб и није могао да се 
бави земљорадњом. Зато су га, након што је 
завршио основну школу у родној Витовници, 
родитељи дали на кројачки занат у занатско-
трговачку школу у Петровцу. По завршеном 
занату он се запошљава у Београду и ту остаје 
шест година. Ту се и разбољева и доктори му 
прогнозирају још пет година живота. Због 
тога је жудећи за Богом отишао код руских 
монаха у манастир Миљково код Свилајнца. 
Ту је упознао архимандрита Амвросија који 
је доста утицао на њега. Замонашен је 1935. 
године у манастиру Горњаку 10. марта, да 
би 1/14 јула исте године, био рукоположен 
у чин јерођакона, као сабрат манастира 
Горњака. Упућен је одмах после монашења 
1935. године у иконографску школу у 
манастиру Раковица. У чин јеромонаха 
рукуположен је 3. фебруара 1938. године 
у манастиру Раковица. Рукоположио 
га је епископ харковски Митрофан. У 
чин игумана произведен је 1949. године 
Саборној цркви у Београду. Производство је 
обавио викар Његове Светости Патријарха 
епископ Висарион, бивши епископ банатски. 
Октобра 1938. године, јеромонах Тадеј 
је премештен у Пећку Патријаршију. По 
избијању Другог светског рата, старац 
Тадеј је избегао из Пећи и поново дошао у 
манастир Раковицу. Априла 1947. године 
старац Тадеј се враћа у браничевску 
епархију и постаје сабрат манастира Горњак. 
По жељи патријарха Гаврила Тадеј се поново 
враћа у Пећку Патријаршију 1949. године, 
и постаје њен намесник. Године 1955. из 
здравствених разлога, по други пута се враћа 
у браничевску епархију. У овој епархији је 
био привремени парох печанско-кленовачки 
и шапинске епархије, а затим од 1957. године 
старцу Тадеју подељен је канонски отпуст за 
манастир Хиландар. После непуна четири 
месеца, старац Тадеј је, вољом грчких власти, 
враћен из Хиландара, са Свете Горе у Србију. 
Ту је, привремено, био парох бистрички, 
затим старешина манастира Туман. Са ове 
дужности, по молби 1962. године премештен 
је за старешину манастира Витовница. 
На овој дужности је провео десет година, 
да би најзад, као парох влашкодолски, 
био пензионисан, а затим постављен за 
старешину манастира Покајница код Велике 
Плане, па за духовника манастира Туман, а 
одатле по други пут, за старешину манастира 

Витовница. У чин архимандрита произведен 
је 1989. године у манастиру Горњак пред 
моштима кнеза Лазара. Архимандрит Тадеј, 
витовнички старац, упокојио се у Господу 
13. априла 2003. године у Бачкој Паланци, 
где је живео последњих година свог живота. 
Сахрањен је на манастирском гробљу у 
Витовници, без светске буке. 
О анђелима 
Анђели се не заробљавају земаљским ства-
рима као ми који смо пали. Ми који смо пали, 
тако исто и духови који су пали, заробља-
вамо се предметима, стварима а анђеоски 
чинови не. Они који су сједињени срцем и 
својим бићем са Господом не заробљавају се 
ничим овде на земљи, они су у пуној бла-
годати Божијој, сједињени са Господом и са 
Господом љубе све. Анђели најчешће опо-
мињу човека да избегне неку несрећу која 
му се у непосредној близини и будућности 
може догодити. Синови овога света су му-
дрији од синова светлости јер у себи имају 
много лукавства. У овом свету људи стално 
подваљују један другом. Људи кажу, сналази 
се у животу, он се снашао можда се обогатио 
и у томе су мудрији од синова светлости јер 
они нису тако способни за живот овоземаљ-
ски јер немају лукавства у себи. Они су мир-
ни тихи и верују.

O богоугодној породици 
Богоугодна породица треба да буде пуна љу-
бави, племенитости, кротости, смирења, по-
божна и молитвена. Ујутру кад се устане без 
молитве не треба излазити из куће, а увече 
се захвалити Богу за тај диван дан. Чланови 
породице треба да слушају један другога, да 
се зна ко је старији, да посте све постове као 
и петак и среду, да не раде празницима, да 
се труде да буду светло и углед другима, да 
чине добра дела, једном речи да буду вредни 
као пчеле, мудри као змије а безазлени као 
голубови. Сваке недеље макар један члан по-
родице да иде на Богослужење у цркву, ако 
већ не могу сви, али макар један да донесе 
благослов својој породици из цркве. Стално 
треба да се труде и раде на поправци свога 
живота. Ако је могуће гладнога да нахра-
не, жеднога да напоје и са свима да буду у 
добрим односима што до њих стоји. Отац 
каже: Ко ово испуњава, пред Богом је муж 
светитељ, жена светитељка, а деца анђели.

О васпитању деце 
Родитељи су власници своје деце, они могу 
своју децу предати Богу или сатани. До пете 
године се изграђује карактер детета. У том 
времену би требало да родитељи науче децу 
да буду апсолутно послушни, у ствари да ро-
дитељска реч за њих буде светиња, кад каже 
- амин, али нас родитељи уче да се противи-
мо, да не послушамо. Кажи баби или деди 
нећу, ето са тим ми одрастамо. Духови под 

небом упливишу свашта са децом, дете не 
може да мирује, у развоју је и стално је у 
покрету и кад погреши нешто родитељи 
га туку. Ако у гневу родитељ туче дете, он 
ништа није постигао. Родитељ мора прво 
сам да се смири и са пуно љубави детету да 
изложи у чему је погрешило. Кад је од срца 
срцу, дете ће примити савет, у противном од 
тога нема ништа јер се развија мислени рат. 
Једна побожна бака хоће унука да васпитава 
у православном духу али јој деца то не до-
звољавају и пита шта да ради. 

Ти би требало да сачуваш мир у кући по сва-
ку цену, Господа нико не може да ти одузме 
из срца. Ако не можеш да се молиш кад су 
они ту, ти се моли у себи, не мораш ни реч да 
кажеш него чезни срцем за Господом. Живо-
том се много више учи него говором.

О вери 
Присетимо се Спаситељевих речи зачуђеним 
апостолима, после исцељења: Вера његова 
помаже му. Човек је само оруђе у рукама Го-
сподњим. Уколико се човек својим осећањи-
ма, срцем сједини са Извором живота, онда 
је јасно да је и Божанска енергија снажна, 
а ако је тако, онда ни зле силе не могу дуго 
да обитавају у човековом телу. Наиме оне 
могу извесно време опстати у вернику, само 
уколико он допушта њихово присуство. Но, 
управо у тренутку када његова вера постаје 
непоколебива, од једне речи коју Господ Бог 
изговара, те исте силе су принуђене да од-
мах верника напусте. 

Свети Оци кажу: „Што год вера зажели Го-
спод чини, али савршенство је хришћанског 
живота крајње смирење». Још стари пророк 
каже: „На кога ћу погледати, само на крот-
ког и смиреног срцем“. Смирени и кротки 
су наследници Царства Небеског, па свима 
желим да будете и ви синови Светлости, па 
да се заједнички нађемо пред Господом, да 
славимо Господа кроз сва времена вечности.
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Наталија Цветковић
У плејади српских сликара 20. века који су 
својим делима обележили нашу ликовну 
уметност тог доба, некако је потпуно 
незаслужено остало скрајнуто од најшире 
јавности име Наталије Цветковић, рано 
преминуле сликарке која нам је подарила дела 
која чине значајан део наше ликовне баштине.  
 
Наталија Цветковић је рођена у Смедереву 
1888. године. Била је трећа кћерка Косте 
Цветковића, јорганџије, и Милке, домаћице. 
Неколико година након њеног рођења, 
породица Цветковић преселила се у 
Београд. Године 1900. постаје ученица у 
Српској цртачкој и сликарској школи Ристе 
и Бете Вукановић. Вероватно су њени 
родитељи били свесни како околина гледа 
на жене које желе да раде нешто што им, по 
важећим правилима, не приличи. Па ипак, 
они су дванаестогодишњу Наталију уписали 
у школу сликања, очигледно не желећи да 
спутавају кћеркину даровитост показану у 
дотадашњем школовању.

У школи Вукановића, Наталија Цветковић је 
провела пет година. То је тада била једина 
установа намењена уметничком школовању 
младих. Практични део су предавали Риста 
и Бета Вукановић, а теоријску наставу 
признати стручњаци у тим областима: 
професор Светозар Зорић, др Војислав 
Ђорђевић, др Брана Петронијевић и академик 
Михаило Валтровић. Школа је пружала 
солидно знање, а циљ је био припрема за 
стране академије – како је писало у школском 
извештају. Последње године Наталијиног 
школовања код Вукановићевих, одржана 
је у Београду најзначајнија и дотад највећа 
ликовна манифестација на Балкану: Прва 
уметничка изложба. Од тридесетак ђака 
Српске сликарске и цртачке школе изабрано 
је петоро. Међу њима је била и Наталија 

Цветковић, најмлађи излагач на поставци. 
Шта је и колико је излагала не зна се, зато 
што су у каталогу под називом „Српска 
уметничка омладина на школовању“ (група 
у којој је Наталија излагала), наведена само 
имена учесника и центри учења. Уметничко 
школовање започиње 1900. године у Београду 
у Српској цртачкој и сликарској школи Ристе 
Вукановића, где јој сликарство предаје Бета 
Вукановић, а школу завршава 1905. године.  

Као стипендиста Министарства просвете 
наставља студије у Минхену од 1905. до 1908, 
а затим проводи шест месеци на академији 
„Жулијан“ у Паризу. Исте године враћа се у 
Београд, када прихвата дужност наставнице 
цртања у Општој мушкој занатској школи, 
где предаје до краја живота, 1928. године. За 
време балканских ратова 1912-1913. била је 
болничарка – добровољац.

Први пут је излагала 1904. године на 
Првој југословенској изложби у Београду. 
Поред сликарства бавила се и примењеном 
уметношћу. Била је један од оснивача 
Удружења ликовних уметника у Београду 
1919. и чланица Друштва српских уметника 
„Лада“ од 1920, када је постала њен секретар 
и била на тој функцији све до 1928. године.
Као ученица Бете Вукановић, Наталија 
Цветковић је сликарске почетке базирала 
на раду у природи, попут француских 
пленериста, где је радила цртеже и 
аквареле пејсажа обасјане пуном дневном 
светлошћу, што је одсудно одредило њено 
даље уметничко кретање. На овим основама 
постављени су и темељи српског модернизма 
на самом почетку двадесетог века. За 
време боравка у Минхену она усавршава 
цртање и истовремено се заинтересовала за 
примењену уметност и уметничко-занатске 
вештине. У сликарству се мења уносећи 

интензивнији колористички регистар по 
мери минхенског импресионизма, што ће 
остати карактеристично за њен каснији 
сликарски опус базиран на светлу и његовим 
контрастима. У том сликарском уверењу 
помаже јој и суочење са француским 
импресионистима у Луксембуршком музеју 
за време краткотрајног боравка у Паризу. 
Њен малобројни импресионистички 
циклус слика настао по повратку у Београд, 
постављен је у саме темеље српског 
модернизма. Тиме је Наталија Цветковић 
дала мали али видан допринос историји 
нашег сликарства током прве три деценије 
прошлог столећа.

Престала је да се бави акварелом некако 
баш након критике њених радова на Петој 
изложби одржаној 1922. године. Иако су 
их хвалили, напоменули су да за лирске 
пејзаже наших акварелиста више није 
било озбиљнијег занимања. Сада се зна да 
по вредности коју је постигла у акварелу, 
Наталија Цветковић заузима једно од првих 
места у српској уметности свога времена. 
Да ли то тадашњи критичари нису могли да 
знају? Можда да је њен повратак уљаном 
сликарству после десетогодишње паузе 
изазван и потребом за зарадом и успехом: 
та техника пружала је више наде за успех и 
обећавала бољи материјални положај.

Портрете које је тада радила показала 
је на Једанаестој изложби „Ладе“, 
1928. године. Била је то њена последња 
изложба. Забележено је да се „нежно 
и непосредно Цветковићева до сада 
доказала као акварелиста, док на овој 
изложби са уљаним портретима чини једно 
пријатно изненађење“. У златносмеђем 
и седефноружичастом „Портрету Олге 
с лутком“, наслућује се интимистичко-
поетска струја у уметности четврте деценије 
прошлог века. Била је то њена последња 
слика. Исцрпљену малокрвношћу, покосио 
ју је грип два месеца по затварању изложбе, 
1928. године. Није имала ни 40 година.

(Србин.инфо)
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Narodna mudrost
Srpske narodne brzalice
Ala smo se, razeglenisali smo se!

Brsti bršljan brdska koza, jarac jare jarkom voza.

Brličica grči, Petar konja trči.

Gra’ bijeli, gra žuti, gra’ žućačić.

Grk sa grma mrko gledi. Mrk je Grk i brk mu je mrk.

Da odavnašnji li smo ti mi ljudi?

Žute čizme u čizmedži-baše.

Ide krušac gredicom, zavrzô se sedlicom.

Ja kanura i kanura i osta jedna kanura nedokanurana.

Javorov jaram, javorova ralica, staro ralo Lazarevo svu njivu 
zaoralo.

Javorov jaram, javorova ralica, ralo drvo javorovo.

Jadan sam ti kukavac, ujede me skakavac, na zlo mesto za palac.

Jarebirala se tica jarebica na jarebi guvnu. Jadna, pa se jarebirala 
na jarebi guvnu.

Jegubici uz bukvu; jegubici niz bukvu; jeguba u stranu; jeguba 
popreko; jeguba gore; jeguba dole.

Jede sos, pere nos!

Jesi li ti to tu? Jesli li to tu ti? Jesi li to tu? Jesi li tu ti to? Jesu li 
tu to ti? Jesi li to tu, jesi li tu ti, jesi li tu to ti? Jesi li to tu, jesi li 
to tu ti, jesi li tu to ti? Jesi li to tu, jesi li to tu ti, jesu li tu to ti?

Kamenčićem ćeš me, kamenčićem ću te!

Klupčićem ću te, klupčićem ćeš me!

Kneže, viteže, kad te videše razveseliše li ti se?

Ko pokupi popu pepeo? Pop pokupi popu pepeo.

Kupih prase u Prokuplju, pronesoh ga kroz Prokuplje, prodadoh 
ga u Prokuplju.

Kuća kamenjara, marama šarenjara, lula zelenjara.

Leži kučka žuta pored puta žuta, pas se kući uputio, a rep mu se 
ukrutio!

Lisica i rep, i nad rep, i pod rep, i na repu kitasta, ozdol podbje-
lasta, uz uši uzdasta, načulila uši, ode u kokoši.

Miš na pušku, miš pod pušku.

Miš uz pušku, miš niz pušku.

Na kantaru katran, kantar meri katran.

Na livadi konj ućustečen i rasćustečen!

Naša se vatra razugljenarala!

Pavte i pod pavtama potpavtak i pod potpavtkom potpavtak.

Pismo, i dobro bismo, i konja pogodismo, i konj osta pod pogodbom.

Prođe pop kroz prokop i pronese trnikop.

Raskvasiše li ti se opanci, sine?

Sinoć prođoh pored suvopikovačke njive!

Četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču.

Čokančićem ću te, čokančićem ćeš me!

Srpske narodne pitalice
Pitali babu: - Vidiš li, baba, lulu? –Vidim. –A vidiš li starca? –
Nazirem.

Pitao silan Turčin raju kad je došao na konak: „Dolaze li vam 
vukovi u selo?“ „I danas je došao jedan“.

Pitali šumu: 
-Ko te osakatio? 
-Sekira kojoj sam pozajmila držalju.

Pitali vuka: 
-Bojiš li se pasa?  
–Ne bojim se, ali mi nije milo da na mene laju.

Pitali zmiju: 
-Zašto ti je svak dušman? 
-Zato što ni ja nisam nikomu prijatelj.

Gonio Ero u vrećama lonce na kobili, pa ga upitali:  
- Šta to goniš?  
–Ako prevali, ništa.

Pitali Crnogorci Bokelja: -Zašto nam proljetos ukraste zvono sa 
crkve? – Bogu je svejedno: ili zvonilo na vašu ili na našu crkvu, 
pošto su obje njegove.

Pitalo Ciganče majku: - Koji je dan najdulji u godini? – Oni kad 
se čeka večera bez ručka.

Pitali Ciganina: - Koji ti je najveći dušmanin. – Prazna torbica.

Pitali popa: - Kakva će biti godina? – Što bude meda – biće sla-
dak, što pane snijega – stopiće se  uvodu, i više će ove godine 
dati jedna krava masla, već deset volova.

Pitali đaci učitelja: - Koji je zanat najmučniji na svetu? – Poštena 
čoveka i književnika.

Pitao sin oca, kad je po svetu hteo poći: - Od šta mi se valja naj-
više čuvati? – Od tuđe muke.

Pitali ljenivca: -Što se tako protežeš i zijevaš?  
–Umorila me ljenost.

Pitao sin oca:  
-Šta najprije može čovjeka iznevjeriti? 
 – Oko i nadanje.
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Mudre misli
Ako budeš most, svako će da te gazi
Ako drugog poštuješ za sebe ne brini
Ako želiš izgubiti prijatelja, pričaj s njim o politici
Ako znaš šta ti je bilo, ne znaš šta će ti biti.
Bez zbora nema dogovora
Bez jednoga čoveka može vašar biti
Beri želje pokraj sebe!
Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj
Vatra i voda su dobre sluge, ali zli gospodari
Velike ribe veliku vodu traže
Veselo srce pola zdravlja
Veća glava više glavobolje
Gvožđe reže i drvo i kamen, ali i njega rđa jede.
Gde zlato govori, usta ćute.
Gde zlato gospoduje, razlog se ne čuje
Gde je mnogo priče malo je rada
Da ga zemlja ne vuče sebi, poleteo bi
Da ga čoek pošalje po smrt, mogao bi se naživljeti
Da je srce tvrđe od kamena opet bi ga rastopilo zlato
Da je steći ko što reći, svi bi bogati bili
Đe brat brata ne voli, tu nema sreće
Đe dosta ruka pregne, radnja je brzo završena
Đe je sreća, tu je i nesreća
Đe je tor tu je i mor
Ekser drži potkov, potkov konja, konj junaka, junak 
grad, a grad zemlju
Žalost i radost se poznaju čoveku po licu
Žežen kašu hladi
Ženi je najslađi zalogaj - muško srce
Ženi sina kad hoćeš a udaj kćer kad možeš!
Za brige je teško čuvati lepe devojke
Za zlato rđa ne prijanja
Za jedan dobar dan mnogo se zlih pretrpi
Zna se zlato i u đubretu
I vrag zna šta je pravo, ma neće, nego kako mu milo
I vuk vije jer ga rđa bije!
I zid ima uši, i plot ima oči
I jedan je neprijatelj mnogo, a sto je prijatelja malo
Ja tikvu u vodu, a tikva iz vode.
Jak koren duge mladare pušta.
Jedan drobi, drugi kusa
Kad Bog daje ne pitaj čiji je sin
Kad vidim onda ću i verovati
Kad ideš vuku na čast, povedi psa sa sobom
Kad je volje i zlo ide na bolje
Ko šta zagrize, teško ostavlja
Lakše je steći nego sačuvati
Lakše je šta pokuditi nego moći sam učiniti

Lasno je biti s tuđijem dobar
Lasno je govoriti, al’ je teško tvoriti
Ljeti od hlada do hlada, a zimi od jada do jada
Ljubav vera i nada ostavile traga
Ljubav i sloga nemoguće omoguće
Magarac je magarac i pod zlatnim sedlom.
Mala sjekira veliki dub povali
Mačija igračka - mišija smrt
Na jednu glavu ne može se dve kape.
Na jeziku med, a u srcu jed
Na psa koji bježi svako viče
O neprijatelju ne govori zlo, nego misli
Običan život je jači od mudrih knjiga
Oboje je zlo: i svima verovati, i nikome.
Pametan lako ide, a brzo dođe
Pametna glava - stotinu ruku.
Pijana glava ne nosi barjaka
Prijatelj je najbolja imovina u životu
Rad je najbolja lutrija
Rano voće brzo trune
Razdrta vreća ne može se napuniti
Ranoranilac i docnolegalac kuću teče
Sa dva ili tri čoveka još možeš pričati a ljudi su već 
razuzdana rulja
Sačuvaj se Bože, od mirnog sina kod opake snaje
Svak za se koze pase!
Takav je čovek, samo onima najviše zavidi kojima 
najviše duguje.
Tamnica je za ljude načinjena
Terao zeca pa isterao vuka
Teško volu u jarmu i čoveku u najmu
Ćutanje zlata vredi
Ćutanje je zlato a govorenje srebro.
U gladnim očima svaki je komad mali
U kog je nož, u tog je pogača
U kolo kad hoćeš, iz kola kad puste.
U ratara crne ruke, a bijela pogača
U tekućoj vodi mulj ne leži
Fale mu dva kraja i sredina.
Hartija i ćuprija trpe sve
Hvata zmije tuđim rukama
Cvet je najlepši dok je neubran.
Čega je srce puno, toga i jezik
Džabe je i sirće slatko
Šta vredi znanje bez radnje
Šta ko misli, o onom i sanja.
Šta ko čini sve sebi čini
Što je veća ptica, veće joj gnezdo treba
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