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Новине српске

Христос се роди
Срећна нова година
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Срећно
Поштовани читаоци,

Овим бројем Новина српских Мостови ушли смо у петнаесту годину 
излажења нашег и вашег гласила. Прође четрнаест година од како је 
на иницијативу водећих људи из Савеза српских друштава Словеније 
покренут овај часопис, који је веома важан не само за српска друштва која 
су чланови Савеза српских друштава Словеније, него и за читаву српску 
заједницу у Словенији, а исто тако и за све оне који прате рад српских 
друштава и појединаца. Била је то прилика да се стекну нова искуства, како 
за главног уредника, тако и за све оне који су својим прилозима, текстовима 
и фотографијама, доприносили да Мостови стекну углед не само код Срба 
у Словенији, него и код људи који се професионално баве културном 
дјелатношћу а живе у Србији или Републици Српској. Њихове похвале, 
коментари и предлози увијек су добро дошли и надамо се да ће тако бити и 
у будуће.

Овај број Мостова доноси бројне информације о раду српских друштава 
у Словенији, а јесен је, као и обично, вријеме када се дешава највише 
разноразних догађаја који су привлачили пажњу посјетилаца. Што се тиче 
Савеза српских друштава Словеније, треба споменути семинар за умјетничке 
руководиоце фолклорних група, на којем су умјетнички руководиоци и они 
који раде са фолклорним групама, добили нова сазнања и искуства која ће 
им помоћи у будућем раду.

Друштва су такође имала своје већ традиционалне догађаје, као што су Дани 
српске културе у Крању, Разиграна срца, Вукови дани, Вече Николе Тесле, 
прослава годишњице друштва и тако даље. Друштва код којих фолклорна 
дјелатност није примарна имала су такође занимљиве догађаје, издвајамо 
Караван књижевности и драмске дјелатности са гостовањима у Србији и 
Републици Српској. Било је неколико литерарних сусрета, као и драмских 
представа, чиме се шири дјелатност друштава. Сви ови догађаји показали 
су како се и шта ради, а ради се са великом жељом и ентузијазмом, са веома 
скромним финансијским и материјалним средствима, али са много љубави и 
жеље да се нешто лијепо и корисно уради. Чак су и Новине српске Мостови 
добиле много мање средстава него ранијих година, а надамо се да ће се то 
стање поправити већ у овој години и да ће Мостови излазити онако како су 
и до сада.

Поред догађаја из друштава доносимо и наше сталне рубрике, текстове 
наших књижевника као и друге чланке, за које вјерујем да ће заокупити 
вашу пажњу. Да напоменем и то да и у овом броју имамо текстове младих 
сарадника, оних који тек почињу да пишу новинске чланке, што је знак да 
не треба бринути за будућност Мостова, барем што се тиче дописника и 
других сарадника.

О свему можете прочитати у овом броју Мостова, а свим читаоцима и 
сарадницима желим срећну и успјешну нову 2018. годину са жељом да се 
наша сарадња настави и ад сви заједно кренемо у нове подухвате.

Душан Јовановић
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Семинар је одржан 11. и 12. новембра 2017. у 
Љубљани. На семинару је било 27 полазника 
из осам српских друштава. На почетку се-
минара присутнима се обратио Драго Војво-

Семинар за 
умјетничке руководиоце 
фолклорних група
У организацији Савеза српских друштава Словеније одржан семинар за 
умјетничке руководиоце и кореографе фолклорних група

дић, предсједник Савеза српских друштава 
Словеније, захвалио се свим полазницима и 
пожелио им успјешан рад. Предавач је био 
Звездан Ђурић, кореограф а корепетитор 

Дарко Читић. Првог дана обрађене су игре 
и пјесме Владичиног Хана, а у поподневним 
сатима Звездан Ђурић је предавао о ношњи 
овог краја. Такође, тема семинара је била и 
методика рада са дјечјим фолклорним гру-
пама, с обзиром на то да већина друштава 
има и дјечје група. Снежана Максимовић је 
са женским и мушким групама увјежбавала 
пјесме са подручја Владичиног Хана.

Другог дана семинара увјежбаване су игре 
и пјесме области Владичин Хан а на крају 
семинара одређена је група полазника и 
обављено снимање које ће послужити у 
даљем раду полазника, нарочито оних који 
у свом репертоару буду имали игре са овог 
подручја.

Свим полазницима Драго Војводић је уру-
чио увјерења о похађању семинара, а сви 
полазници били су веома задовољни орга-
низацијом, условима, темама и предавачем, 
а треба рећи и да су полазници са великом 
озбиљношћу и жељом одрадили свој дио 
посла.

Семинар је суфинансиран од стране Јавног 
фонда Републике Словеније за културне дје-
латности.

Текст и фото: Душан Јовановић

Заједнички снимак полазника и предавача

Владичин Хан



Јануар 2018 | Из друштава | 5

U petak uveče, 13.10. 2017, posle dugog če-
kanja, dočekali smo naše goste iz KUD „Una” 
Novi Grad. Podelili smo se po kućama i tako 
počeli sa upoznavanjem naših gostiju, koji su 
po prvi put gostovali kod nas. 

Drugi dan, u subotu, okupili smo se ispred druš-
tvenih prostora i zajedno otišli na Bled. Tamo 
smo se družili, smejali, slikali i goste upozna-
vali sa lepotama Slovenije. 

Posle podne počeli smo sa pripremama na fe-
stival. Pored naših gostiju iz Republike Srpske 
na festivalu su nam se predstavila i društva: 
SKUD „Vidovdan” iz Ljubljane, KUD „Mla-
dost” Ljubljana, FS „Ribno” i KUD „Pon-
tes-Mostovi” iz Trsta. 

Na ovogodišnjem festivalu učestvovalo je oko 
200 dece. Posle uspešnog koncerta nastavili 
smo sa druženjem u dvorani Kolpern, gde smo 
se zajedno sa gostima veselili, igrali, pevali i 
zabavljali se do kasnih sati.

U nedelju ujutro smo iskoristili još zadnje sate 
sa gostima za izmenu lepih reči i tople zagr-
ljaje. Otpratili smo ih na autobus i poželeli im 
srećan put.

Tako smo uspešno završili naš 4. dečji festival 
Razigrani tabančići.

Tekst: Anja Petrović
Foto: Dušan Jovanović

Razigrani tabančići

Mlađa grupa KPSHD Vuk Karadžić

Starija dječja grupa KPSHD Vuk Karadžić

KUD „Una” Novi Grad
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Dragi moji, iza nas je jedno dugo toplo ljeto. 
Ovo dugo toplo ljeto me podsjetilo na jednu se-
riju koju sam gledala davno, a u sjećanju mi os-
tao lik Klare i Ben Kvika, vjerovatno se sjećate 
i vi, moja generacija, koju godinu mlađi ili sta-
riji. Ali serije nisu samo na TV, seriju projekata 
nastavlja i SKD „Sloga” iz Nove Gorice. Ne-
pun mjesec odmora opet u akciju, nastavljamo 
realizaciju zacrtanih projekata. 

Ovaj put „Turnir u malom fudbalu” i drugim 
sportskim disciplinama, bacanje kamena s ra-
mena, povlačenje konopca, skok u dalj te moto-
ristički nastup u vještinama vožnje na motoru i 

Turnir u malom fudbalu
mnogo toga što je napravilo pravi bum dana 16. 
Septembra 2017. sa početkom u 10 časova pa 
sve do kasnih večernjih sati u sportskom centru 
„Java” u Orehovlju kod Nove Gorice.

Samo oni koji nisu bili prisutni ne mogu ni 
znati koje raspoloženje je vladalo toga dana, a 
vrhunac svega je bio poslije sportskog takmi-
čenja u kojem je učestvovalo osam ekipa. Po-
slije nadmetanja ko je jači, spretniji u ostalim 
sportskim disciplinama, poslije proglašenja 
najboljih, podjele nagrada, priznanja i zahval-
nica učesnicima, svima iskrene čestitke i onima 
koji su ovaj put ostali bez nagrade, jedno veliko 
hvala za sve što su nam pokazali i što će nam 
pokazati i u buduće, jer poslije ovakvog pre-
divnog sportskog susreta prosto sumnjam da se 
neće odazvati ponovo, ne samo oni već i mnogi 
drugi koji iz bilo kojeg razloga ovaj put nisu 
bili sa nama, žur, pravi žur uz muziku u živo.

S ponosom mogu reći da organizator ovog su-
sreta, sportskog dana, zaslužuje sve pohvale, 
a organizator je izvršni odbor SKD „Sloga” 
sa predsjednikom društva Ilijom Janković na 
čelu, predsjednik sportske sekcije Dejan Jović, 
predsjednik motorističke sekcije Slaviša Janko-
vić,  a da ne zaboravim i naše vrijedne, najbolje 
stručnjake u točenju pića: Nedeljka Kikića, De-
jana Vukelića, Sašu Jošića. 

Tu su i majstori u pečenju roštilja: Nikola Pupo-
vac, Dragan Savić, Ratko i moja malenkost, 
Dobrila, zatim Biljana Savić, Mario Crnogorac, 
bez kojih i da hoćemo, ne ide, svagdje i uvijek 
sa nama, zajedno prava ekipa,Vid Duronjić or-

ganizator motorističke sekcije je odradio pravu 
stvar, a moje mišljenje kao i većine je to da je ta 
sekcija bila i glavni uzrok da je realizacija ovo-
ga projekta sto procentno uspješno odrađena. 
Imali smo priliku vidjeti i nastup naših „Ma-
lišana”, naša mlada folklorna sekcija sa nama 
uvijek i svuda, pravi mali heroji, puni volje, 
elana i želje da se pokažu i dokažu na čelu sa 
umjetničkim vođom Sinišom Mašić.

Tu su i slike, a slike mogu da kažu više od riječi 
i zato idemo dalje u akciju, „Boljerada”

Dobrila Cvijanović
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Drugi dan turnira u malom fudbalu, puni pre-
divnih utisaka, iako nenaspavani ali neumorno, 
opet akcija, 17. 9. 2017, Vrtojba, Boreljada, 
šta bi to u stvari značilo. Prevod te riječi bi bio 
učestvovati kao jedino društvo dijaspore na 
području Gorice, opštine Vrtojba-Šempeter, sa 
domaćinima na predstavljanju starih običaja, 
kulture i tradicije jednog naroda, nije mala stvar.

Boreljada
SKD „Sloga” Nova Gorica na poziv Barbare 
Fabjan se ravnopravno sa domaćim učesnicima 
predstavilo, kako dolikuje, sa svojom bašti-
nom. Naša borela, zaprežna kola, koja je bila 
okićena sa starim predmetima sa kojima su se 
služili naši stari, prababe, pradjedovi, bila je 
paša za oči, štand na kojem je bila izložena 
srpska kuhinja, srpski specijaliteti, je svakako 

dominirala i najviše posjećena, ako zaboravimo 
štand sa laškim pivom. 

Nije bilo lako, ali i tu smo pokupili aplauze, 
pohvale i pozitivne kritike. Naša članica Ma-
rianna Savić se pokazala kao pravi majstor or-
ganizacije, dekoracije i zaslužuje sve pohvale 
zajedno sa Draganom, Anđom i svakako i ovaj 
put naša folklorna sekcija, naši „Mališani”, 
naša pjevačka grupa, koji su svoje slobodno 
vrijeme poklonili cijeloj toj manifestaciji. Čes-
titke i jedno veliko hvala!!!

I tako, poslije kiše uvijek dođe sunce koje nam 
donese dobro raspoloženje, ispuni velikim za-
dovoljstvom za uspješno realizovanim planira-
nim projektima, javnost neka gleda i neka se 
divi. Ima i čemu. 

A mi idemo dalje, idemo ka realizaciji jednog 
od naših velikih projekata, a to je projekat, ma-
nifestacija „Razigrana srca”.

Članovi izvršnog odbora SKD „Sloga“ zahval-
jujemo se svima koji ste došli da vidite šta ra-
dimo, da nas bodrite i na bilo koji drugi način 
pomažete u svemu što smo odradili. 

Pozivamo vas da svojim prisustvom uljepšate 
i svaki novi događaj, i to je velika pomoć, za-
hvaljujemo se svakoj vašoj pohvali, pozitivnoj 
kritici, mišljenju, idejama.

Lijep prijateljski pozdrav iz Nove Gorice,

Dobrila Cvijanović
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У животу ништа није готово, крај једне при-
че је само почетак нове. Септембра смо реа-
лизовали причу „Турнир у малом фудбалу”, 
нова прича, која је здружила љепоту и мла-
дост, прича, која ствара нова пријатељства, а 
пријатељи су златни дукати. 

Бродове потопе вјетрови и леже више од сто 
година на дну океана. Црви униште дрво, 
жељезо порђа, сребро поцрни, злато у мор-
ској води се не мијења, не изгуби ништа од 
свога сјаја или боје. На површину дође тако 
какво се потопило. С пријатељима је исто. 
Преживе бродолом и године и увијек се 
сретну са осмијехом и топлим стиском руке. 
И прави пријатељи су увијек добродошли и 
за њих се увијек нађе времена.

У суботу, 21. 10. 2017, у спортској дворани 
основне школе „Милојка Штрукељ” у Новој 
Горици, са почетком од 19 часова, Српско 
културно друштво „Слога” отворило је вра-
та пријатељима, симпатизерима и позна-
ницима манифестације „Разиграна срца”. 
Љубитељи фолклорне умјетности су имали 
прилику уживати у 14. фестивалу игре и 
пјесме наших фолклорних група са подручја 
Словеније, Италије и Републике Српске. Са 
топлим, искреним и великим аплаузом су 
поздравили нашу омладину и њихова рази-
грана срца. 

Поред најмлађих „Малишана” и извођачког 
ансамбла СКД „Слога“ имали смо прилику 
угостити фолклорне групе: КД „Брдо“ из 
Крања, МКД „Охридски бисери“ из Нове 
Горице, Удружење Срба „Слога“ Удине, 
Фолклорну групу „На плаци“ Шемпетер 

Разиграна срца

код Нове Горице, СПД „Никола Тесла“ из 
Постојне, СКУД „Вук С. Караџић” из Трста, 
СКУД „Видовдан” из Љубљане, КУД „Мла-
дост“ из Љубљане и наравно госте вечери 
КУД „Врањак“ из Врањака код Модриче.

Пјесма, игра и предивне шарене ношње, су 
показале традицију народа и краја одакле 
долазе и ријечи су биле сувишне, али и по-
ред све те љепоте било је задовољство чути 
и нашег свештеника Мирослава Ћирковића 
који је благословио наш труд и рад. Није 
изостао ни пријатељски поздрав мр Драге 
Војводића, предсједника Савеза српских 
друштава Словеније а пријатно нас је изне-
надио говор Матеја Арчона, градоначелника 

Нове Горице, који се обратио присутнима на 
српском језику те добио велики аплауз. Кроз 
цјеловечерњи програм водила нас је наша 
млада чланица Гордана Тривуновић.

„Очување идентитета једног народа доказ је 
истрајности и његовог постојања кроз вије-
кове и снага тога народа да се без обзира на 
територију гдје живи одржи у својој величи-
ни и поносу. Језик и традиција је оно битно 
што морамо да сачувамо, а кроз пјесму и 
игру искажемо нашу срећу, радост па и тугу. 
Све то и још много више је разлог нашег 
окупљања и дружења. 

Знамо како је почело, како је сада, а шта нас 

Матеј Арчон, Илија Јанковић и Славко Јевтић

КУД „Врањак” Врањак
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сутра чека то не знамо, али знамо да нам је 
највише стало до тога да не будемо забо-
рављени ми и оно што су наши дједови од 
својих дједова наслиједили. То је љубав до 
пјесме и игре, то је најљепша дефиниција 
живота: радост разиграних срца!! 

Наравно, све ово не би могло да се квали-
тетно одради без наших вриједних чланова 
Извршног одбора са предсједником Илијом 
Јанковићем на челу. Своје слободно врије-
ме и много више смо дали да ово вече буде 
и остане вриједно памћења, а сви да се од 
срца захвалимо нашим дугогодишњим сим-
патизерима, спонзорима, који су у нама 
препознали искрену жељу да догађај који 
нама много значи реализујемо најбоље што 
се да, одазвали се нашој молби и финансиј-

ски нас помогли. Имајмо вјеру, наду и моћ 
да истрајемо, да се на изграђеним темељи-
ма обнављамо, да чувамо оно најљепше из 
прошлости због љепше будућности, али не 
заборавимо да имамо и садашњост”.

Послије подјеле захвалница учесницима, 
пријатељског поздрава Славка Јевтића, пред-
сједника КУД „Врањак“, размјене поклона и 
искрене жеље да се пријатељства наставе, 
сачувају и трају, сви заједно отишли смо у 
дворану Омладинског центра Вртојба, где се 
жур уз пиће и храну, а богами и добру му-
зику, наставило све до раних јутарњих сати.

Ето, то смо ми, „Слога“, таки смо и дру-
гачији вјероватно не можемо бити, увијек 
спремни да будемо пријатељи и да прихва-
тимо пријатељство, да угостимо и поча-
стимо онако како знамо и можемо и што је 
најважније, имамо срце и љубав за све, да 
разумијемо, праштамо и да нам буде опро-
штено, врата имамо отворена за све људе 
добре воље, јер ми смо „Слооога”.

Фолклор је чудо, склапамо нова пријатељ-
ства која се не заборављају лако, све то уз 
дружење пјесму и игру. Његујемо их колико 
је год то могуће, у добру и у злу, зато смо 
одлучили да будемо и ово вече хуманитар-
ни. Прије двије године били смо домаћини 
Културно умјетничком друштву „Чајавец” 
из Бање Луке, њихов млади члан фолклорне 
групе оболео је од рака коже. Као што зна-
мо, здравствени систем не функционише 
свугдје, као код нас, зато су ти млади животи 

зависни од добрих људи. Да би Мирослав 
Мирнић могао да се лијечи потребан му је 
новац, да може да себи обезбиједи лијекове. 
Зато смо на улазу гдје сте купили карте по-
ставили кутију, да свако, ко је у могућности 
донира. Сваки наш динар ће њему и његовој 
породици много значити

Организацију и реализацију ове приредбе 
финансијски су помогли: Министарство 
спољних послова Републике Србије – Упра-
ва за сарадњу с дијаспором и Србима у ре-
гиону, Јавни фонд Републике Словеније за 
културне дјелатности, Јавни склад Репу-
блике Словеније за културне дјелатности 
– Подручна испостава Нова Горица, Жле-
бови Грич, Градска општина Нова Горица, 
Општина Шемпетер-Вртојба, МАТА град-
бени инжениринг д.о.о., Фертис д.о.о, Е3 
д.о.о Нова Горица, Колектор ЦПГ д.о.о., 
Нова Горица, Савез културних друштава 
Нова Горица. У име свих нас искрено им се 
захваљујем. 

Пријатељски поздрав за све вас који читате 
Мостове из сунчане Нове Горице,

Текст: Добрила Цвијановић
Фото: Душан Јовановић

Дјечја група СКД „Слога”

Гордана Тривуновић

Извођачки ансамбл СКД „Слога”
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Овај лијеп догађај, са пјевачима и фолкло-
рашима различитог узраста, био је 28. ок-
тобра 2017. у Културном дому Кокрица код 
Крања. Пред пуном двораном овог старог, 
али лијепог здања, публици су се предста-
виле пјевачке и фолклорне групе српских и 
македонских друштава. Послије уводног по-
здрава водитељке Маје Кнежевић, присут-
нима се обратио пријатељ друштва мр Игор 
Велов, директор Агенције за безбиједност 
саобраћаја и топлим и срдачним ријечима 
поздравио све учеснике у програму као и 
гледаоце који су имали прилику да виде дио 
народног стваралаштва у извођењу фолк-
лорних група различитог узраста.

Наступе фолклорних група отпочела је дјечја 
фолклорна група „Ринге раја” из СКПД 
„Свети Сава” са дјечјим играма и пјесмама 
из Шумадије, да би потом на сцену супила 
ветеранска фолклорна група истог друштва. 
Прво је женска пјевачка група отпјевала 

Родитељи су нам пјевали
Српско културно просветно друштво 
„Свети Сава” из Крања организовало 
вече пјесме и игре под називом 
„Родитељи су нам пјевали”

сплет пјесама а затим су фолклораши оди-
грали игре из Димитровграда. Ветерани су 
и даље на бини, али из другог друштва, из 
СКУД „Видовдан” из Љубљане који су се 
публици представили са играма из Ниша.

Организатор је за ову прилику позвао и го-
сте из Разбоја код Србца, Република Српска 
и њихово АНИ „Лијевче” прво се предста-
вило са ветеранском групом и играма из 
Шумадије. Македонско културно друштво 
„Свети Кирил и Методија” прво су наступи-
ли са дјечјом фолклорном групом и играма 
из Македоније, а прилику су искористили и 
ветерани истог друштва, такође са лијепим 
играма из Македоније.

Да не би било само играње потрудио се дует 
из Македонске фолклорне групе „Калина” 
из Љубљане који је публику одушевио из-
вођењем српских и македонских народних 
пјесама. Из Постојне су дошли чланови 
ветеранске фолклорне групе СПД „Никола 
Тесла” и одиграли игре из Шумадије, а на-
кон њих извођачки ансамбл АНИ „Лијевче” 
Разбој приказао је игре из Беле Паланке.

Фолклораши КУД „Младост” из Љубљане 
наступили су са играма из Пчиње а на са-
мом крају програма и мушка пјевачка група 
СКПД „Свети Сава” са сплетом народних 
пјесама. Све фолклорне групе добиле су 
велике аплаузе за своје наступе а Милош 
Милић, предсједник СКПД „Свети Сава” 
свим учесницима подијелио је захвалнице за 
учешће у програму. Дружење је настављено 
уз добро расположење и наду да ће се насат-
вити са оваквим догађајима.

Пројекат је суфинансиран од Јавног фонда 
Републике Словеније за културне дјелатно-
сти и Градске општине Крањ.

Текст и фото: Душан Јовановић

Игор Велов

АНИ „Лијевче” Разбој

Дјечја група СКПД „Свети Сава”

МФГ „Калинка”
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Година је прошла а наши традиционални 
„Вукови дани” су покуцали на врата. 

У суботу, 18.11.2017, смо се у поподневним 
сатима окупили у Линхартовој дворани у 
Радовљици, где се одржао културни про-
грам. Као домаћини стигли смо први у дво-
рану, како би дочекали наше госте. Прво су 
се одржале техничке пробе па је после тога 
следило и спремање за наступ. Пре него што 
је сат откуцао 18 часова и почетак програма, 
наше девојке су на вратима дворане са хле-
бом и сољу дочекале све госте овогодишњих 
Вукових дана.

Као и прошлих година, тако је и ове, наша 
манифестација заинтересовала многобројне 
чланове и симпатизере друштва. Линхартова 
дворана је била пуна до задњег угла, а пу-
блика је са великим занимањем испратила 
сваку приказану тачку у програму. Предста-
вили смо се домаћини, певачка група, која 
је отворила културни програм и извођачки 
ансамбл КПСХД „Вук Караџић” Радовљица 
са играма из Владичиног Хана и са играма 
и песмама из Драгачева. Овогодишњи кул-
турни програм увеличали су нам и наши 
пријатељи ФС „Лесце”, КД „Брдо” Крањ, 
КУД „Младост” и СКУД „Видовдан” из 
Љубљане.

После културног програма следило је дру-
жење у дворани Колперн на Јесеницама.

Желимо, да се захвалимо свим гостима, који 
су и овогодишње Вукове дане учинили по-
себне, са надом, да се видимо и следеће го-
дине у још већем броју, на истом месту.

Текст: Сандра Јевтић
Фото: Душан Јовановић

Вукови дани

КУД „Младост” Љубљана

СКУД „Видовдан” Љубљана

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
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Tradicionalna manifestacija „Pozdrav jeseni”, 
koju svake jeseni priređuje Srpsko prosvetno 
društvo „Nikola Tesla” održana je u subotu, 
14.10.2017. u Kulturnom domu Postojna.

Članovi društva, predstavnici, gosti i dragi 
prijatelji okupili smo se u dobrom starom 
sastavu spremni na nova druženja i tkanje novih 
prijateljstava. 

Prisutne u Kulturnom domu Postojna pozdravi-
li su Igor Marentič gradonačelnik opštine Pos-
tojna i predsednik društva Vlado Španić. 

Druženje je otvorilo lokalno društvo SPD 
„Nikola Tesla” sa veteranskom sekcijom i ig-
rom Moravac, omladinska sekcija igrama iz 
Leskovca a dramska sekcija u sastavu mlađih 
članova nasmejala je publiku sa predstavom 
„Seoska škola”. 

Kulturno društvo „Borjač” iz Sežane nastupalo 
je sa slovenačkim narodnim pesmama iz Pri-
morja i u kostimima sa početka 20. stoljeća. 
Pod mentorstvom Jerice Česnik Antler pred-
stavili su nam se sledećim repertoarom:
-Kamberca,
-Ko lani sem to mimo šel,
-Lovrenc tega ni vreden,
-Škrinja orehova.

Iz Ilirske Bistrice pridružilo nam se poprilično 
mlado Kulturno umetničko društvo „Jug”, os-
novano 2015. godine. Devojčice Ela Pandžić i 
Azra Muhić recitovale su nam pesme:
Rade Vučkovac – April
Ismet Bekrić – Očev kaput.

Pozdrav jeseni 2017

Kulturno umetničko društvo „Istra” iz Pirana 
nastupilo je poskočicom „Linđo”, uz pratnju 
profesora Branislava Ostojića na ljerici. 

Imali smo priliku slušati i Nazira Kadrija iz 
Afganistana, dečaka koji trenutno boravi u 
Đačkom domu Postojna, a predstavio nam se 
pesmom iz svog rodnog kraja.

Druženje se je nastavilo dugo u noć u prostori-
jama društva SPD „Nikola Tesla”. 

Zahvaljujemo se svim gostima i dragoj publici! 

Anđa Radujko

„Seoska škola”

Omladinska grupa SPD „Nikola Tesla”

Veteranska grupa SPD „Nikola Tesla”
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25 година постојања

У 2017. години не само да смо обиљежили 
230 година од рођења српског филолога и 
реформатора српског језика Вука Стефано-
вића Караџића, те 100 година од Топличког 
устанка у Куршумлији, већ смо обиљежили 
и 25 година рада и постојања СПД „Никола 
Тесла” из Постојне.

Ко није 9. децембра био присутан у Култур-
ном дому Постојна, пропустио је фантасти-
чан програм обогаћен српском традицијом, 
културом и обичајима. Подсјетили смо се 
да су дружења овог типа неминовна за нас 
саме, а толико више за наша покољења. 

Прве редове у публици засјеле су значајније 
личности као што су Никола Тодоровић из 
НССС, отац Дарко, представник СПЦ у По-
стојни, жена градоначелника Постојне Маја 
Марентич, замјеник градоначелника Андреј 
Бергинц, градоначелник Теслића др Милан 
Миличевић и бројни други гости. 

Вече је отворило друштво СПД „Никола 
Тесла” са пјесмом „Лепе ли су нано Гру-

Вече Николе Тесле

жанке девојке” а наставили са играма „Ја 
посејах лубенице” у извођењу најмлађе 
фолклорне групе. Ветерани су наступили са 
играма Озрена а омладинска група је публи-
ку још једном дигла на ноге са играма Горње 
Пчиње, кореографа Велимира Аговског. 
Драмска секција до суза је насмијала публи-
ку са представом „Муж моје жене.”

СКД „Слога” из Нове Горице наступила је 
играма и пјесмама Босилеградског Крајишта. 
Имали смо прилику пратити игре Озрена и 
Требаве два пута, наиме и СКД „Ново Ме-
сто” је наступило са истом кореографијом. 
Видјели смо коло „Наоколицу” као женски 
дио игре, у оквиру које је стилизовано при-
казан богат „Озренски вез” и коло „Четворак” 
као мушки и женски дио игре, који каракте-
рише жив и динамичан корак.

А онда су се зачули звуци гусала народног 
гуслара Давора Вулевића. Поново, послије 
дужег времена имали смо ту част дружити 
се уз гусле, које се на нашим просторима по-
мињу још у петом вијеку на двору Стефана 
Првовенчаног па и на вјенчању Цара Душа-
на Силног. А звуци нам данас допиру са број-
них страна Србије, Крајине, Херцеговине, 
Црне Горе. Није фалило ни срцу миле трубе; 
локални трубачи „Пиво и Ћевапи” како себе 
називају; тако рећи раздрмали су публику и 
цио културни дом својим репертоаром. 

Како се дружење ближило крају подијелили 
смо плакете за 25 година постојања Општи-
ни Постојна за успјешну сарадњу у раду и 
просперитету друштва, такође плакету ве-
теранској секцији друштва СПД „Никола 
Тесла” за допринос друштву, те захвалнице 
драгим гостима који су се радо одазвали на-
шем позиву.

Али ни ту прича није одмах завршила већ 
се игранка преселила у просторе Средње 
шумарске школе Постојна гдје смо игром и 
пјесмом наставили још друго у ноћ. 

Ако вам је срце бар мало поскочило читајући 
овај текст, предлажем да нам се сљедећи пут 
придружите и ви!

Анђа Радујко

СПД „Никола Тесла”

Пиво и Ћевапи

Гуслар Давор Вулевић
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На позив културно умјетничког  друштва 
„Коловит” из Градишке, КД „Брдо” из Крања 
се са задовољством одазвало да учествује на 
њиховом традиционалном ветеранском кон-
церту фолклорних игара који носи занимљив 
назив „Три зелене јабуке”. Фестивал, шести 
по реду, одвијао се 11. новембра 2017. у малој 
сали културног центра у Градишци. Органи-
затори овог лепог догађаја су били Културни 
центар Градишке и КУД „Коловит”.  

Учествовало је око 130 фолклораша из пет 
друштава: КУД  „Коловит” Градишка, РКУД  
„Васа  Пелагић” Бања Лука, КУД  „Уна” 
Нови  Град, КУД  „Старча” Горњи   Богићев-
ци (Хрватска) и КД „Брдо” из Крања.

У кратком уводном говору председник „Ко-
ловита” Мирко Боројевић  је истакао да: 
„на концерту желимо  показати да фолклор 
није само за децу и младе него и за особе 
старије доби, и да кроз песму и игру пока-
жемо да смо прави чувари наше културне 
баштине”. Ово „старије доби”, треба читати 
условно, јер ветеранска секција КД „Брдо” у 
последње време има толико наступа да јој не 
остане довољно времена за старење. Иначе, 
потребно је истаћи да наша сарадња са „Ко-
ловитом” траје већ дужи низ година и да се 
први наступ ветеранске секције КД „Брдо” 
(изван граница Словеније), десио код њих 
у Градишци. Тада смо „пробили лед”  и 
још увек пливамо. Иако су „јабуке зелене”, 
наше пријатељство и сарадња су сазрели, и 
у сваком погледу су наши односи искрени 
и пријатељски. Њихов ветерански ансамбл  
већином чине жене, што са наше тачке гле-
дишта може само да подстакне и интензиви-
ра сарадњу  у временима која су пред нама.

КД „Брдо” је наступило са песмама и играма 
из Пчиње. Кореографију је поставио наш умет-
нички вођа Дејан Бодирожа. Мала сала је била 
препуна, подршка и одобравање су нам давали 
додатну снагу и рекао бих ону младалачку рази-

КД „Брдо” у Градишци

граност. Можда ово звучи претенциозно, старији  
људи почну да губе памћење, да заборављају…, 
а код нас то није случај - кад нас игра понесе, 
заборавимо на године.

Без обзира што су горњи редови можда делују 
шаљиво и безбрижно, наша дружења имају 
шири смисао. Чињеница, да су  на фестива-
лу наступила друштва из три државе, поткре-
пљује ту тврдњу. Културна друштва, уз песму 
и игру, руше границе и баријере, које политика 
свесно или несвесно поставља између народа 
и држава. Стефан  Немања је рекао: „Бог је 
анђелима дао крила а човеку песму, свирку и 
игру.”  Од те његове мисли коју је изрекао на 
самрти прошли су векови али је данас актуел-
на. Морамо се упитати ко смо, ако не чувамо 
своју националну традицију. Надам се да су 
прошла времена кад су људи гледали на фолк-
лор као на нешто архаично и превазиђено, 
нешто што су прегазила ова нова, турбо вре-
мена. Ми  са пријатељима из других друшта-
ва доказујемо супротно и откривамо колико 
лепоте и душе има у нашим традиционалним 
песмама и играма. 

Као што доликује фолклорашима, после 
наступа наши вредни домаћини су прире-
дили забаву за све учеснике. То је време за 
сређивање утисака, уз домаће специјалитете 
и пиће које помаже да разговор лакше тече. 
То такође подразумева међусобна упозна-
вања, нова пријатељства, размене мишљења 
и мејлова…

Забаву је обогатила и чињеница да је наш 
кореограф Дејан Бодирожа баш на тај дан 
прослављао свој 30-ти рођендан. Познато је 
да је он на добром гласу, не само као играч и 
кореограф него и као певач. Зато је на жељу 
присутних отпевао неколико песама уз 
пратњу домаћег ансамбла. То је донело нову 
енергију и весеље  у већ разиграно и распе-
вано друштво, тако да се забава продужила 
у касне сате.

Наша Дарја, без које се ни једна паметна и 
занимљива ствар у ветеранској секцији не 
дешава,  прочитала је наше жеље и мисли 
намењене Дејану, које смо покушали прето-
чити у стихове: 

Деки, тридесет година и није мало,
много кореографија у њих је стало.
Желимо да уместо чаја пијеш виски и
да ти ветерански киксеви постану блиски.
Да те не нападну тренуци беса,
кад се искриви ветеранска  леса.
Од „Пчиње” до „Ужица” нек се коло креће,
Желимо ти пуно здравља и среће.

Касни ноћни, или рани јутарњи сати, су нас 
упозоравали да треба потражити аутобус и 
кренути према Словенији. Са пријатељима 
из КУД „Коловит” смо се договорили да се 
следећи пут видимо у Крању.

Драган Ђерић



Јануар 2018 | Из друштава | 15

Veteranska sekcija KD „Brdo” Kranj 
na festivalu u Italiji

Na poziv folklornog društva Gruppo Folklori-
stico Balarins de Riviere, iz istoimenog grada, 
veteranska sekcija KD „Brdo” nastupila je na 
osmom, tradicionalnom festivalu, koji nosi na-
ziv „Festival Morenico di folklore”. Festival se 
održao 28. oktobra 2017. u gradiću Magnano 
in Riviera, koji se nalazi u severoistočnoj Itali-
ji, u Furlaniji nedaleko od Udina. Naši vredni 
članovi  Borut Prinčič i Jana Prinčič Cipot, su 
zaslužni što je do ove posete došlo. Oni su i 
ranije sarađivali sa ljudima koji vode ovaj mali 
gradić i društvo, pa je zahvaljujući  njima KD 
„Brdo” dobilo poziv i priliku da nastupi na 
ovom festivalu. 

Iz Kranja smo krenuli rano jer smo želeli da naš 
put dobije,  pored folklornog, izletnički i turi-
stički smisao. Da ne bude samo nastup nego i 
priča.  Zato smo se ustavili u Udinama, gde smo 
koristeći poslednje dane miholjskog leta razgle-
dali istorijske znamenitosti grada. Posetili smo i 
zabavne parkove gde su neki odvažniji  veterani, 
vozeći se na onim vratolomnim adrenalinskim 
spravama, „igračkama”, pripremali za nastup.

U popodnevnim časovima smo stigli na odre-
dište gde su nas dočekali gostoljubivi doma-
ćini. Uz njihova tradicionalna vina i hranu, 
italijanski jezik je postajao blizak i razumljiv. 
Uspešno smo ga kombinovali sa mimikom 
i engleskim, a kad bi stvar postala složenija, 
Borut i Jana su to simultano prevodili. Poseb-
no zadovoljstvo i čast smo doživeli kad nas 
je gradonačelnik Andrea Venchiarutti pozvao 
u prostore gradske kuće, koja je izgrađena 
i opremljena sa ukusom i stilom. Nevelika a 
lepa i topla. Unutrašnjost od drveta, sa nagla-
skom na njihovoj kulturi i tradiciji. 

Posebna zanimljivost su zidovi na kojima su 
u kamenim pločama isklesani znaci, koji po 
rečima župana predstavljaju tri važna perioda 
grada i cele Furlanije. Periodi obuhvataju vre-
me od sedamdesetih godina prošlog veka do 
današnjih dana. Naime, pre četrdeset godina je 
njihove krajeve zahvatio zemljotres koji je za-
htevao blizu hiljadu  žrtava a porušeno je bilo 

Festival Morenico di folklore

preko deset hiljada objekata. Isklesani kame-
norezi  predstavljaju vremeplov tih događaja.  
Prva ploča simbolizuje mir, skoro idiličnost; 
druga ploča odseva žrtve i ruševine; treća ploča 
prikazuje izgradnju, celenje rana i sadašnjost. 
Razmišljao sam kako prirodne nepogode ne bi-
raju gde će i kad će da udare, ne obaziru se na 
granice, nacije, boje kože…  Priroda je jednako 
pravedna ili nepravedna za sve.

Čitaoci koji dobro pamte setiće se i da se taj 
zemljotres desio na Đurđevdan 1976. Zahvatio 
je i severozapadnu Sloveniju, područje Posočja, 
a srećom žrtava nije bilo. 

Ali da se vratimo festivalu. Folklor je samo 
deo događanja i priredbi poznatih pod na-
zivom „Ukusi kestena“ (Sapori di Casta-
gne). Ovo je bio osmi festival po redu.                                                            
Festival se održava svake godine i traje četiri 
dana (dva vikenda) a pored folklora organizuju 
se: sportske, muzičke, umetničke i kulinarske 
priredbe. Ove poslednje smo imali priliku da 
doživimo, probamo i okusimo nekoliko puta. 
Možemo sa zadovoljstvom reći da su naši do-
maćini pravi majstori kulinarstva.

Pored nas i domaćina, na festivalu je nastupi-
la i folklorna grupa Volstangruppe  Klagenfurt  
Worthersse  iz Austrije. Ukupno je nastupilo 
oko osamdeset folkloraša pred oko trista ljubite-

lja tradicionalnih pesama i igara. To se dešavalo 
u večernjim satima u dvorani posebno priređe-
noj za takve priredbe. Svaka folklorna grupa 
je nastupila sa dve koreografije. KD „Brdo” je 
nastupilo sa igrama iz okoline Užica i sa igrama 
iz Pčinje. Kao što se vidi, prikazali smo i igre 
sa zapada i sa istoka Srbije. Pesnik bi rekao da 
smo s koreografijama zagrlili Srbiju. Obe kore-
ografije je postavio Dejan Bodiroža. Prisutni su 
bili oduševljeni našim koreografijama i nastupi-
ma. Plesovi i koreografije Koroške i Furlanije 
su protkane polkama i valcerima i to je za njih 
na neki način „već viđeno”, a igre iz Srbije veći-
na gleda, sluša i doživljava prvi put. Aplauzi su  
nam govorili da su gledaoci naša kola, pesme i 
igre razumeli bez prevoda. Sa nevericom smo se 
pitali, da li se to nama događa? Nas je taj festival 
stvarno obogatio. Omogućio je da se sretnu  tri 
kulture: romanska, slovenska i germanska. Ovo 
moram malo pobliže objasniti. Posle nastupa i 
večere naši domaćini i gosti iz Austrije su za-
želeli da ih naučimo Užičko kolo. Sa zadovolj-
stvom smo to prihvatili i izmešali se (u kolu), do 
kraja. Ubrzo, većina je „skontala” i uhvatila takt 
i ritam. Naročito ženski deo populacije. Neko 
reče: Bože, kako ove strankinje brzo uče! I mi 
smo bili vredni učenici valcera i polke, tako da 
je ta razmena znanja tekla u  više smerova. Da 
taj zanos ne bi splasnuo, naš predsednik Mitar 
Vujinović se već dogovorio da nam naši doma-
ćini vrate posetu. Doći će sa mlađom sekcijom, 
jer „na mlađima svet ostaje” – a stariji idu dalje! 
Mislim da smo dobro predstavili i svoju novu 
domovinu Sloveniju i srpsku kulturnu baštinu i 
tradiciju.

Zabava se završila u kasne sate. Dobro raspolo-
ženje i sređivanje utisaka se prenelo  u autobus 
tako da neko u polu snu reče: tako su gostolju-
bivi, žao mi je što su izgubili na Soškom frontu.

Tekst: Dragan Đerić
Foto:Borut Prinčič

Razmena poklona

Snimak za uspomenu
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22.-25.11.2017. Крањ

Стари занати, чувари култур-
но-историјског насљеђа
У просторима КД „Брдо” у Крању 
22.11.2017. свечано су отворени 13-ти Дани 
српске културе. Присутни су били угледни 
гости: представница амбасаде Републике 
Србије Ивана Јакшић Матовић, први савјет-
ник за конзуларне послове, часни члан КД 
„Брдо” и  представник  Јавног фонда за кул-
турне дјелатности  Владимир Брлек, као и 
предсједник ССДС мр Драго Војводић.

У уводном говору присутнима су се обра-
тили предсједник Друштва Митар Вуји-
новић, представник ЈФКД, а представни-
ци амбасаде је била указана част да при-
ликом обраћања овај културни догађај 
означи отвореним.

„Ово је најзначајнија и најрепрезентатив-
нија манифестација за наше Друштво, на 
коју смо јако поносни и у коју улажемо из-
вјестан труд. Наше Друштво је постало пре-
познатљиво по раду на очувању културног 
идентитета Срба у Словенији. Настојимо у 
томе да пратимо тренд непрестаног надо-
грађивања садржаја културног програма”, 
рекао је Митар Вујиновић.

Посебна пажња је посвећена представљању 
„Змијањског веза” који је уврштен на репре-
зентативну листу нематеријалних свјетских 
културних добара UNESCO у Паризу. Вез је 
представила Драгана Мијатовић, специјална 
гошћа из Републике српске.

Програм је чинило и представљање: бачвар-
ског заната (Бошко Гогић), приказ паљења 

Дани српске културе

ватре огњилом (Миодраг Кондић), израда 
традиционалних музичких инструмената – 
гусле (Миле Петрић), као и кућне радиности 
(Дара Праћа, Ђуја Бореновић, Мира Бодиро-
жа, Веселка Баста и Нада Јапунџа).

Други дио вечери је био намијењен 
представљању традиционалног српског 
кулинарства и заједничком дружењу, уз 
храну коју су брижљиво припремиле 
домаћице КД „Брдо”.

Књижевна трибина: Знамења 
српске средњовјековне културе

Другог по реду, у низу од четири Дана 
српске културе, је у просторима КД „Брдо” 
23. 11. 2017.  одржана књижевна трибина на 
тему српске средњовјековне културе. Скуп 

је посјетио Боштјан Трилар, градоначелник 
града Крања, који се у уводном дијелу вече-
ри  обратио присутнима.

Бесједници трибине били су: проф. др Душ-
ко Певуља, професор катедре за Српски је-
зик  и књижевност Универзитета у Бањој 
Луци, те Зоран Костић, писац поезије, про-
зе, драме, филмских сценарија, публициста, 
драматург и добитник многобројних награ-
да. Костић такође  преводи књижевна дјела 
са руског и пољског језика.

Зоран Костић је говорио о познатом архео-
лошком налазишту Лепенски вир, о архео-
лозима који су допринијели и оставили ја-
сан печат на овом открићу у току свога рада. 
Указао је на мистерије и вјечите несугласице 
српских археолога кад је у питању ово нала-
зиште. Пјесник је након казивања своје пјес-
ме „Новински оглас” говорио о епохалном 
Винчанском писму.

Други говорник је био професор Душко Пе-
вуља, дугогодишњи сарадник Друштва, који 
се у свом излагању ослања  на дјело Младен-
ка Саџака, „Старожитности Босне и Хума”. 
Говорећи о знамењима српске средњовјеков-
не културе  Певуља наглашава да се као гост 
трибине КД „Брдо” увијек осјећа добродо-
шао називајући присутне прије свега својим 
пријатељима, а тек онда посјетиоцима овог 
битног културног догађаја.

Предсједник Друштва Митар Вујиновић је 
изразио захвалност свима који су доприније-
ли приликом организације скупа, истичући 
важност међусобног увезивања Срба у Сло-
венији, као и велико посланство КД „Брдо” 
у активностима промоције српске културе у 
окружењу у којем живимо. „Морам да ис-
такнем да се рад КД „Брдо”, друштва које 
дјелује у јавном интересу на подручју култу-

Златомир Бодирожа, Митар Вујиновић, Зоран Костић и Душко Певуља

Пјевачке групе „Дар завичаја” и „Брдо”
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ре, не своди само на приређивање садржаја 
за чланове Друштва, него успијевамо нашу 
културу приближити народу земље у којој 
живимо и радимо, а то је Словенија”, рекао 
је Вујиновић.

Дружење је настављено у опуштеној атмос-
фери, нову комедију „Кад вољим вољим” 
упризорио је аутор и глумац монокомедије 
Саша Пантић.

Пјевачко вече: „Пјесма рода 
мога”
У културном дому Стражишче је 24. 11. 2017. 
одржано је пјевачко вече и трећи  Дан српске 
културе. Различите напјеве, украсе и остале 
пјевачке елементе је приказало седам разли-
читих група. Вечери је присуствовао пред-
сједник ССДС мр Драго Војводић, као и Звон-
ко Гантар, који је предсједник Фолклорне 
групе „Сава”, дугогодишњи секретар CIOFF-а 
Словеније, велики познавалац фолклора сло-
венских народа и пријатељ КД „Брдо”.

Догађај су отворили „Крајишки момци”, 
мушка пјевачка група КД „Брдо”, а потом су 
наступиле „Брђанке”, женска пјевачка група 
Друштва. Обје групе предводи умјетнички 
руководилац Срђан Крговић. „Дар завичаја”, 
мушка пјевачка група из  Младенова, била 
је специјални гост из матице. Група „Дар за-
вичаја” је основана 2014, вођа групе је Лука 
Копања. Мушка пјевачка група  КПСХД 
„Вук Караџић” из Радовљице је публици 
представила пјесме из Крајине. Истом те-
матиком се бави и мушка пјевачка група 
„Десанка Максимовић” из Цеља, а свој рад 
уобличава уз помоћ Срђана Крговића, умјет-
ничког руководиоца групе. За разноликост 
се побринула словеначка женска вокална 
група „Дечве”, која се већ 20 година бави 
очувањем вишегласног пјевања. Из Нове Го-
рице долази вокално-инструментална група 
„Класје”, коју води Синиша Машић. 

Предсједник Друштва, Митар Вујиновић је 
у завршном говору вечери нагласио значај 
подмлађивања Друштва на свим подручјима 
културног рада, посебно похваливши води-
тељски пар Александру Мајсторовић и Не-
мању Радуљицу. Ово двоје младих креатива-

ца су чланови омладинске групе фолклорне 
секције КД „Брдо”.

Фолклорна манифестација: „Ра-
зиграна младост”
У културни дому „Игнација Борштника” у 
мјесту Церкље 24. 11. 2017. је КД „Брдо” 
приредило петнаесту по реду „Разигрну 
младост”, која је уједно круна и завршно 
вече Дана српске културе, богатог четверо-
дневног пројекта које Друштво организује 
тринаести пут. 

Културни програм се састојао из 11 фолк-
лорних тачака у којима су се појавили до-
маћини са три различита састава (цици-
бани, омладинци и извођачи), специјални 
гости КУД „Димитрије Котуровић” из Бе-
ограда, затим КУД „Младост” Љубљана, 
КД „Слога” Нова Горица, КПСХД „Вук Ка-
раџић” Радовљица, те пјевачка група „Дар 
завичаја” из Младенова.

Љубитељи игре и пјесме су могли уживати 
у кореографијама: Игре из Босилеградског 
Крајишта,  Бела недеља у Гружи, Игре из 
Владичиног Хана, Нијемо гламочко коло, 
Игре из Пчиње, Игре из Бујановца, Игре из 
околине Пирота, Пјесме из Лике и Крајине 
те у кореографији којом је завршило вече, а 
то су Игре из западне Славоније.

Умјетнички руководилац КД „Брдо” Срђан 
Крговић се поред осмишљавања културног 
програма посебно потрудио те водитељском 
пару обезбиједио кочију „Заправљивчек“, 
која је раније имала функцију превоза го-
споде у словеначким градовима. Кочија није 
била само додатна удобност водитељском 
пару Јани Ципот и Миодрагу Кондићу, чла-
новима Друштва, него и упечатљив сценски 
утисак.

У завршници вечери се присутнима захвалио 
Митар Вујиновић, предсједник Друштва, 
који је подијелио захвалнице учесницима 
културног програма.

Текст: Миодраг Кондић
Фото: Душан Јовановић

КУД „Димитрије Котуровић” Београд

Саша Пантић

Заједнички снимак
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Odlazak iz Ljubljane
Na poziv Uprave Mercator d.d., a povodom vra-
ćanja Mercatora u Bosnu i Hercegovinu, folklo-
raši KUD „Mladost” gostovali su u Banjoj Luci 
od 30. oktobra do 1. novembra 2017. Na put iz 
Ljubljane krenulo se u prijepodnevnim satima, 
da bi nakon prijatne vožnje oko 14 sati stigli 
u Banju Luku i odmah otišli u Mercator-Borik 
centar. Tu je izveden mimohod kroz trgovinski 
centar a svi članovi KUD „Mladost“ dobili su 
majice i kape Mercatora. Nakon toga svi su otiš-
li prema centru grada i ispred robne kuće Boska 
otopčeli sa igrom, kao najavom za sve ono što 
će biti drugi dan. Usput su dijeljeni leci sa pozi-
vom na program koji će biti u Mercator-Boriku 
kao i u Narodnom pozorištu Republike Srpske. 
Razigrani, razdragani i željni nastupa i doka-
zivanja, najagilniji su bili omladinci koji nisu 
imali namjeru da tako lako odustanu od ovog 
prvog predstavljanja. Nakon toga otišli smo do 
„Grand” hotela, smjestili se, večerali, bilo je 
malo i zabave, a bez toga i ne ide.

Nastup u Mercator-Borik centru
Drugi dan, 31. oktobra, već poslije doručka 
krenulo se prema Mercator-Boriku jer je već u 
11 sati bio zakazan nastup. Tu smo se sreli i 
sa predstavnikom Mercator d.d. Veljkom Tati-

KUD „Mladost” u 
Mercator-Boriku
KUD „Mladost” iz Ljubljane gostovalo 
je u Banjoj Luci i nastupilo u tržnom 
centru Mercator-Borik i Narodnom 
pozorištu Republike Srpske

ćem. Voditeljka programa Marina Pejanović je 
u svom govoru između ostaloga rekla: „Doš-
li smo ovdje zahvaljujući „našem najboljem 
komšiji“, trgovinskoj kompaniji Mercator d.d. 
koja nam je omogućila da dođemo u divnu Ba-
nju Luku u Mercator Centar i da vam pokaže-
mo dio svog repertoara. Ne bismo to mogli bez 
našeg najboljeg komšije, bez našega Mercato-
ra, koji ne samo da je omogućio naš dolazak i 
nastup, nego već godinama pomaže djelovanje 
mnogih društava u Sloveniji i izvan Slovenije, 
bilo da se radi o kulturnim, sportskim, humani-
tarnim ili drugim društvima, uvijek je, kao pra-
vi komšija, pri ruci, uvijek na raspolaganju, a 

tu zahvalnost za to dobročinstvo društva, druge 
organizacije i pojedinci ispoljavaju prije sve-
ga kvalitetnim nastupima i svojim rezultatima. 
Zato, hvala vođstvu Mercatora da smo danas 
ovdje zajedno i da uživamo u igri i pjesmi ovih 
mladih ljudi. Igra i pjesma su nešto najljepše 
što je čovjek stvorio, igra i pjesma se prenose 
iz generacije u generaciju, ne postoji narod na 
svijetu koji nema svoju igru i pjesmu, i to je za 
svaki narod veliko bogatstvo koje se brižljivo 
čuva, njeguje, prenosi sa roda na rod i pokazuje 
svima, širom svijeta, pa tako i naše igre i pje-
sme prikazivane su širom planete i oduševlja-
vale hiljade i hiljade gledalaca.“

Omladinska grupa KUD „Mladost”

Zajednički snimak
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Program je početi zajedničkom pjesmom u 
izvođenju pjevačke i folklorne grupe KUD 
„Mladost“, a zatim je omladinska folklorna 
grupa izvela „Igre i pjesme iz Bele Palanke“, 
rukovodilac omladinskog ansambla Bojan 
Antonić, Izvođački ansambl kojim rukovode 
umjetnički rukovodioci Dejan Vojvodić i Milka 
Marin odigrali su „Vlaške igre iz Radujevca“;

Ponovo je publika vidjela omladinski ansambl 
sa igrama i pjesmama iz Binačke Morave, a 
Branislava Sara Mitrović, vokalni solista uz 
pratnju orkestra KUD „Mladost”, koji prati sve 
nastupe folklornih ansambala i pjevačkih gru-
pa, otpjevala je pjesmu „Čije je ono devojče” a 
izvođački ansambl predstavio se još jednom ko-
reografijom i to srpskim igrama i pjesmama iz 
Bele Krajine. Prvi nastup je trajao oko 45 minu-
ta, da bi nakon pauze bio izveden isti program, 
s tom razlikom da je izvođački ansambl umjesto 
igara iz Bele Krajine odigrao igre iz Pčinje.

Publika je ispunila prostor i sa oduševljenjem 
pratila nastupe svih grupa, a Udruženje Slo-
venaca „Triglav” iz Banje Luke pripremilo je 

tradicionalna slovenačka jela koje su posjetioci 
imali priliku da probaju i tako barem djelimično 
upoznaju i slovenačku kuhinju.

Uslijedilo je i zajedničko fotografisanje, kao 
uspomena na ovaj lijep događaj, a u istom pro-
storu, Mercator-Borik centru bio je i ručak za 
učesnike u programu.

Nastup u Narodnom pozorištu Re-
publike Srpske
Pored nastupa u tržnom centru Mercator-Borik, 
Mercator d.d. Ljubljana omogućio je i koncert 
narodnih igara i pjesama pod nazivom „Košu-
ljica” koji je održan 31. oktobra u Narodnom 
pozorištu Republike Srpske. Prije samog kon-
certa intervjue o ovom događaju medijima su 
dali dr Dane Malešević, ministar prosvjete i 
kulture Republike Srpske i mr Drago Vojvo-
dić, predsjednik KUD „Mladost” i predsjednik 
Saveza srpskih društava Slovenije. Dvorana 
Narodnog pozorišta bila je mala da primi sve 
zainteresovane, oko pedesetak gledalaca stojeći 
je pratilo program, a mnogo više ih se vratilo je 
nisu mogli ući. 

Ovo je inače bio zajednički koncert KUD „Mla-
dost“ Ljubljana i RKUD „Pelagić” Banja Luka, 
a u programu je učestvovala i folklorna grupa 
Udruženja Slovenaca „Triglav” iz Banje Luke.

Program je počeo pjesmom „Domaćine” u 
izvođenju ženske pjevačke grupe KUD „Mla-
dost” a zatim je voditeljka programa uputila 
pozdrav publici i zvanicama, najavila učesni-
ke i program a zatim pozvala ministra prosvje-
te i kulture da se obrati prisutnima. Dr Dane 
Malešević pozdravio je sve prisutne kao i 
učesnike u programu i istakao značaj ovakvih 
susreta i događaja.

KUD „Mladost” u ovom programu nastupilo 
je sa omladinskim i izvođačkim ansamblom. 
Omladinski ansambl izveo je dvije koreografi-
je i to „Igre iz Bele Palanke” i „Igre iz Binačke 
Morave”. Izvođački ansambl prikazao je tako-
đe dvije koreografije „Vlaške igre iz Radujev-
ca” i „Igre iz Pčinje”. Ženska pjevačka grupa 
otpjevala je splet pjesama a vokalni solista 
Branislava Sara Mitrović otpjevala je uz prat-

nju orkestra KUD „Mladost” pjesmu „Žubor 
voda žuborila“.

RKUD „Pelagić” izvelo je „Igre iz Šumadije“, 
„Krajiške igre”, „Igre iz Glamoča” i „Vlaške 
igre“, pjevačka grupa otpjevala je splet narod-
nih pjesama. Publici su se predstavili i članovi 
Udruženja Slovenaca „Triglav” iz Banje Luke 
koji su izveli „Gorenjske plesove“.

Na kraju programa publici, zvanicama i učesni-
cima u programu obratio se Peter Zavrl ,član 
Uprave Mercator d.d. iz Ljubljane i naglasio da 
se Mercator vraća na ove prostore, što pokazuje 
i donacija ovog koncerta.

Publika je sa velikim oduševljenjem pratila na-
stupe svih učesnika u programu i nagrađivala ih 
burnim i iskrenim aplauzom.

Gostovanje na Radio-televiziji Re-
publike Srpske
Trećeg dana boravka u Banjoj Luci, 1. no-
vembra, članovi omladinskog ansambla, koje 
uspješno vodi Bojan Antonić i mr Drago Voj-
vodić, predsjednik KUD „Mladost” gostovali 
su u jutarnjem programu RTRS. Bila je to pri-
lika da se gledaoci RTRS upoznaju sa radom 
ovog društva a mladi folkloraši su odigrali dio 
koreografije „Igre iz Binačke Morave” a zatim i 
odgovarali na pitanja voditeljke.

Ostali članovi društva iskoristili su priliku za 
šetnju u upoznavanje Banje Luke, kupovinu, 
neki za ručak i tako proveli vrijeme do polaska 
za Ljubljanu. Bilo je ovo jedno lijepo gosto-
vanje a ujedno i sticanje iskustva, naročito za 
mlađe folkloraše.

Ovom prilikom KUD „Mladost” zahvaljuje 
se vođstvu Mercator d.d. Ljubljana koji su 
omogućili ovo gostovanje i nastupe u nadi 
i želji da se ova saradnja nastavi sa još više 
ovakvih događaja.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Peter Zavrl

Sara Mitrović

Izvođački ansambl KUD „Mladost”
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„Поштована публико, драги гости, љуби-
тељи народне игре и музике! Добродошли 
на вечерашњи свечани концерт који за свој 
10. рођендан приређује Академско култур-
но-уметничко друштво „Коло” из Копра. 
Овогодишњи концерт носи посебан назив 
Коло, коло наоколо према стиховима позна-
тог српског песника из периода романтизма, 
Бранка Радичевића. Као и у песми, и члано-
ви овог друштва, певачи, играчи и свирачи, 
путовали су свих ових година „наоколо”, 
преносећи песму и игру српског и других 
балканских народа, свуда где их је пут во-
дио. Данас, са нама деле сва своја искуства, 
неки са мање, неки са више, али баш сви су 
протеклих месеци живели за данашњи дан – 
за њихов 10. рођендан”, биле су уводне речи 
водитељице Зоре Мужинич, која је испред 
препуне дворане копарског позоришта, у су-
боту, 25.11.2017. отворила свечани концерт 
Академског културно–уметничког друштва 
”Коло” из Копра.

Међу важнијим званицама двочасовни богат 
програм су са одушевљењем пратили и: 
- први саветник Амбасаде Републике Србије 
у Словенији, Ивана Јакшић Матовић,
- представници Градске општине Копар 
(МОК), међу њима нам се обратио и Дејан 
Шкерлич, 
- православни свештеник, Дејан Мандић из 
Копра,
- представник ЈСКД, Матеј Мачек,
- представница Савеза културних друштава 
Градске општине Копер (ЗКД МОК), Невен-
ка Кариж,  
- председник Савеза српских друштава Сло-
веније, маг. Драго Војводић,
- представник Националног савета Срба 
Словеније, Никола Тодоровић, 
- представници  Вијећа српске националне 
мањине града Пореча, са којим је друштво 

Коло, коло наоколо
Десет година постојања АКУД 
„Коло“ из Копра 

АКУД „Коло” ове године остварило лепу 
сарадњу, председник Слободан Алексић и 
потпредседник Бранко Чизмић,
- председник Вијећа српске националне 
мањине Истарске жупаније, Милан Рашула, 
- представници Српског културног друштва 
Михајло Пупин из Љубљане, и многи други. 

Свечани концерт је отворен Бранковим ко-
лом, у кореографији Бранка Марковића, а 
приређен за наше друштво од стране нашег 
уметничког руководиоца др Весне Бајић 
Стојиљковић. Бранково коло је некада било 
синоним уједињења свих народа и народно-
сти Југославије, а данас оно има такође пре-
познатљиву симболику спајајући народе у 
заједничку игру и песму. Наши академци и 
ветерани заједно су припремили ову уводну 
игру, на велико одушевљење свих присутних. 

Програм је текао даље без водитеља, будући 
да је најава за сваку кореографију или тачку 
брижљиво спремљена од стране уметнич-
ког руководиоца и чланова друштва. Низале 

су се рецитације, песме, драмски делови, 
све је то било наменски створено за сваку 
поједину тачку. Богат програм у ком су уче-
ствовали сви активни чланови од најмлађих, 
трогодишњака, до најстаријих чланова вете-
ранске групе није оставио никога у дворани 
равнодушним. Публика је громогласним 
аплаузом наградила тако најмлађе фолкло-
раше и ученике школе српског језика, која у 
оквиру АКУД „Коло” делује већ више од се-
дам година, до најстаријих и најискуснијих 
који су се ове године опробали и у глумач-
ким улогама Зоне Замфирове и Поп Ћире и 
попа Спире. 

Након заједничке песме „Чај горо, лане 
моје”, која је на позорницу „довела” све 
чланове, од најмлађих до најстаријих, усле-
дила је свечана подела Маролтових значки 
од стране ЈСКД. Бронзане значке за пето-
годишње деловање, а сребрне за десетого-
дишње, поделио је Матеј Мачек.

Вече је завршено свечаном вечером и дру-
жењем свих чланова у ресторану Хотела 
Жустерна уз музички програм који нам је 
припремио ансамбл „Бисерница” из Бијељи-
не, наши дугогодишњи пријатељи са шефом 
оркестра Станком Зарићем на челу. 

Надамо се да ће наше друштво наставити и 
даље са овако успешним радом на задовољ-
ство свих садашњих али и будућих чланова. 
И да завршимо овај кратки приказ речима 
којима је програм у копарском позоришту 
закључен:

Нека нам буде година родна и весела! Жи-
вели!

Ауторице текста: Весна Бајић Стојиљковић 
и Нада Чупковић

Аутори фотографија: Лаура Радешић, МОК

Ветеранска група АКУД „Коло”

Драмска група АКУД „Коло”
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Da ćemo se obreti u Brijunima, na ekskluziv-
nom letovalištu, gde su tokom letnjih dana 
boravila sva značajnija kulturno-umetnička 
društva nekadašnje Jugoslavije i brojne poznate 
ličnosti, ni pomisliti nismo mogli!

Videvši nas u Poreču tokom prošlog leta, gde 
smo održali celovečernji koncert, Milan Rašu-
la, predsednik Vijeća srpske nacionalne manji-
ne Istarske županije pozvao nas je da gostujemo 
u Fažani i da ceo dan provedemo na Brijunima. 

Velikog srca smo prihvatili poziv, budući da 
smo imali veoma prijatno iskustvo sa našim 
domaćinima u Poreču. Toplog septembarskog 
dana, puni energije i dobre volje, krenuli smo 
sa tri naše folklorne grupe – omladinskom, aka-
demskom i veteranskom, kao i sa ženskom i 
muškom grupom pevača. 

Uz dobru pesmu i društvo put je brzo prošao. 
Kada smo stigli, domaćini su nas najpre ugo-
stili ručkom, gde smo se izuzetno lepo oseća-
li i gde su ugostitelji poželeli da zasviramo i 
zaigramo jedno kolo posle ručka. To nam 
nimalo nije bilo teško! Za tren smo svi bili u 

Kolo na Brijunima i Fažani

kolu! Lepo je kada se ljudi prisete nekih lepih 
vremena, a naši domaćini i ljudi iz obližnjih 
kuća su se sigurno prisetili uz muziku i našu 

igru. Svi su bili na prozorima, balkonima, a i 
prolaznici su se zaustavljali. Posle ručka otišli 
smo trajektom do Brijuna. 

Da bismo što više videli, vozili smo se vo-
zom koji je imao vodiča. Ona nas je upoznala 
sa najzanimljivijim detaljima vezanim za ovo 
ostrvo koje je u prošlosti bilo, ne samo elitno, 
nego i veoma posećeno od strane državnika. 
Josip Broz Tito je na njemu ugostio čak 90 
predsednika iz 60 zemalja, a tu su boravile 
i mnoge filmske zvezde, kompozitori, knji-
ževnici, slikari i drugi umetnici. Još uvek su 
Brijuni sinonim za glamur.

Posle divnog izleta usledio je defile svih na-
stupajućih društava u Fažani. Na velikom trgu 
ispred crkve Sv. Kuzme i Damjana, okupilo se 
nekoliko kulturno-umetničkih društava. Među 
njima bili su: Društvo Perojskih Crnogoraca 
„Peroj 1657”, Bošnjačko KUD „Vodnjan”, Ma-
kedonsko KUD „Sv. Kiril i Metodije” iz Pule, 
naše društvo AKUD „Kolo” i domaćini KUD 
„Ulika” iz Fažane. 

Veliki broj učesnika i puna srca svih gledala-
ca... za svakoga je bilo po nešto! Preplitale su se 
različite vrste muzike, pesme, nošnje i svi su se 
trudili da svoje društvo predstave u najlepšem 
svetlu. Prema aplauzima, mislim da smo i mi 
ispunili očekivanja posetilaca i domaćina. 

Pesma, igra, more, zalazak sunca, prijatelji i 
druženje... i opet na kraju svi u kolo. Ima li lep-
šeg od toga! Hvala našim domaćinima koji su 
nam omogućili ovaj izlet i nastup prepun lepih 
utisaka!

Nataša Radešić

Vožnja trajektom

U Fažani
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Ћириландија
Нова школска година у 
Ћириландији - АКУД „Коло” Копар

Јаооо, како се ми радујемо новој школској години? А ви? Код нас је 
увек весело, плешемо, певамо, сецкамо, пишемо ћирилицу, читамо, 
глумимо, учимо и дружимо се. Па ко се онда не би радовао, зар не? 
Ех, када би и оне редовне школе биле тако занимљиве, па где би 
нам био крај! Наша школа има веома необичан назив: ЋИРИЛАН-
ДИЈА,  а шта то значи? Па погледајмо ту реч још једном: ЋИРИ- 
ЛАНДИЈА!? Аха, сад вам је јасно, зар не: ЋИРИ- од ЋИРИЛИЦА 
и ЛАНДИЈА од енглеске речи ЛАНД, земља. Дакле, наша школа је 
земља ћирилице и у њу може да уђе свако... са возном картом у јед-
ном или у оба смера, како желите... за сада смо продали само карте 
за један смер: ко дође, не жели више да оде! Не верујете? Па питајте 
децу која у ову школицу долазе већ од самих почетака, дакле, већ 
седам година, а нека су нам се придружила ове године. 

У нашој школици имамо групе за најмлађе: Пачиће (од 3 до 5 год), 
они мало старији (до 8 год) су у групи Колце, а најстарији другари 
су у групи Омладинци 2... то значи да имамо и Омладинце 1; да, да 
имамо, али они су већ много већи и знају сва слова ћирилице а по-
некад нам се придруже и помогну нам. Имамо и четири учитељице 
које брину о нама, које нас уче првим корацима у фолклору али и 
првим корацима у азбуци. Јаооо, колико идеја имају наше учитељице 
Јадранка, Тијана, Весна и Нада. Од ове школске године смо добили 
и нови простор за учење и радујемо се да ћемо моћи да учествујемо 
у његовом украшавању. 

А сада вас поздрављамо, журимо на час! Јавићемо вам се опет, 
обећавамо! Ћаоооооо!

(АКУД Коло, Копар; школу српског језика суфинансира Управа за 
сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Министарства за спољ-
не послове Републике Србије)

Нада Чупковић

„Bilo je super!”, „Lepo smo se proveli!”, „Imali 
smo tombolu, plesali smo, nastupali, čak i dis-
ko je bio!”, to je samo deo utisaka koje su nam 
prenela deca folkloraši i đaci škole srpskog je-
zika u okviru AKUD „Kolo” iz Kopra, učesnici 
Dečjeg folklornog festivala- Dečja radost utka-
na u kolo.

Prvi put u gostima
Prvi put su nastupili sa spletom igara na festi-
valu izvan rodnog mesta, Kopra, što je bio po-
seban doživljaj: put bez roditelja, samo sa men-
torom, do Nove Gorice i nazad. A usput, šala, 
pesma, druženje, nova poznanstva, nastup... 
dugo će pamtiti ovaj događaj, kažu, i jedva če-
kaju nove nastupe.

„Koncert je održan u organizaciji SKD „Sloga” 
iz Nove Gorice. Mladi članovi su bili odušev-
ljeni pozivom za gostovanje. U pripremama su  
im pomogle tri devojke iz akademske folklor-
ne grupe”, pripoveda nam mentor i umetnički 
vođa grupe Vesna Bajić Stojiljković, „doradili 
smo našu koreografiju Igre iz Banata, vredno 
radili dve sedmice, intenzivne vežbe smo imali 
i vikendom. U svlačionici je vladala izuzetna 
atmosfera. Deca su bila vesela, vredno su se 
pripremale, pravile frizuru jedna drugoj, starije 
su pomagale mlađim. Pred nastup smo se upe-
vali, ohrabrila sam ih, kao i uvek rekla im neko-
liko bitnih reči (koje su naša mala tajna), kako 
bi  nastup bio što bolji. I bio je više nego dobar, 
bio je odličan! Deca su dobila sve pohvale i za-
ista su lepo igrali i pevali, vrlo samouvereno i 
stilski. Naša nova članica Teodora, koja je tek 
neko vreme sa nama i nije nastupala, je iz pu-
blike budno pratila svoje drugare.”

Deca su nagrađena ogromnim aplauzom i na-
kon nastupa dobila pohvale svih prisutnih. 

Ovo je samo početak nastupa izvan Kopra, na-
daju se mališani, i već unapred se raduju novim 
izazovima, putovanjima, druženjima.

Nada ČupkovićDječja grupa AKUD „Kolo”
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Деца из школе српског језика у оквиру 
АКУД „Коло” из Копра имају једну питали-
цу за вас: „Да ли знате како се зове врховни 
бог у словенској митологији? Да ли познаје-
те митска бића и како су изгледала митска 
насеља? Не знате? 

Пошто сте пропустили врло занимљиву ра-
дионицу одлучили смо да знање поделимо 
са вама. 

Дакле: Врховни бог старих Словена био је 
Сварог, Перун је данасњи св. Илија, затим 

Словенска митологија 
мало другачије

бог ветра и воде, Стрибог, у песмама се 
представља као Југ Богдан, бог Дајбог је у 
ствари данашњи приказ Светог Саве.

Морана, богиња зиме, и данас постоји оби-
чај у Словенији да се спаљује лутка за време 
машкара-пуст и тиме народ призива богињу 
пролећа, Весну, да дође.

Карактеристика митских места су да 
се избегавају ноћу, јер тада митска 
бића и зле силе највише делују, то су 
далека места, чудног земљишта, рас-
крснице.. Заштита од свих злих сила 
и бића су: црвени конац, бели лук, 

гвожђе, огледало, крст и наравно, при-
родно смејање.

Ми смо све то научили уз проф. Мају Кра-
син Матић која је само за нас дошла из Бе-
ограда и дружила се са нама на радионици 
посвећеној словенској митологији где смо 
гледали и цртаће о митским бићима, слуша-
ли занимљиве приче и направили права мала 
митска насеља. УЖИВАЛИ СМО!”

Ова школа која постоји већ седам година 
обогаћује наставу српског језика, културе 
и традиције различитим садржајима путем 
којих деца из треће генерације наших до-
сељеника у Словенији сазнају више о свом 
културном и историјском наслеђу. 

Ово је трећа радионица у низу предвиђених, 
а изведене су још и радионице о српским 
градовима и српским народним ношњама.

Шта ће учитељице из ове школице припре-
мити малишанима у новој школској години 
нека остане мала тајна. 

Пшшшшшт! 

(школу српског језика у оквиру АКУД Коло 
из Копра суфинансира Управа за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону Министарства 
спољних послова Републике Србије)  
 
                                                 Нада Чупковић
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Kad ćemo na turneju? – AKUD „Kolo” Kopar
- Branko, kad ćemo opet na neku turneju?
- Pa, devojke, ići ćemo kad se dobro pripremi-
mo...
- Ali Branko, dobre smo, vredne, završila se 
škola, hajdemo nekuda daleko...
- Dobro, devojke, da li biste išle u Španiju? 

Otprilike nekako tako teče dogovaranje na-
šeg predsednika Branka Bajića i devojaka iz 
akademske folklorne grupe kojima Branko 
ne može da kaže „ne” i pre ili kasnije im 
ispuni želju.

Škola se završila, dobili smo svedočanstva i 
upisale se u sledeći razred; nošnje su ispeglane 
već odavno, koferi već spremni i tako smo se 
zajedno sa prijateljima iz SKUD „Pontes-Mo-
stovi” iz Trsta, tačno u 11.30, uputili na Piri-
nejsko poluostrvo. Pred nama je bio dug put, 
čak 1354 km – dodajte uz to sve one planirane 
i neplanirane pauze i shvatićete da smo na putu 
bili baš dugo. Ali ta činjenica nama nije pred-
stavljala nikakvu prepreku jer su članovi oba 
društva naviknuti na duga putovanja i da većinu 
dana provedu u autobusu. 

Svako je na svoj način dugu vožnju pretvorio 
u zabavu: jedni su se kartali, drugi pripoveda-
li anegdote sa ranijih turneja, a neki su čitav 
put prespavali, jer i sami znate kakav je život 
srednjoškolaca: nikada dovoljno spavanja. Zato 
smo želeli da napunimo baterije pre nego što 
stignemo u Španiju. Najvažnije od svega je da 
smo se oba društva tako lepo povezali i u Špa-
niju došli kao najveći prijatelji koji se poznaju 
odvajkada. Čitavu turneju smo bili nerazdvojni 
ali o tome malo kasnije.

Gostovanje u Španiji

U Ljoret de Mar (Lloret de Mar) smo stigli rano 
ujutru, oko 6, gde nas je dočekalo maglovito i 
kišno vreme. Prvo smo se malo uplašili kada 
smo videli vreme jer smo spakovali (pored noš-
nje, naravno, u svakom slučaju smo došli da 
nastupamo, a ne samo da se sunčamo i uživa-
mo u žurkama) samo kupaće kostime i najtanje 
majice i pantalone. Na svu sreću nas je tokom 
čitave turneje pratilo lepo vreme sa tempera-
turom iznad 30 stepeni. Ljoret de Mar nas je, 
jednom rečju, oduševio. Sigurno se pitate šta je 
to što nas je oduševilo u ovom gradu. Pa evo 
da vas malo poučim. Ljoret de Mar je jedna od 
popularnih maturantskih destinacija i tu se na-
lazi klub do kluba. Pošto je većina nas starija od 
16 godina, bili smo oduševljeni idejom o žur-
kama u jednom od najvećih španskih klubova, 
ali smo ipak vrlo brzo shvatili da se ni jedna 
vrsta elektronske muzike ne može uporediti sa 
našom harmonikom i trubom. Zato smo svako 

veče provodili na plaži gde smo se takmičili ko 
zna više pesama i čiji je repertoar bogatiji.
Došao je i dan nastupa i u našim krugovima je, 
kao i uvek, nastala prava panika, pre svega u 
ženskom delu ekipe jer nama nikada nije do-
voljno vremena za pripremu frizura i šminka-
nje. Bili smo pod velikim stresom jer smo želeli 
da ostavimo lep utisak u Španiji i da našu kul-
turu i tradiciju predstavimo u što boljem sve-
tlu. Zbog čitavog haosa smo moja prijateljica 
Sara i ja zaboravile ključ u sobi i kao nindže, 
ali obučene u  leskovačku nošnju, preskakale 
balkonske ograde. Možete li vi to da zamislite? 
Na kraju smo ipak ispale kao pravi profesional-
ci i koreografiju izvele skoro savršeno (da se ne 
lažemo, uvek su prisutne neke manje greške, za 
koje znamo samo mi). 

Pošto je Barselona na samo par kilometara od 
Ljoret de Mara odlučili smo da je posetimo i 
da pogledamo utakmicu između Barselone in 
Mančester Junajteda, a gde drugde nego na ču-
venom stadionu Kamp Nou.

Polako se naša turneja bližila kraju i došlo je 
vreme da se vratimo u „Deželu”. Umorni ali i 
srećni da smo čitavu sedmicu proveli u dobrom 
društvu, istovremeno i tužni jer se rastajemo. 
Sama vožnja ka Sloveniji nije bila ništa druga-
čija od vožnje ka Španiji, primetna je bila samo 
jedna razlika: postali smo dobri prijatelji i unu-
tar društva smo se još više povezali. 

Mi, AKUD „Kolo” iz Kopra, i dalje ćemo biti 
tako dobri i vredni i dalje ćemo se boriti za 
nove nošnje i sa našim predsednikom se dogo-
varati za nove turneje. Ove godine idemo i u 
Banja Luku na smotru dijaspore i nadamo se da 
će nas put odvesti i malo dalje. Naime, turneja 
nije turneja ako vožnja do destinacije ne traje 
barem 20 sati! 

Maja Pavlović

AKUD „Kolo” u Špniji
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V sredo, 29. novembra, je v organizaciji Zveze 
kulturnih društev Nova Gorica, novogoriške iz-
postave Javnega sklada, Goriškega literarnega 
kluba Govorica, Srbskega kulturnega društva 
Sloga Nova Gorica in Goriške knjižnice Fran-
ceta Bevka Nova Gorica, v Točki ZKD potekal 
zanimiv literarni večer z gostom, srbskim pisa-
teljem, pesnikom, prevajalcem in urednikom 
Zdravkom Kecmanom. 

Moderatorka dr. Megi Rožič je uvodoma pou-
darila pomembnost povezovanja in sodelovanja 
med srbskimi in slovenskimi literarnimi ustvar-
jalci. Prav pred kratkim, 17. novembra letos, 
so bili namreč člani Goriškega literarnega klu-

Literarni večer
Srbsko slovenski literarni večer z Zdravkom Kecmanom pritegnil številno občinstvo

ba Govorica gostje literarnega večera v Banja 
Luki. Na večeru, ki je potekal v organizaciji 
Društva srbskih pisateljev in Društva Sloven-

cev Triglav, je bil predstavljen zbornik Gori-
škega literarnega kluba Govorica, v katerem so 
poleg slovenskih literatov, članov kluba Govo-
rica, vključeni tudi srbski avtorji iz Banja Luke. 
Predstavitev je vodil prav Zdravko Kecman, ki 
je sedaj vrnil obisk v Novi Gorici. 

V večeru, ki je potekal v sproščenem in pri-
jetnem vzdušju, je bilo predstavljeno bogato 
ustvarjalno delo Zdravka Kecmana, svojo krat-
ko zgodbo je v srbskem jeziku prebrala članica 
Govorice Dragana Marošević, nastopila je otro-
ška folklorna skupina in skupina pevcev Srb-
skega kulturnega Sloga Nova Gorica. 

Večer, ki je pokazal na pomembnost povezova-
nja kultur, kar sta poudarila tudi mag. Darinka 
Kozinc, predsednica Goriškega literarnega klu-
ba Govorica in Ilija Janković, predsednik Srb-
skega kulturnega društva Sloga Nova Gorica, 
je stkal nove niti za povezovanje v prihodnje. 
Zopet je pokazal na dejstvo, da kulturno snova-
nje bistveno prispeva tudi k bogatenju našega 
skupnega bivanja. 

Martina Trampuž

Zdravko Kecman

Folklorna grupa SKD „Sloga”
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Novembar je mesec Vukovih dana, u sklo-
pu kojih KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica 
svake godine organizuje i Mitrovdanski šahov-
ski turnir. Tako je bilo i ove godine. Svi ljubite-
lji šaha okupili smo se u nedelju, 12.11.2017. u 
prostorima našeg društva. Na ovogodišnjem ša-
hovskom turniru učestvovao je čak 31 igrač iz 
različitih šahovskih društava iz cele Slovenije. 
Turnir se igrao po švajcarskom sistemu, tačnije 
9 partija po pravilima FIDE za brzopotezni šah. 

Mitrovdanski 
šahovski turnir

Najbolja tri igrača nagradili smo sa peharima, a 
tu su bile i neke specijalne nagrade. To su bile 
nagrade za najstarijeg i najmlađeg igrača turnira 
i nagrade za učesnice nežnijeg pola. Nagradu za 
najstarijeg igrača primio je Vojislav Ivelja (83 
godine), nagradu za najmlađeg igrača primio je 
Kristjan Kodrič Plevnik (9 godina), koji nam je 
došao čak iz Krškog, a ženske predstavnice tur-
nira bile su Pavla Košir i Snežana Radić. Posle 
završenog turnira sledilo je druženje u prostori-

ma, gde su se igrači psihički oporavili uz malo 
meze i piće.

Iza nas je još jedan uspešan šahovski turnir, 
koji je prošao u „fer-plej” odnosima i gde su se 
sklopila nova prijateljstva. Zvanično je pobed-
nik onaj koji osvoji prvo mesto i koji odnese 
najveći pehar, ali znate kako kažu: nije važno 
pobediti, važno je učestvovati, zato su za nas 
pobednici baš svi igrači našeg Mitrovdanskog 
turnira. Nadamo se, da ćemo se sledeće godine 
družiti u još većem broju. 

Snežana Radić

Митровдан Културно просветно спортско хуманитарно 
друштво „Вук Караџић” из Радовљице про-
славило је 9. новембра 2017. своју славу Ми-
тровдан. Славски обред и резање славског 
колача обављени су у просторима друштва 
на Јесеницама, а славски колач ломили су 
Милан Стојановић и Неђељко Видић, пред-
сједник и потпредсједник друштва. 

Након обреда и послужења славским кола-
чем и житом, присутним се обратио Милан 
Стојановић и захвалио гостима да су дошли 
на славу а члановима друштва за припре-
му славе. Домаћинима су славу честитали 
и гости, мр Драго Војводић у име Савеза 
српских друштава Словеније, Митар Мирић 
у име КД „Брдо” Крањ, Миле Гашић у име 
СКД „Петар Кочић” и Милош Милић у име 
СКПД „Свети Сава” Крањ. 

Овој свечаности поред гостију присуствовао 
је и велики број чланова друштва. Славље 
је настављено уз богату трпезу за коју су се 
побринули вриједни чланови друштва, који 
и на овакав начин раде на очувању српске 
традиције.

Текст и фото: Душан Јовановић
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Слава друштва
Наше друштво већ  шесту годину слави ову 
славу, а на дан славе 24.11.2007. године ос-
новано је ово друштво, па му није било теш-
ко изабрати своју крсну славу. Тако и ове го-
дине на дан славе друштво је окупило своје 
чланове и широм отворило врата за позване 
госте пријатељских друштава, ССДС, као и 
бројне пријатеље друштва, донаторе и спон-
зоре. Мјеста је било и за путнике намјерни-
ке, што је обичај у српском народу када се 
слави крсна слава.

Домаћин славе Миле Гашић, предсједник 
друштва, примио је и поздравио  све госте 
и чланове нашега друштва. За ову прилику 
друштво је имало два кума, пошто се кумови 
поштују и сложни су, а оба су дошла из Ау-
стрије из Целовца, где је наше друштво при-
сутно и наступа у извођењу културних про-
грама, а има и бројне пријатеље међу нашим 
Србима. За славу ове године прихваћени су 
кумови Слободан  Николић и Илија Гашић. 
Симбол славе, славски обред  је припремљен 
уз свијећу, кољиво, славски колач, црвено 
вино и тамјан, а славски обред је водио јереј 
Бранислав Тодорић из крањске парохије. У 
свечаном и достојанственом тренутку свеш-
теник и домаћин славе обавили су ломљење 
славског колача.

После обављеног обреда отац Бранислав у 
кратком обраћању напоменуо је значај славе 
у српском народу. Дао је и осврт на изабра-

Свети краљ 
Стефан Дечански
Слава друштва Мратиндан – Свети 
краљ Стефан Дечански на јубилеј 10 
година СКД „Петар Кочић”

ну славу и духовну и историјску личност 
Светог краља Стефана Дечанског. Нагласио 
је похвално чињеницу да бројне  српске по-
родице у Словенији имају своју крсну сла-
ву, а и многа  српска друштва. Свештеник је 
нагласио да  прихваћање славе јача свијест 
о припадности  народу, вјери и цркви, то 
људе зближава и цјелокупну српску зајед-
ницу чини јачом и сложнијом, друштву је 
честитао славу. Домаћин славе се захвалио 
на обреду, захвалио кумовима на одзиву, 
члановима друштва и њиховим породица-
ма на оданости и труду за припрему славе и 
прихваћању бројних гостију. Гости су се об-
ратили похвалном бесједом и честитали сла-
ву. Настављно је дружење уз славски ручак.

Одушевљење и здравица за десе-
тогодишњицу постојања друштва
Српско културно друштво „Петар Кочић” 
основано је на данашњи дан 24.11.2007. 
године у Крању, нагласио је иницијатор 
оснивања друштва Крстан Шућур. Група 
оснивача, која и данас дјелује и доприноси 
напретку друштва  окупила се у саставу: 
Крстан Шућур, Недељко Марић, Величко 
Кљајевић, Љубомир Андрић, Остоја Шобот 
и Бошко Праћа који је присуствовао осни-
вању, а касније постао и члан, а ту су и по-
ред Недељка Марића првог предсједника и 
Мирослав Милојчић који је обављао функ-
цију предсједника и садашњи предсједник 
Миле Гашић. Наглашено је да је кроз члан-
ство друштва прошло 125 породица, и данас 
друштво окупља 60 породица, а друштво 
има још пријатеља и симпатизера преко 100 
породица.

Друштво је постало препознатљиво у Сло-
венији, а и ван граница. Наздравило се уз 
шампањац, а чланови и гости су аплаузом 
поздравили јубилеј друштва. 

Друштво ће до краја године одржати неке 
манифестације за обиљежавање јубилеја, а 
почетком сљедеће године одржаће се цен-
трална манифестација уз културни програм 
и академију и тиме обиљежити 10 година 
рада и постојања друштва.    
                                                    

Текст: Крстан Шућур
Фото: Душан Јовановић

Славски обред

Оснивачи друштва
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У 2017. години СКД „Петар Кочић” веома 
успешно наставило с културним пројектом 
„Караван књижевности и  драмске дјелат-
ности”. Поред овог пројекта реализован је 
и пројекат „Књижевно драмска радионица”. 
Из искуства протеклих година, а по препо-
рукама наших друштава, Савеза српских 
друштава Словеније, као и стручних  партне-
ра и сарадника из Србије Републике Српске 
и Словеније, пројекти су осмишљени у жељи 
и потреби да писана ријеч, писмо и инфор-
мативна дјелатност буду редовно присутни  
међу садржајним радом српских удружења 
у расејању, па и у Словенији. Треба да буду 
представљени још и широј јавности. То исто 
се односи и на подручје и пројекат драмске 
дјелатности, којој у основном програму на-
шега друштва дајемо значајно мјесто.

Караван књижевности и драмске делатности 
почели смо реализовати већ у августу гјде 
су наши књижевници гостовали на Међуна-
родним сусретима књижевника „Шушњар 
2017”, а у Приједору је настављено промо-
цијом књиге „Подгрмечки споменар”, ауто-
ра др Васе Предојевића из Љубљане, члана 
секције књижевника нашега друштва, коме 
је ово десета књига. 

Од 23. До 25. септембра пјесници и глумци 
гостовали су у Новом Саду и Каћу на по-
зив удружења „Змијање”, гдје смо у данима 

Караван, радионице 
и савјетовања
Караван, радионице и савјетовања 
обогатили књижевну и драмску дје-
латност Срба у Словенији

Змијањске културе у Војводини наступили 
на културним манифестацијама с монодра-
мом „Укидање страсти” у изведби Душана 
Јовановића, а пјесници су рецитовали своју 
поезију. Није било много времена па је друга 
група у исте дане гостовала у Кочевју на  ту-
ристичко културној манифестацији и извела 
наступе.

Поводом европског дана језика у Крању 
смо организовали пјесничко музичко вече 
за ширу јавност и уз учешће и словеначких 
песника. У тим данима одржано је савјето-
вање о партиципацији поезије у култури.

На позив СКД „Др Младен Стојановић” 
из Велења, у недјељи културе у том граду, 
14.10.2017. наше друштво је наступило и 
извело драму „Ђурини записи”, а пјесници 
су рецитовали своју поезију, публика је била 
задовољна и то наградила аплаудирањем, а 
послије у вечерњем дружењу смо заиста ви-
дјели колико такви наступи значе у тим сре-
динама и српским  друштвима.

Вече српске поезије и руске музике
Посебно задовољство за књижевнике у Сло-
венији, културне ствараоце и публику је 
било гостовање Љубивоја Ршумовића  по-
знатог српског пјесника, а посебно дечијег, 
Мирјане Булатовић, књижевнице и Елене 
Станисављевић, музичара и певачицу из 
Београда. Гостовање је организовано у са-
радњи с КД „Михајло Пупин” из Љубљане. 

Поред њиховог наступа у Крању гдје је наше 
друштво било домаћин, пјесници су рецито-
вали своју поезију, а Елена је уз гитару пе-
вала руске и српске баладе. Искоришћена је 
прилика па је организован разговор, савје-
товање о књижевном стваралаштву и улози 
књижевности у култури народа. На свако 
питање књижевника из наше секције гости 
из Београда су имали добар и користан одго-
вор, али је важно да су се потрудили и дали 
савјете и смјернице о књижевном ствара-
лаштву у расејању и партиципацији у живо-
ту мањине.

Одржано је и гостовање у библиотеци у 
Шишки, а посебно занимљиво било је у 

Наступ гостију из Београда

Љубивоје Ршумовић чита своју поезију
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Парохијском дому СПЦ у Љубљани гдје је 
било дружење са дјецом која посјећују вје-
ронауку, као и другом децом коју су роди-
тељи довели.

Лијепа српска ријеч
Вриједно је напоменути да смо у Крању 
и Љубљани имали изузетан програм, гдје 
смо угостили Михајла Орловића, књижев-
ника и новинара из Бање Луке. Тако смо 
9.12. у Крању приредили књижевно му-
зичко вече с гостом и групом од десетак 
наших књижевника. 

Изведена је и промоција романа „Сиви ка-
пут”, аутора Михајла Орловића, који је био 
у Србији награђен као необјављени роман го-
дине, а за годину дана доживио је два издања. 
Гост добар познавалац живота Срба у дијас-
пори, гдје је снимао ТВ емисије, као и у Репу-
блици Српској гдје снима путописне емисије. 

Следећи дан, 10. децембра у Љубљани у 
Парохијском дому одржан је наступ госта 
из Бање Луке и пјесника Маринка Јагодића 

Макија, Смиљане Кондић, Остоје Шобота и 
Крстана Јаковљевића за дјецу која посјећују 
вјеронауку. Тај дан после литургије у Паро-
хијском дому наступили су наши пјесници 
са гостом из Бање Луке, са одраслима, гдје је 
представљен и роман „Сиви капут”, а пјес-
ници су рецитовали своју поезију. Дворана 
је била препуна, жарила је задовољством с 
лица посјетилаца. Дугује се захвалност свеш-
тенству СПЦ, посебно супружницима Ливо-
пољац, Бориславу и Оријани на несебичном 
ангажовању у организацији манифестација.

Поред наведених манифестација и догађања 
у оквиру оба пројекта, потребно је још на-
вести нека гостовања и догађања. Тако је 
било гостовање у Новом Месту, Јесеницама, 
Љубљани, Марибору, Кочевју, Спиталу и 
Целовцу у Аустрији. 

Посебно у Крању у два друштва је било се-
дам наступа. У драмским наступима истак-
ли су се Душан Јовановић новом монодра-
мом „Укидање страсти” Радоја Домановића, 
гдје је Јовановић и аутор са улогом, Остоја Шобот с више својих монодрама и драма 

„Ђурини записи”, била су највише извођени 
поред још неких дјела, извођено девет пута 
у осам градова.

Ту смо дјелимично приказали активности 
око реализације пројекта „Караван књижев-
ности и драмске дјелатности”, којега суфи-
нансира Министарство спољних послова 
Републике Србије – Управа за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону, а Мини-
старство културе и информисања Републике 
Србије је суфинансирало пројекат „Књижев-
но драмска радионица”. 

Кроз ова два пројекта било је пет госто-
вања у иностранству, осамнаест културних 
манифестација, десет радионица, округлих 
столова, представљене три нове књиге на-
ших књижевника, представљени писани и 
електронски медији, као и информативна 
дјелатност Срба у Словенији. Кроз радиони-
це постављене су двије нове драме и двије 
монодраме. Поменуте манифестације које 
смо организовали и гдје су наступили наши 
ствараоци, пратило је скоро 3.000 посјети-
лаца. На свим манифестацијама улаз је био 
бесплатан. 

У задњем броју „Мостова” представили смо 
оба пројекта  и позвали друштва на сарадњу. 
Реализација ових пројеката и наш осмишље-
ни програм рада, по стручној оцјени наших 
гостију из Србије, Републике Српске и Сло-
веније, непосредно доприноси очувању 
српског културног и свеобухватног иден-
титета Срба у Словенији. Овај примарни 
програм друштва заслужује већу свестрану  
подршку. Морамо напоменути да је штета 
што се нису отворила још нека друштва и 
одазвала за сарадњу. 

Текст: Крстан Шућур
Фото: Душан Јовановић

Михајло Орловић

Остоја Шобот, Михајло Орловић и Крстан Шућур

Михајло Орловић говори о свом роману
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Испред „Змијањске куће” у Каћу одржани су 
Дани змијањске културе у Војводини а ор-
ганизатор ове манифестације било је Удру-
жење грађана „Змијање” из Каћа. Прије по-
четка програма, у „Змијањској кући”, Крстан 
Шућур, представник СКД „Петар Кочић”, 
уручио је Ђорђу Пантелићу, предсједнику 
Удружења грађана „Змијање” комплет књига 
за библиотеку друштва, а Маринко Јагодић 
Маки поклонио је неколико својих књига. 

У веома лијепој и пријатној атмосфери пје-
вачка група „Билбил“ из Новог Сада за увод 
у програм отпјевала једну пјесму, а затим је 
водитељка поздравила све присутне, међу 
којима су били и представници СКД „Петар 
Кочић” из Крања, Присутнима се обратио 
и Ђорђе Пантелић, предсједник Удружења 
грађана „Змијање”. Фолклорна група КУД 
„Свети Сава“ из Каћа одиграла је игре из 
Шумадије. Пјевачка група „Билбил” одуше-
вила је публику извођењем сплета народних 
пјесама.Публици и домаћинима обратили су 
се и представници СКД „Петар Кочић” из 
Крања. Прво је Величко Кљајевић, потпред-
сједник друштва, поздравио све присутне 
и захвалио се на позиву за учешће на овој 
манифестацији. У кратким цртама изнио је 
неколико података о раду друштва, његовој 
дјелатности и напорима за очување култур-
ног и другог идентитета Срба у Крању и око-
лини. Крстан Шућур је нагласио да чланови 
литерарно-драмске секције друштва гостују и 
наступају на овом догађају у склопу пројекта 
„Караван књижевности и драмске дјелатно-
сти” који суфинансира Министарство спољ-
них послова – Управа за сарадњу са дијаспо-

Дани змијањске 
културе у Војводини

ром и Србима у региону. Говорио је такође и 
о свеукупном дјеловању литерарно-драмске 
секције. Чланови литерарно-драмске сек-
ције СКД „Петар Кочић” добили су прили-
ку да прикажу дио споменуте дјелатности. 
Душан Јовановић прочитао је из збирке пје-
сама „Ми” неколико пјесама српских аутора 
који живе и стварају у Словенији, а затим је 
Маринко Јагодић Маки читао своје пјесме и 
афоризме и својим стиховима одушевио све 
присутне. Сатиричну причу Радоја Домано-
вића „Укидање страсти” публици је својим 
извођењем дочарао Душан Јовановић.

У задњем дијелу овог лијепог и интересантног 
програма прво је пјевачка група КУД „Свети 
Сава” из Каћа отпјевала неколико крајишких 
пјесама а глумац Гојко Тодоровић својим на-
ступом одушевио је и разгалио срца свих 
присутних. На крају су се сви ухватили у јед-
но велико коло, а гости из Крања дружење са 

домаћинима наставили су прво у „Змијањској 
кући” а касније и на заједничкој вечери. Треба 
напоменути да је у току ове манифестације 
била и изложба ликовних радова Душана 
Кондића, Светислава Лудошког и других 
сликара, а њихова дјела била су изложена у 
„Змијањској кући” као и испред бине, у дво-
ришту, тако да је публика имала могућност 
да види та дјела, а сама изложба је употпу-
нила цјелокупан културни програм, који се 
састојао из литерарне, драмске, музичке, 
фолклорне и ликовне дјелатности.

Другог дана боравка у Каћу представници 
СКД „Петар Кочић” посјетили су чардак 
Томе Николића, који се налази на једном 
веома лијепом мјесту, поред воћњака и пче-
лињака, а у близини је и мало језеро. Тома 
Николић је један од оснивача Удружења 
грађана „Змијаље” и његов дугогодишњи 
предсједник, а најзаслужнији је што је из-
грађена „Змијањска кућа” која је неопходна 
за дјеловање овог удружења. Чардак Томе 
Николића, једна стара војвођанска кућа, 
препун је разноразних старих ствари које су 
се некада користиле у домаћинствима и сам 
чардак је у ствари један мали музеј. Гости 
из Крања дошли су у времену кад је Тома 
Николић пекао ракију, из уз ракијски казан, 
и наравно добру шљивовицу, провели смо 
се веома лијепо и захвални смо домаћинима 
на свему што смо доживјели у Каћу. Пут нас 
је поново, као и приликом доласка, водио 
преко прелијепе Фрушке Горе, гдје смо се 
зауставили и ручали а затим наставили пут 
према Словенији и на тај начин одрадили је-
дан дио „Каравана књижевности и драмске 
дјелатности”.

Текст и фото: Душан Јовановић

Домаћини и гости

Величко Кљајевић, Маринко Јагодић, Крстан ШућурТомо Николић и Душан Кондић
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Петар Пепо Бандић
Културно умјетничко друштво „Младост” из 
Љубљане у својој дјелатности има и драмску 
дјелатоност, то се показало у представи, 
односно монодрами Бранка Ћопића „Петар 
Пепо Бандић” коју је адаптирао, режирао 
и извео Душан Јовановић. Монодрама 
је одржана 1. октобра 2017. у Љубљани 
у дворани Градске општине Љубљана, 
Грабловичева улица. Ово је било четврто 
извођење, поред Крања и Јесеница. И 
овај пут, као и претходних, монодрама је 
изведена врхунски, публика је са великом 
пажњом и одушевљењем пратила ток 
представе у којој се преплићу разноврсни 
догађаји а сама монодрама је, поред тога 
што много комике произлази из текста, 
веома поучна, како за старије, исто тако и за 
млађе генерације, свако може пронаћи и дио 
себе у овој интересантној представи коју 

Монодраме

је на себи својствен начин написао Бранко 
Ћопић, а одглумио Душан Јовановић. Поред 
тога што је Душан Јовановић припремио 
представу, он је уједно био и сценограф и 
костимограф. Публика је на крају искрено 
честитала и била веома задовољна оним 
што је видјела и чула. Реализацију представе 
омогућио Јавни фонд Републике Словеније 
за културне дјелатности.

Укидање страсти
Српско културно друштво „Свети Сава” 
из Крања у 2017. години у свом програму 
имало је и пројекат везан за драмску 
дјелатност. У вези с тим приређена је 
монодрама под називом „Укидање страсти”, 
рађена према сатирама Радоја Домановића 
„Укидање страсти” и „Размишљање 
једног обичног српског вола”, као и према 
сатири ”Скончање Максима Дискутанта” 

коју је написао Вуко Безаревић. Текстове 
је адаптирао и прилагодио извођењу 
Душан Јовановић, који је уједно режирао 
монодраму а исто тако и одглумио веома 
захтјевну улогу, и поставио сценографију 
у костимографију. Ова интересантна 
представа одржана је 22. новембра 2017. у 
Светосавском културном центру у Крању 
у продукцији СКПД „Свети Сава” Крањ. 
Пред више од осамдесет посјетилаца 
Душан Јовановић је извео монодраму на 
себи својствен начин, тако да је публика са 
великом пажњом и интересовањем пратила 
цијели ток представе а на крају бурним и 
искреним апалузом наградила извођење 
ове лијепе монодраме. Исту представу у 
копродукцији са СКД „Петар Кочић” Крањ 
припремило је СКПД „Свети Сава” 26. 
новембра 2017. у просторима СКД „Петар 
Кочић”. Поновила се идентична слика са 
претходне представе, публика је испунила 
дворану до задњег мјеста, тако да је и овај 
пут било од осамдесет посјетилаца, који 
су на крају великим аплаузом наградили 
извођење ове драмске представе. Треба 
напоменути да је послије представа 
припремљена закуска за извођача  и све који 
су присуствовали овим догађајима. Овај 
пројекат суфинансиран је од стране Јавног 
фонда Републике Словеније за културне 
дјелатности и Градске општине Крањ.

Članovi Srpskog kulturnog društva 
„Sloga” iz Nove Gorice su povodom 
70-godišnjice grada Nova Gorica pre-
dali gradonačelniku Mateju Arčonu 
posebnu čestitku. SKD „Sloga” već 
više od dvadeset godina sa folklornom, 
pjevačkom, dramskom i sportskom 
djelatnošću brine za očuvanje srpske 
tradicije i promocije kulture. Gradska 
opština Nova Gorica iskreno se zahva-
lila na ovoj posebnoj čestitci koju su 
predali Ilija Janković, predsjednik  i 
Drago Savanović, Vlade Perendija i 
Dragan Savić članovi društva.

Čestitka

„Укидање страсти”

„Петар Пепо Бандић”

Vlade Perendija, Ilija Janković, Matej Arčon, Dragan Savić i Drago Savanović
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(одломак из песме Зидање Раванице)

Што бијаху Немањићи стари, 
Цароваше, па и преминуше; 
Не тршпаше на гомиле благо, 
Но градише с њиме задужбине, 
Саградише много намастире: 
Саградише Високе Дечане, 
Баш Дечане више Ђаковице; 
Паћаршију више Пећи равне; 
У Дреници бијела Девича; 
И Петрову Цркву под Пазаром; 
Мало више Ђурђеве Ступове; 
Сопоћане наврх Рашке хладне, 
И Тројицу у Херцеговини, 
Цркву Јању у Староме Влаху, 
И Павлицу испод Јадовника, 
Студеницу испод Брвеника; 
Цркву Жичу више Карановца; 
У Призрену цркву Свету Петку; 

Путевима 
средњевековне Србије
Изложба слика и фотографија 
„Путевима средњевековне Србије”

Грачаницу у Косову равном: 
Све то јесу њине задужбине!

Некада давно, у време средњег века, у доба 
царева и краљева, када су земљом јездили 
витезови у сјајним оклопима и када су се 
људи прибојавали свега, појавила се поро-
дица која је успела да уједини српске обла-
сти у јединствену државу, створи самостал-
ну цркву и на крају српско царство. 

Били су то Немањићи, наша славна дина-
стија. . Династија је названа по Стефану 
Немањи, који је био оснивач династије. 
Династијом Немањића владало је једанаест 
владара, који су за собом остављали своје 
задужбине – цркве и манастире, као сведо-
ке саборног, духовног и животног квалитета 
српског народа.

Октобра 2017, ликовна секција ПКУД „Све-
ти Никола”, приредила је изложбу слика 
и фотографија посвећену Немањићима, 
најславнијој српској средњевековној дина-
стији.  Изложба је широј јавности била до-
ступна у просторијама Православне цркве 
у Марибору. Поред изложбе слика и фото-
графија, било је организовано и предавање о 
Немањићима, које је одржао историчар Пе-
тар Панић из Београда. 

Са циљем што боље припреме изложбе  чла-
нови нашег друштва, у августу су посетили  
једанаест задужбина Немањића, а настале 
фотографије задужбина су изложили на из-
ложби. 

Текст: Милена Богдановић 
Фото: Милош Богдановић

Женска певачка група ПКУД „Свети Никола” Марибор
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Хајд’ поведи весело 3

Већ трећу годину ПКУД  „Свети Никола” из 
Марибора организује Фестивал фолклорних 
група српских друштава штајерске регије 
Аустрије и Словеније под називом „Хајд’ 
поведи весело”. У суботу 21. октобра 2017, 
окупила су се бројна српска друштва из Ау-
стрије и Словеније у концертној дворани За-
вода Антона Мартина Сломшка и публици 
приказала шаренолик културно-уметнички 
програм. 

У знак сећања на жртве стрељања за време 
Другог светског рата у Шумарицама код 
Крагујевца, програм је отворен казивањем 
стихова „Крваве бајке” наше истакнуте пес-
никиње Десанке Максимовић. 

Затим су на позорницу изашли домаћини, са 
одраслом фолклорном секцијом који су се 
публици представили извођењем игара из 
околине Лесковца. После одрасле фолклор-
не секције, на позорницу су изашли најм-
лађи чланови ПКУД „Свети Никола”, који су 
премијерно извели нову кореографију „Леле 
дуње ранке”. И ове године они су покупи-
ли највеће симпатије публике и били су на-
грађени великим и гласним аплаузом. 

Хајд’ поведи весело

Играма из Шумадије, представили су се 
први гости чланови КУД „Свети Сава” из 
Граца са дечијом поставом. Затим су на 
позорницу изашле чланице женске певачке 
секције ПКУД „Свети Никола” које су се 
публици представиле са песмом „Уродиле 
жуте крушке”. Кореографију „Ајд› на лево” 
извела је најмлађа фолклорна секција КУД 
„Божури” из Лицена, а Удружење „Дуга” 
из Граца са дечијом фолклорном секцијом 
представила се „Ваљевском подвалом”. 

Чланице женске певачке секције СКУД- 
„Велење” из Велења извеле су песму „Црвен 

цвете”. Игре из Шумадије још једном су при-
казали чланови средње фолклорне секције 
КУД „Божури” из Лицена, а сплет дечијих 
песама и игара извели су најмлађи чланови 
СКУД „Велење” из Велења.

Дугогодишње пријатељице, сараднице и су-
грађанке домаћина, женска певачка група 
МКД „Биљана” из Марибора извела је сплет 
македонских песама „Македонско девој-
че”, „Лажи, лажи Вере” и „Мајка на Мари-
ка думаше”. Игре из Бујановца публици су 
приказали чланови СКХД „Десанка Мак-
симовић” из Цеља. Затим су на позорницу 
изашле чланице одрасле фолклорне секције 
ПКУД „Свети Никола” и премијерно извеле 
девојачки сплет „Косовске краљице”. 

Чланови одрасле фолклорне секције КУД 
„Божури” из Лицена извели су Влашке игре, 
а чланице женске певачке секције ПКУД 
„Свети Никола” отпевале су песму „Жубор 
вода, жуборила”. Игре из Лесковца још јед-
ном је публика видела у извођењу чланова  
КУД „Свети Сава” из Граца. 

За крај културно-уметничког програма чла-
нови одрасле фолклорне секције ПКУД 
„Свети Никола” извели су премијерно ко-
реографију „Чувало Стојне говеда”, игре из 
Бујановца. 

На крају културно-уметничког програма на 
позорницу је изашла Марина Бунић, пред-
седница ПКУД „Свети Никола” која је по-
здравила све присутне, захвалила се свим 
учесницима и њиховим представницима 
уручила захвалнице. 

После тога, многобројна публика и учес-
ници програма, преселили су се у спортску 
салу, где је настављено дружење уз музику 
уживо до раних јутарњих часова. 

Текст: Милена Богдановић 
Foto: Предраг Крсмановић

Фолклорна група ПКУД „Свети Никола” Марибор

Најмлађа група ПКУД „Свети Никола” Марибор

Одрасла група ПКУД „Свети Никола” Марибор
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Велењчан сам!
Велење је град у ком живи друга и трећа 
генерација досељеника. То смо људи који 
смо јако везани на обичаје, културу и језик 
отаџбине наших родитеља, али још увек до-
бро сарађујемо у обичајима и дешавањима 
словеначке културе, којој по већини желимо 
да припадамо и у њој да успемо. Грађани Ве-
лења навикли су на вишекултурну и више-
националну средину и добро ју прихваћају. 
А пошто се ситуација мења и питања о са-
дашњим миграцијама нису тако једноставна 
ни за Велење. Музеј Велење организовао је 
изложбу која представља Велењчане, при-
паднике других народности, њихову извор-
ну околину, језик и културу.

Зато је Музеј Велење је позвао у сарадњу 
сва друштва других народности и замолио 
нас да им помогнемо, представити и разу-
мети, шта значи бити досељеник у Велењу. 
Сарађивала су хрватско, бошњачко, ромско, 
албанско и наравно наше српско друштво.

На заједничку изложбу на Велењском замку 
дошла су сва друштва и подупрла пројекат 
Музеја Велење „Велењчан сам”, а онда су 
кроз месец дана следиле индивидуалне пре-
зентације сваког друштва. Гости су са наше 
стране имали могућност да се упознају са 
Змијањским везом као нашом нематеријал-
ном баштином, која је уписана у УНЕСЦО-в 
попис. Наше друштво није имало потребу 
за презентацијом, јер је Велењу јако добро 
познато, зато смо наше госте информисали 
са тренутним пројектима и дешавањима, 
угостили смо и пријатеље из друштва „Пе-

СД Др Младен 
Стојановић Велење

тар Кочић”, а на крају је по нашем старом 
обичају следила дегустација.

Наше друштво је имало своју презентацију 
14.11.2017. и ако можда то и није било по-
требно јер смо у Велењу више много добро 
препознатљиви. Представили смо народне 
ношње Шумадије, Змијања, Купреса и Коза-
ре и у њима заиграли сплет игара. Информи-
сали смо госте о пројектима које изводимо. 
Дјеца која учествују у пројекту „Оhranimo 
identiteto” (Сачувајмо идентитет) рецитовала 
су пјесме које су научили на радионицама. 
Угостили смо и пријатеље из Српског кул-
турног друштва „Петар Кочић” из Крања који 
су нам улепшали вече са пјевачком групом и 
члана КПСХД „Вук Караџић” из Радовљи-

це Радослава Милановића који нам је читао 
своју поезију, а на крају је по нашем старом 
обичају завршили смо са дружењем уз до-
маћу храну коју су припремиле наше мајке.

Змијањски вез
Спремали смо кореографију са подручја 
Змијања. Добили смо и ношње, прелепе но-
шње. И схватили нешто. Па наша деца не 
познају змијањски вез! Морамо нешто да 
направимо по том питању. И тако је дошло 
до идеје да би било добро организовати ра-
дионицу, где би добили све информације. 
Ипак, змијањски вез је на УНЕСЦО-вом по-
пису нематеријалне баштине човечанства и 
то није мала ствар.

У сарадњу смо позвали Хуманитарно удру-
жење жена „Дуга” из Бање Луке, које ор-
ганизује курсеве за обуку младих традици-
оналним техникама: веза, плетења, ткања, 
хеклања, керања. Чланице тог удружења су 
најпре представиле свој пут од оснивања па 
до данас и свој рад. Онда су почеле са прак-
тичним радом. Били смо одушевљени њихо-
вом вештином, маштом, професионализмом 
и љубазношћу. Сви учесници добили су од-
говоре на питања која су поставили.

Драга нам је и чињеница, да су наши гости 
посветили пажњу и нашим најмлађим по-
лазницима, који су показали, да имају стр-
пљења и занимања за традицијом.

Пројекат „Змијањски вез” трајао је три дана, 
од 11.11.2017. до 13.11.2017. Први дан је 
била изложба радова „Змијањског веза” где 
су гости имали могућност да виде мотиве Сачувајмо идентитет

Изложба
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веза на разним предметима. Други и трећи 
дан имали смо радионице где су се учесници 
упознали са израдом змијањског веза.
Пројекат: „Змијански вез”, суфинансиран је 
од стране Општине Велење)

Сачувајмо идентитет
Сви знамо да је ћирилица душа српског на-
рода, темељна културна вредност. Знамо и 
да је Мирослављево јеванђеље, најстарији 
српски споменик писан ћирилицом, данас 
део светске баштине. А да ли знамо да је 
славни немачки писац Гете учио српски је-
зик да би могао у оригиналу да чита песме 
нашег народа? Ихх, какве су нам песме! И 
остала књижевна дела! Стварно би било 
штета, да их наша деца на упознају.

И тако је кренула радионица ћириличног 
писма, језика, дечјег рецитала. Окупила је 
децу са жељом по знању ћирилице и српског 
језика. Упознавали смо прелепа слова, од А 
до Ш, читали прелепе песме и приче и раз-
говарали нашим лепим српским језиком. 
Било је доста смеха, непознатих речи, а на 
крају сва су деца научила сва слова и данас 
читају од Ршумовића до Ерића. Пројекат 
смо почели изводити у септембру и заврши-
ли у децембру 2017.

(Пројекат: „Сачувајмо идентитет” суфинан-
сиран је од стране ЈСКД Републике Слове-
није)

Мратиндан
Слава Српског друштва „Др Младен Стоја-
новић” Велење
И ако друштву постоји већ 12 година и има 
своју славу Мратиндан, ове године по први 
пут и прославило крсну славу у кругу чла-
нова друштва. Чланови друштва окупили су 
се 24.11.2017.

Војислав Стојановић поздравио је чланове 
друштва уз здравицу. Симбол славе, слав-
ски обред је припремљен уз свиећу, кољиво, 
славски колач, црвено вино, тамњан. 

После ломљења славског колача и заврше-
ног обреда, Војислав Стојановић и Зоран 
Јауз захвалили су се свим присутним чла-
новима што су се одазвали и улепшали тај 
нама значајан тренутак.

Настављено је дружење уз славски ручак. 
Испраћај чланова од стране домаћина про-
текао је уз захвалност да се догодине опет 
окупимо.

У име друштва захваљујемо се нашим чла-
ницима што су се потрудиле око припреме 
хране и преузеле највећи терет око припре-
ма: Мири Згоњанин, Вери Кнежевић, Мили-
ци Празик, Зори Школник.

Славу друштва смо прославили 24.11.2017 у 
просторијама друштва „Српски дом”.

Нешто о слави!

Између слава Ђурђиц и Светог Мрате по-
чињу Вучји дани који трају до 24. новембра.

Током ових дана ништа се не даје из куће, 
не сме ништа да се пере и да се преде вуна, 
жене не раде ручне послове.

Такође, кројачи и обућари не смеју да кори-
сте алат, већ треба да пландују.

Ови дани називају се и Мратинци јер је Све-
ти Мрата заштитник вукова, а стари људи су 
веровали да овај светац од 16. до 24. новем-
бра гледа како ко ради.

Оног домаћина који највише греши у ове 
дане, не иде у цркву и не поштује светог 
Мрату, посетиће хроми вук, по називу кри-
вељан. Овог вука нико не може да спречи у 
његовој намери и важи за најопаснијег. До-
маћину ће ући у кућу и торове на зиму, уко-
лико не буде поштовао обичаје.

Јово Јауз

Славски обред

Радионица „Змијањски вез”

Велењчан сам
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Литерарно вече је одржано 7. октобра 2017. 
у просторима КПСХД „Вук Караџић” на Је-
сеницама, а посвећено је Тршићу, родном 
мјесту Вука Стефановића Караџића. Овом 
догађају присуствовало је око педест чла-
нова друштва и гостију, љубитеља писане 
ријечи, који су са великом пажњом пратили 
наступе свих учесника у програму. У увод-
ном излагању Радослав Милановић, који је и 
припремио програм, у кратким цртама рекао 
је о српском језику и културној дјелатности 
у КПСХД „Вук Караџић”. Захвалио се при-
сутнима а посебно учесницима у програму.

Остоја Шобот је говорио о борби за српски 
језик и нагласио да се непрестано морамо 

Тршићу у част
Одржано литерарно вече „Тршићу у част” у организацији литерарне секције КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

борити за очување језика и писма и да то не-
процењиво благо морамо чувати. Прочитао 
је неколико одломака из Завјештања Стефа-
на Немање о чувању језика. Споменуо је и 
српску културу до примања хришћанства и 
да је у неко вријеме важио један језик за сва 
словенска племена.

Радослав Милановић је из своје збирке пје-
сама прочитао пјесму намијењену Вуку Ка-
раџићу, а Душан Јовановић је говорио о Вуку 
Караџићу, Сави Мркаљу, Јохану Кристофу 
Аделунгу, Џорџу Бернарду Шоуу и њиховим 
погледима на језик и писмо, истичући идеју 
Аделунга: „Пиши као што говориш”, коју је 
Вук Караџић претворио у дјело.

У наставку програма присутни књижев-
ници читали су своја нека од својих дјела. 

Прво је Ана Јухант, која редовно учествује 
да књижевним вечерима, прочитала своје 
двије пјесме на словеначком и тако дала 
допринос повезивању словеначке и српске 
писане ријечи. О Вуку Караџићу са великим 
надахнућем говорио је и Жарко Бундало, а 
Смиљана Илић је прочитала своје три пјесме 
„Тршићу”, „Јесен без јесени” и „Туђи дан”.

Крстан Јаковљевић и Дрена Шобот такође 
су читали своје пјесме, а Наташа Јововић 
је поред читања својих пјесама говорила о 
језику и књижевности. Њима се придружио 
и Радослав Милановић, домаћин ове вечери, 
који је исто тако прочитао неке од својих 
пјесама из збирки поезије.

Присутнима се обратио и Милан Стојано-
вић, предсједник КПСХД „Вук Караџић” и 
у свом поздравном говору захвалио се свим 
учесницима и гостима. Након тога Радослав 
Милановић је, у знак захвалности чланови-
ма друштва и свима који посјећују овакве 
догађаје, отворио дискусију у вези језика и 
писма, а сама дискусија је била веома инте-
ресантна, видјело се да присутни воде бригу 
и свом језику и његовом очувању на овим 
просторима.

При крају програма Жарко Бундало је прочи-
тао исјечак из свог романа „Дуга”, а Душан 
Јовановић је извео кратку представу „Дошла 
телевизијска екипа”. Радослав Милановић и 
Милан Стојановић захвалили су се публици 
и учесницима у овом лијепом програму а 
дружење је настављено са жељом да овак-
вих сусрета буде што више.

Текст и фото: Душан Јовановић

Тршићу

Ој Тршићу колијевко слова
у част теби и вече је ова.
Изњедрио ти си мудро чедо
забораву нико тебе недô.

Мудрошћу си Вука задојио
великана писма одгојио.
Поносито говоримо свима
нико нема што нам Тршић има.

Слова која научисмо мали
у насљедство покољењу дали.
Нека знају и дјеца и старци
ој, Тршићу светињо у бајци.

Смиљана Илић

Љубитељи писане ријечи

Учесници у програму
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Nastup Srpskog kulturnog društva „Sava” 
Hrastnik na VII Festivalu veterana folklora  
„Zlatibore širi svoje grane” 1000 na 1000.

Udruženje za negovanje narodne tradicije „Ve-
terani Zlatibora”  organizovali su festival vete-
rana 2. decembra 2017. u KSC Čajetina na ko-
jem  je učestvovala i naša veteranska folklorna 
grupa. Prosečna starost naših članova folklorne 
sekcije je od 50 do 60 godina, ali radovali smo 
se kao mala deca i jedva čekali 30.11. dan kad 
ćemo krenuti prema Zlatiboru. Celo putovanje 
je proteklo u veoma prijatnoj atmosferi, bilo je 
pesme i smeha do suza. Neki od nas smo bili prvi 
put na Zlatiboru i bili smo očarani njegovim lepo-
tama. Sledeći dan je sneg padao i bili smo odušev-
ljeni pravom zimskom idilom. 

U subotu, 2. decembra 2017 na Festivalu se 
naša folklorna grupa predstavila i odigrala Igre 
iz Leskovca. Organizacija je bila na visokom 
nivou,  sve je bilo isprogramirano  u minutu,  
proteklo bez bilo kakvog zapleta, a učestvovalo 
je 50 kulturno umetničkih društava. Posle festi-

Zlatibore širi svoje grane

vala je bila večera pripremljena za 1200 učesni-
ka, muzika uživo. Spektakl  je bio u ponoć, 50 
torti, 50 baklji i trubači. 

Nemam reči da vam opišem. Uglavnom neza-
boravno druženje do jutarnjih časova.

Slavica Tripunović

Година 2017. се полако завршава, а ми у 
СКУД „Видовдан” неуморно радимо пуном 
паром. Подсећања ради, од почетка ове 
сезоне (септембар) до сада смо урадили:
– Извођачки ансамбл: поставио две нове 
кореографије са Сашом Богуновићем; 
гостовали у Панчеву, Филаху и Новој 
Горици; имали викенд певања са Сањом 
Ранковић.
– Омладински ансамбл: обновио игре из Беле 
Паланке; поставили игре из Брусника; били 
у Бачкој Паланци, Радовљици и Филаху, а 
све под вођством Жељка Крсмановића.
– Ветерански ансамбл: поставио игре из 
Беле Паланке – ауторство и вођење Јован 
Бајић; били у Крању, Радовлљици и на 
Златибору.
– Ципирипи група: почела да ради са Тањом 
Латиновић; постављају нову кореографију 

СКУД Видовдан
из Славоније; постављају драмску игру под 
називом Биберче.
– Женска певачка (омладинска и извођачка) 
група под вођством Тање Латиновић 
вредно спрема песме за кореографије, као 
и самосталне тачке са којима су се већ 
представиле у Панчеву на Етно гласу, у 
Бачкој Паланци и у Филаху.
– Припремна група: поставила игре из 
Кобишнице и вредно ради на играма из 
Бујановца и Скопске Црне Горе.
 Радионица реконструкције народне ношње 
(наше чланице Нада, Рада, Петра, Мирјана, 
Боја и Наталија) под вођством Жељка 
Крсмановића, пуном паром спремају сав 
наш фундус ношње, те га вредно надграђују.
Мислимо, да сви заједно заслужују једну 
велику похвалу са наше стране, а пошто смо 
на страницама Мостова, нека ту похвалу 

прочитају и читаоци Мостова. Исто тако 
велика похвала за нашег корепетитора 
Дејана Ерцега, који прати (скоро) све пробе 
и подржава наш рад у свим аспектима.
– За тренутну корепетицију код постављања 
нових кореографија, много хвала Немањи 
Нешковићу! Са нама су у новој години, 
као и до сада, и музичари Етно академског 
оркестра под водством Стефана Манчића и 
Здравка Ранисављевића.
Иза свих дешавања у друштву стоји 
Извршни одбор који броји седам чланова: 
Данијел Серчић, Драшко Ђуза, Сузана Бајић, 
Весна Рикић, Велибор Благојевић, Сандра 
Лазић и председница Зорица Латиновић. 
Организацијом догађаја и пројеката 
Извршни одбор помаже свим нашим 
групама да раде под најбољим могућим 
условима. Искористили би прилику да 
похвалимо и нашу чланицу Раду, која брине 
да је чланарина покупљена; девојке као што 
су Маја, Ника и Дијана, које нам сређују 
ношњу и ’разбијају главу’ кад је не вратимо 
на време; Наталију која је организовала све 
око тренерки, мајица, шорчева и сукњица... 
Надамо се да нисмо никога пропустили - ако 
јесмо, немојте нам замерити.
Спонзори, донатори, симпатизери: Cockta, 
Тавчар, Ниград, Геком, Зумикс, Ћиро, Стара 
пумпа, КПЛ, ЈСКД, МОЛ, Плесна шола 
Уршка.
Желимо свима срећну нову годину и 
предстојеће Божићне празнике, а после 
краћег одмора настављамо са игром и песмом 
–– у 2018. нас између осталих активности 
чека наш традиционални Фестивал народне 
ношње, годишњи концерт као и турнеја.  

Зорица Латиновић
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Тек рођени Исус Христос морао је да бежи 
из Витлејема и отаџбине: родитељи су га 
склонили у Мисир. „И би тамо до смрти 
Ирода”, који је наредио да се побију сва деца 
у Витлејему и околини од две године и ниже.. 
Спаситељ човечанства започео је земаљски 
живот као избеглица, а завршио га је разапет 
на крсту. Његова појава, наговештај доброте 
и љубави за које ће се жртвовати кад одрасте, 
изазвала је покољ, безразложну освету зла. 
Пример поучан: можемо ми игнорисати зло 
– оно не игнорише нас. Можемо одбацивати 
политику – она се надноси над људима и на-
родима као судбина. Човек је принуђен да се 
опредељује и кад му није до тога, и кад жели 
да остане по страни, да се посвети себи, 
својим најближим и своме делу.

И човек и народ су у прилици да бирају своје 
узоре и идеале, а тиме и да утичу на облико-
вање сопствене судбине, која им је одређена 
рођењем, историјом и местом под сунцем. 
Ствар није баш нимало проста, па бива да 
се и велики, аутентични идеализам нехотич-
но затекне на страни зла. Најближи нам је 
пример комунистички покрет, којим је дири-
говала мрачна Коминтерна. У том покрету 
било је мноштво истинских аскета и правих 
великомученика, жртвованих за циљеве „не-
чистих сила”. Само изузетно проницљиви 
духови су наслућивали, и из велике даљине, 
могуће последице тих заноса и те злоупо-
требе ваљаних, често надпросечних људи 
и њиховог идеализма. Да сад не говоримо 
о писцима који су жигосали „зле духове” 
још док су ови у зачетку били... Памтим ја 
и видовите сељаке, ваљане патријархалне 
домаћине, из мог Срема, и њихов „ход по 
мукама”, њихова страдања у концентрацио-
ним логорима, у којима су делили судбину 
са Пољацима, Јеврејима и Русима. На својој 
кожи искусили су „време зла”; то искуство 
им је казивало да будућност, и у случају по-
беде над силама зла, до које је и дошло 1945, 
неће бити нимало светла. Сећам се, на при-
мер, деда Душана Контића из Доњих Петро-
ваца, код Руме: давно се у земљу претворио, 
а све је предвидео, кад се, измучен и са гор-
ким, неизбрисивим сећањима, из Аушвица 
вратио и неминовну данашњу глад Русије, 
неизбежни распад совјетског система; и 
хаос у коме се гуше средња и источна Евро-
па, одвикле од рада; и наше балканске јаде, 
кобну, непоправљиву моралну пометњу, ка-
тастрофално срозавање свих вредности, на 
првом месту – рада и стваралаштва, са неот-
клоњивом последицом: оскудицом, која нас 
управо дави претећи да нас и удави. Тај мој 
Платон Каратајев, који је буквално обожавао 
знојем заливану „груду” и патио што наши 
људи теже лаком, „лепом” животу, без муке 
стварања, сад ми је често у памети. А кад 

Између Исуса и Ирода
Размишљања пред Божић 1900 – 1991 је био жив ,слушао сам га на пола уха, али 

стално слушао, и помишљао, зазирући од 
страшних предказања, која се сад, на нашу 
несрећу, испуњавају: старац, вероватно, и 
претерује, јер не разуме ново доба и нема 
слуха за тежње младих нараштаја... А деда 
Душан није нимало претерао, све је тачно 
наслутио, јер је био дубоко одан неким трај-
ним вредностима, без којих нема опстанка 
на дужи рок, изнад свега – светињи рада, 
коју је и наш социјализам, као и руски, ос-
крнавио обезвређујући, фатално, стварање 
у свим облицима и на свим разинама: од 
рађања потомства, преко производње „хлеба 
нашег насушног”, до узвишених духовних и 
моралних добара.

Слави се Божић, најпре по новом, потом по 
старом календару, или га славе само реда 
ради, па чак и злоупотребљавају? С којим 
је осећањем у загребачку катедралу крочио 
председник Хрватске са сурадницима? Ми 
то, наравно, не можемо знати; али врло до-
бро памтимо: шта је Божић, на која чувства, 
мисли и дела обавезује тај велики хришћан-
ски празник све оне који га славе.

Импонује, не мало, начин на који су, како 
чујемо, многи Немци, данас у понечем узор-
ни, обележили свој Божић: милионе пакета 
послали су у Русију, саосећајући с њом, да 
обрадују децу и породице широм те огромне 
земље коју нагриза глад: свеопшта немашти-
на, као и глад духовна и беда морална.

У нашем столећу, обележеном ужасима 
насиља, догађају се и дивна чуда. Немци 
и Руси постадоше пријатељи, а Немци и 
Французи се понашају не само као добри 
суседи већ и као браћа. Сваког дана, по не-
колико пута, на париској Источној станици, 
одјекују, на немачком, речи добродошлице 
потомцима некадашњег завојевача, прауну-
цима ратника са Вердена и Марне. Ако су 
ти народи, између којих су милиони мрт-
вих и унакажених, дошли до помирења, 
ако су пријатељске односе изградили Руси 
и Немци, упркос Стаљинграду и Берлину, 
Французи и Немци, упркос Вердену, који то 
зао дух спречава Србе да се коначно, после 
грађанског рата, међусобно измире, а шта 
то онемогућава Хрвате да пруже руку пр-
вом суседу и брату? Можда неспособност 
за покајање? А покајање и опроштај спадају 
у основне хришћанске особине. Тај злодух 
нема везе са Божићем, нити са европском 
цивилизацијом, у основи хришћанском. 
Треба изабрати. Између добра и зла, љубави 
и мржње, мира и рата, праштања и освете, 
Христа Спаситеља и Ирода децоубице .то је 
неизбежни божићни избор. Ако припадамо 
и једни и други хришћанској цивилизацији, 
а наша браћа умишљају да су у њој дубље и 
присније него ми, што их само много више 

обавезује на љубав према ближњем – онда 
ништа не можемо и не смемо на мржњи гра-
дити. Искусили смо каква је зла породила 
класна мржња: још не можемо да се извуче-
мо испод гомиле зала! Зар да сад призивамо 
националну мржњу, још опакију, још жила-
вију, још заразнију?

Председник Хрватске нам у говору поводом 
облетнице „Лијепе наше” предлаже форму-
лу јединства, непосредно се обраћајући пра-
вославним, то јест српским интелектуалци-
ма из Хрватске, подносећи им и конкретне 
узоре понашања: „Хрватску химну углазбио 
је Јосиф Руњанин.. човјек српског подријет-
ла, православац, који се сматрао хрватским 
родољубом, који је заступао идеје да сви 
људи који живе на овом тлу Хрватске тре-
бају поштивати ту своју хрватску домовину, 
без обзира којег су подријетла, које су наци-
оналности, које су вјере... А прије тога Руња-
нин је углазбио и пјесму бану Јелачићу, и то 
је доказ како су православци у то вријеме, 
Срби, без обзира да ли су се сматрали Срби-
ма или Хрватима православне вјере, како је 
то био случај у оно доба, били саставни дио 
не само Хрватске, хрватског народа, него и 
истакнути хрватски родољуби.”

И даље, Председник наставља, не помињући 
да и хрватсак држава треба да поштива на-
ционална осећања и права Срба који су се за 
њу не једном и не мало жртвовали: „Треба 
ли подсјетити да је у тој истој банској ,Јела-
чићевој пуковнији служио и Петар Прерадо-
вић, исто тако православне вјере, истакнути 
хрватски пјесник. Над тим би се чињеницама 
требали запитати они који дижу книнску бал-
ванску револуцију, книнску хајдучију против 
хрватске државе, против хрватског народа.”

„Док су православци и Срби тог препород-
ног доба из прошлог стољећа жељели не 
само живјети заједно с Хрватима, него се 
истицати хрватским родољубљем и гради-
ти хрватску домовину, што сада многи од 
њих чине? Иако треба признати ад већина 
српског пучанства у Хрватској није уз книн-
ску хајдучију, ваљало би да се глас других 
интелектуалаца, оних који се томе противе, 
одлучнује чује, ако не већ на такав начин као 
што се чуо глас Јосифа Руњанина и Петар 
Прерадовића.”

Говорник, привидно доборнамеран, кри-
вотвори повијест. Не каже да су Срби у Ау-
стро-Угарској имали нешто већа права него 
Срби у Хрватској, мада и тамо невелика: 
јер је Прерадовић морао прећи у католич-
ку веру, као толики Срби под притиском, 
да не би имао сметњи у официрској карије-
ри. „Шизматици” нису могли бити виши 
официри, али су могли лити крв на свим 
ратиштима да заслуже своја прескромна 
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права. Говорник ни речју не помиње да би 
Срби у Хрватској морали имати права и на 
своје српско родољубље, а то право је први 
услов ад би Хрватску осећали и доживљава-
ли као своју државу, коју ће поштовати јер 
су – и ако су – у њој поштовани као равно-
правни грађани. Председник имплицитно 
нуди ако не ново покрштавање, а оно бар 
ново унијаћење, знано по злу Србима још 
од њихових првих сеоба на тле аустријске 
империје. А памте и Павелићево доба, кад 
им је наметана Хрватска православна црква 
с несрећним „патријархом” Гермогеном, По-
главниковим слугом.

Бана јелачића Срби нису случајно заволели. 
Још и моје поколење у Срему знало је и пе-
вало је песму: „Нема јунака, нема Хрвата као 
што је био Јелачић бан. Устај, устај бане...”

Али тај бан, којега је у банску част свеча-
ним обредом увео патријарх српски Јосиф 
рајачић, у чије је руке Јелачић заклетву по-
ложио, изјавио је у Сабору 6. маја те бурне 
1848: „Ми смо сви један народ, оставимо и 
Србље и Хрвате!” Бан се дакле изјашњавао 
као Југославен, као унитарист, па се данас 
не би добро провео у Хрватској. С нашег 
становишта, бану Јелачићу је зацело место 
на главном тргу Загреба. Он има историјске 
заслуге за хрватско-српско братство и зато 
му Србин компонује песму, коју су и Срби 
певали као своју. У том српско-хрватском, 
илирско-југословенском духу васпитавани, 
и Хрвати су певали Змајевог Деда и уну-
ка као своју и нашу заједничку песму а у 
мојој завичајној Руми ставили су тај сим-
вол на фасаду свога „Хрватског дома”. И 
све то беше природно и складно. Али где су 
сад лањски снегови ,на које нас делимично 
подсећа и сам Председник хрватске, тра-
жећи од Срба, пре свега интелектуалаца, да 
данас, у сасвим опречним условима, после 
мучних искустава, буду хрватски родољуби 
(он не каже „и хрватски”, то јест и српски и 
хрватски) – у духу ХДЗ-а који прети и угро-
жава, а против „книнске хајдучије” своје са-
браће, против сопствене традиције слободе 
и достојанства. Очигледно му је потребна 
замена за одвећ компромитоване и стога 
неупотребљиве слуге попут Драгосавца и 
сличних. Руњанин и Прерадовић су лукаво, 
а ипак лоше, изабрани модели: јер обојица 
беху заточници српско-хрватског братства, 
искрени Илирци и Југословени. Кад је чуо 
непријатне звуке, а биле су то гласине на 
које се сад „надовезује” ХДЗ, Прерадовић је 
огорчено забележио:

А у цијелом свијету нека спомен буде
Да су до два брата били двије луде...

Јер нису послушали историјски императив: 
да буду јединствена браћа, то јест – један 
народ.

Какве сад везе има Председников позив 
српским интелектуалцима да устану против 
Срба у Крајинама са југословенским, можда 
наивним, али племенитим српско-хрват-
ским родољубљем једног Руњанина, једног 

Прерадовића? Свак ко би се сад одазвао на 
тај апел Врховника био би издајник не само 
свога српског рода него и целог једног, ох-
рабрујућег, историјског пута у хрватској и 
српској повести, на коме се сретају најбољи 
Хрвати са Србима из Хрватске и из Крајине, 
пута на коме нису садашњи творци хрватске 
политике, рушитељи Југославије, наставља-
чи правашког и усташког недела.

Да нас је Председник изненадио позивом 
да и Хрвати и Срби у Хрватској следе пут 
Прерадовића и Руњанина, Рачког и Штро-
смајера, да буду јединствени као 1848, кад 
су ишли за баном Јелачићем и патријархом 
Рајачићем, онда би то била поштена ствар. 
Он би, међутим, да српске интелектуалце из 
Хрватске „преведе жедне преко воде” и гур-
не их у кал издаје. Зашто он зове само инте-
лектуалце, а игнорише српски народ?

Јасно је за коју се нит у хрватској пове-
сти везује садашњи националистички, ан-
ти-југославенски покрет: то је она опасна 
нит коју је упрео Анте Старчевић, за којега 
Штросмајер рече у писму Фрањи Рачком, и 
то после сусрета са Старчевићем: „То вам је 
и вањштином и нутраштином својом – мон-
струм.” Одмах би додао, после ове јако непо-
вољне бискупове оцене: може се говорити и 
о Старчевићевом релативном поштењу, о из-
весном чистунству. Био је углавном искрен, 
мало шта је тајио, али зар толики сејачи 
мржње, проповедници расизма, не беху ис-
крени? Хитлеру се могу приписивати многа 
недела, али неискреност не! Он је врло ис-
крено мрзео Јевреје и Словене и доследно их 
зверски уништавао... Други родоначелници 
искључивога хрватског национализма не-
мају Старчевићеве моралне строгости. Отац 
франковаца, непосредни претеча усташа, 
Јосип Франк, беше – наводим само хрват-
ске изворе – „тип натпросјечног фишкала”, 
„мајстор политичке лажи, који није бирао 
средства  усвом дјеловању”. Август Шеноа за 
њ каже 1880: „Злогласни одвјетник загребач-
ки... руши и блати све што је хрватско, прије 
на корист Маџара, сад Аустрије... Франк је 
политичка уш.” А. Г. Матош, 1909, тридесе-
так година после Шеное, само опетује и поја-
чава ову оцену, истичући да је Франков ути-
цај био кобан и врло несретан у хрватском 
политичком животу, што се потврдило и, на 
жалост, још се потврђује. Хрватска полити-
ка је пред питањем: хоће ли тим путем, који 
није славан ,или оним широким на кме су 
најбоље хрватске главе? Опредељујући се за 
онај неславни пут, чини то са извесним сти-
дом ,усуђујући се да свим силама поткопава 
Југославију, али не и да је директно руши: 
хтела би да на тај кобни корак наведе Србе, 
а онда, пред светом, пилатски опере руке: 
„Tu l’as voulu, georges Dandin!” Па да вуци 
буду сити и овце ан броју. Тешко је, заиста, 
супротставити се највећим духовима хрват-
ским који су заговарали илитизам, југосла-
венство, хрватско-српско братство. Садашња 
политика нема ваљане историјске подлоге ни 
часне легитимације. Зато би јој добро дошла 
и подршка српских ренегата.

У поменутом говору хрватског Председни-
ка ,који је у краткој Политикиној вести не-
разумљиво наивно оцењен само као „при-
годни”, дат је политички програм за овај 
историјски трен. Вешто је изведена генеза 
хрватске суверености и државности: од Па-
велићеве НДХ, преко Титове федералне 
Хрватске ,до садање самосталне и независне 
ХДЗ-овске хрватске Државе. истакнуте су за-
слуге Тита што је порушио прву Југославију 
и осигурао Хрватима прелазак из табора по-
беђених у табор победилаца у Другом свет-
ском рату. Срби, који буду знали да читају те 
пасаже ,ваљда ће најзад схватити ад је крајње 
време ад се отарасе титовског комунистичког 
наслеђа. То посебно важи за Србе у Хрватској 
,злоупотребљене од КПЈ, затим СКЈ, за ан-
ти-српске интересе и, коначно, насамарене. 
У том смислу, објашњења хрватског Пред-
седника треба, најзад, да их просветле.

Знамо ми да ће на крају – али кад? – тријум-
фовати принцип јединства ,јер Европа и 
свет незадрживо иду ка јединству, али после 
колико Голгота и жртава, после колико уне-
срећених нараштаја? Од свих наших грађана 
као и од свих челника, зависи хоће ли мржња 
и зло бити на време заустављени, или бар 
укроћени, да се избегну велике патње наро-
да, разарање разума, помрачење свести. Сви 
Југословени – и Хрвати, и Срби, и Словен-
ци, и Македонци – имају да се определе из-
међу „политичких вашију”, које шире епи-
демију мржње, и широког историјског пута 
који води ка јединству, не само југословен-
ском. Хрватство, које предлаже Председник 
данашње Хрватске, то је мала, бедна идеја, 
која може подгревати мржњу и неизбежно 
води у слепу улицу. То није идеја за дваде-
сет први век. Она израња из мутних бујица 
хрватске повести, која нуди и друге, ного 
шире и бистрије токове. Грађење мостова 
свагда је било племенито дело, а рушење 
– злодело. Та бедна идеја не може родити 
значајне вредности, али је кадра порушити 
многе затечене и наслеђене. Над тим се тре-
ба замислити. А сад нам се ваља замислити 
и над Божићем, јер се и тај празник злоупо-
требљавао за разбуктавање мржње. Прелати 
се томе нису довољно ни гласно ни јасно 
супротстављали, а били су дужни: Христу 
и његовом народу. Божићна порука је јасна; 
она је позив на дело, на испуњење: „Слава на 
висини Богу, а на земљи мир, међу људима 
добра воља” и – љубав, читамо у Јеванђељу 
и у посланицама Апостола. Није ли тај „Бог 
на висини” недостижни идеал свеопште љу-
бави, коме сви треба да теже, и у коме се сви 
смртни уједињују, као деца истога Творца 
и, према томе, браћа која немају права на 
мржњу, а имају дужност да добром вољом 
и љубављу граде мир, тај први услов сваког 
добра, особито за стварање и очување вред-
ности. Једна од тих вредности које нас ује-
дињују јесте и Лепота, неспојива с мржњом 
и хаосом. То важи и за лепоту наших химни. 
Хрватске коју је компоновао Србин, а која 
говори о пејзажима, не инсистирајући на 
хрватству, и српске, чији је композитор Сло-
венац, из чега би било апсурдно закључити 
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да Словенци треба да буду српски, а не сло-
веначки родољуби. Лепота, као све узвише-
не вредности, јесте и изнад родољубља, чак 
и кад из њега извире. Лепота је универзална. 
Турски дервиш, очаран лепотом призренске 
Богородице Љевишке, дао је да се забележи 
у припрати храма, без оскрнављења жи-
вописа: „Зеница око мога гнездо је лепоте 
твоје.” А био је добар муслиман. Лепота, 
као истина, као љубав, као култура уопште, 
не пристаје на тесне границе, а улива чув-
ство поноса што припадамо како свом на-
роду тако и људском роду, кадром да ства-
ра вечите вредности. Само ограничен и зао 
човек није „тронут” пред сваким призором 
узвишене лепоте. Онај ко воли Студеницу 
како да не воли и трогирску катедралу са 
Радовановим порталом? Зашто да у мени 
не коегзистирају Сопоћани и Грачаница са 
шибенским светим Јаковом, которским све-
тим Трипуном или катедралом у Ремсу? Уз 
„кићени Срем” и питоме пејзаже Шумадије, 
зашто ад не волим и убаво Загорје, „где брат 
ми је всаки и дома сем таки, погодит би мо-
гел и спећ’”? Дивно се осећам и на Карло-
вом мосту у Прагу, на бечком рингу, на оба-
лама Сене у Паризу или на Сенатском тргу 
у Санкт-Петерсбургу... јер све су то дела и 
подвизи творачког духа ,који је те лепоте 
стварао и за одређени народ и за свеколики 
људски род. И све што данас стварамо треба 
да буде. За нас, за наш народ, за све наро-
де, за човечанство. Тим пре што живимо у 
доба кад је села Земља само једно „плане-
тарно село”, у коме сви од свих зависе, па 
неминовно теже јединству, јединству у раз-
личитости, наравно. Зато је идеја хрватства, 
и сваког другог искључивог и ограниченог 
национализма, ниска, анахрона, кобна. У 
ове божићне дане не заборавимо Божију 
заповест: „Љуби ближњега свога као самог 
себе.” Но кад се та суштинска хришћанска 
заповест прошири, она значи: љуби и дру-
ге народе као свој сопствени! Знате ли то 
и ви који сте били јуче на поноћној миси у 
загребачкој катедрали? Знајте то  иви што 
ћете се наћи о православном Божићу у са-
борним храмовима! Хришћанска љубав није 
окована ни доктрином, ни нацијом, нити сме 
остати међу зидовима једне Цркве. Ближи је 
Божићу и Христу онај ко је испуњен чистом 
љубављу, која „све превасходи”, па макар се 
и не молио по прописима одређене Цркве, 
него ли онај што се „моли” присуствује ми-
сама, а љубави нема. Прави и целовит човек 
је отворена духа и срца. У њему су усклађе-
ни реч и дело, мисао и чувство. Волећи себе 
и своје, не може да не воли своју браћу и су-
седе, све „људе добре воље”, па и оне других 
вера и обичаја, који својим путевима иду ка 
истом недостижном циљу: ка љубави што 
уједињује, не тражећи покорност, и слави 
„Бога на висини”, то јест – слободу и правду 
за све људе.

(Са допуштењем и благословом ауто-
ра преузето из књиге Драган Недељковић 
„Дијаспора и отаџбина“, стр. 46-55, Београд, 
1994)

Dragi moj prijatelju, mnogo toga se izdešavalo 
ovih dana i kad bi tih o svemu pisala možda 
bi te zamarala sa stvarima koje nisu vezane za 
tebe, ali jedan susret, posebno me uznemirio, 
dotakao se moga srca, moje duše, a vjerujem 
kad sve ovo pročitaš nećeš ostati ravnodušan, 
neke stvari će se dotaknuti i tvoga srca i tvoje 
duše. Vidjela sam ju, ljubav tvoga života, tako 
si ju zvao i još uvijek je tako zoveš. Znam da 
želiš da ti pišem o njoj. Hoću, dala mi je zele-
no svjetlo da mogu. Nije mnogo pričala, a na 
poklon mi dade, u novine zamotanu, staru izgu-
žvanu teku. Tako mi reče, „teka”, a ne sveska. 
Ni sama ne znam šta je pravilno, teka ili sveska.

„Čuvaj je, tu je napisan jedan dio moga života 
pisan u trenucima tuge ili depresivnog stanja, 
što znači nema laži. Sad je tvoja, znam da si mi 
drug, čuvaj je, a nekad ako ga sretneš, reci mu, 
ne sve boleće, reci mu, ljubav čuda stvara, lju-
bav komanduje srcu, mozak prestane da funk-
cioniše, reci mu: „Bila je, sad je nema više”. 

Gledam je, baš tako, bila sad je nema više, osta-
la je samo sjena, koja prolazi pored tebe,često 
tiho bez glasa, sama u svom svijetu, kao drvo sa 
kojeg je opalo lišće, odletjelo bogzna kud, osta-
le samo prazne, stare, pogužvane, kvrgave, vre-
menom uništene, dotrajale grane koje zadrhte 
samo onda kad vjetar zapiri. Ostala su dva oka, 
ona njena, nežno-plavo, zelene boje i sad kad 
te pogleda imaš osjećaj kao da sanja, a ona ima 
onaj svoj, prekrasan zasanjan pogled, kao da ne 
gleda u tebe, već kroz tebe nekoga drugog...

„Svako ko dođe donese dio sebe, svako ko ode 
ostavi trag i odnese djelić duše”. 

„Reci mu: bila jednom jedna žena, reci bila i ne 
postoji više, otišla je jedne davne godine u je-
sen, sjela na voz, relacija Ploče-Sarajevo-Banja 
Luka-Zagreb-Ljubljana. Tu je presjela na voz 
Divača-Sežana-Nova Gorica. Tu se izgubila. 
Nikada se nije našla i još uvijek se traži. Tu po-
činje i moja priča, taj prvi dio možeš preskočiti, 
poznat je i tebi. Srele smo se i upoznale u Pri-
jedoru, sam znaš kako. Smije se, a i ja, to je dio 
njenog i mog života, koji se ne zaboravlja. To 
su bila vremena kada se želja i volja roditelja 
cijenila i poštovala, kada je njihova riječ bila 
i batina i zakon. Sjećanja naviru. Zatvaram oči 
i živo vidim sliku koja i poslije toliko godina 
ni izblijedila nije. Sjedim na klupi u čekaonici 
željezničke stanice, hladno je, oktobar mjesec, 
a voza, koji dolazi iz Sarajeva i preko Banje 
Luke ide u Zagreb i sve do Ljubljane nema.. 
Kasni nevjerovatnih 45 min. Čujem neko reče: 
„Ma nije to ništa, zna on kasniti i po sat vre-
mena!“ Meni se spava, nemam želju a ni volju 
da slušam a kamo li da govorim. Ne želim da 
znam zašto sam tu u ovo doba noći, zašto se 
smrzavam a ne ležim u svom toplom krevetu. 
Ne želim da znam ni gdje idem i zašto idem. 
Osjećam kao da to nisam ja, da se to ne deša-
va meni, da je u mojoj koži neko drugi, neko 
ko odlazi sa ovog perona željezničke stani-
ce u Banjoj Luci sa kartom u jednom pravcu. 
Ne osjećam ni tugu ni žalost, duvam u ruke da 
ogrijem prste, ne nosim rukavice, ne volim ru-

kavice, ne volim ni kapu, a voljela bi da imam 
tamne naočare da mi se ne vide suze. Ne želim 
da plačem a suze ipak naviru, peku i bole du-
boko, duboko na dnu moje duše. Čitala sam da 
srce ne boli, a zašto meni tako jako kuca i svaki 
otkucaj nanosi takav bol, strašnu bol, i samo 
neka neko kaže da srce ne boli. Boli prijatelju, 
i srce i duša. Konačno je stigao i voz. Polako sa 
majkom ustajem i krećem na put nepoznat, dug, 
put neizvjesnosti i osjećam, put bez povratka.

„Nemoj da plačeš, samo na par mjeseci, ništa 
nećeš izgubiti u životu ako izgubiš tu jednu go-
dinu na fakultetu, a i brzo će proći”. Bile su to 
utješne riječi sad već moje pokojne majke. Da 
prijatelju moj, otišla sam na nekoliko mjeseci, 
nisam izgubila jednu godinu na faksu već sve 
godine. Ne vjeruj ako ti kažu da sam danima i 
noćima plakala. Lažu, nisam plakala, samo oči 
su mi bile uvijek vlažne, a srce ranjeno i prazno.

I tako te davne godine, prohladne jesenje noći 
u vozu na relaciji Ploče-Sarajevo-Banja Lu-
ka-Zagreb-Ljubljana, u Prijedoru, tada mi se 
činilo da cijeli Prijedor ulazi u voz, toliko je 
naroda bilo na stanici. Opšti haos, narod, jedni 
preko drugih skaču, galame, psuju, guraju se, 
ubacuju torbe kroz prozor i ne mogu da vjeru-
jem da će svi ući, a eto i to se desilo. Ušla je 
i ona, stala pored mene, pogledala me sa oči-
ma, predivno svijetlo-plavo zelene boje i kao 
da me pita: „Šta ti radiš na ovom vozu i gdje 
si krenula?” Kao sardine poredane u konzervi 
tako smo stajali jedni uz druge i poslije malo 
vremena sam ukapirala da nema potrebe da se 
držim, nigdje ne bih  pala. Iz nekog polusna me 
trgnu dodir nečije ruke koja se uporno koristeći 
gužvu pružala do mene i bez stida i morala po 
svaku cijenu htjela dodirnuti moje noge. Dječ-
ko crne, kovrdžave kose nastoji da mi se pri-
bliži. Izbjegavala sam taj dodir sklanjajući se 
koliko sam mogla i misleći ’samo mi je još to 
trebalo’. 

I vidi čuda, djevojka sa prelijepim očima se 
postavi između nas, uhvati ga za ruku, riječi 
njene i sad čujem: „P.... ti materina, skloni te 
svoje prljave ruke seljačino. Još jednom joj se 
približi imaćeš posla sa mnom, majmune neo-
tesani!” Vulgarne riječi ali imale su efekta, a ja 
sam imala mir do Zagreba. Uz pomoć te čudne 
djevojke smo našle kupe gdje smo se konačno 
malo raskomotile i zaspale ko ubite sve do Lju-
bljane. Majka i ja smo presjele u voz za Sežanu 
i ne malo sam se obradovala kada sam ugledala 
da djevojka iz Prijedora ulazi u kupe gde smo 
sjedile majka i ja. Nasmijala se, pružila ruku 
i rekla: „Ja sam Dunja iz Prijedora”. Gledam 
tu simpatičnu, malo puniju djevojku i odmah 
sam shvatila da se razvija jedn pravi prijateljski 
odnos. Pružim joj ruku: „Ja sam Jagoda iz Ba-
nje Luke”. Ozbiljno smo se pogledale, tišina, a 
onda smijeh. Dragi moj prijatelju, svijet je mali, 
moja Dunja, a tvoja ljubav života...

Dobrila Cvijanović

Treće pismo prijatelju
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Poznati Podujilički lovac Petar Pešo Bursać, 
ne imajući pametnijeg posla kod kuće, zabaci 
pušku na rame i krenu put Ujilice u lov. Krenu 
starina da skrati dan i malo protegne noge. Va-
žio je za dobrog i lovca i strijelca. U lov nikada 
nije kretao s namjerom da šta ulovi i ubije, nego 
onako, usput, ako nešto naleti, naleti. Pa eto da-
nas mu sreća ne bješe naklonjena i ne nagradi 
ga nekim velikim ulovom. Negdje popodne, 
kada je bio već poduboko zagazio u šumu, na 
jednom proplanku ugleda jednu veću ptičurinu 
koju uspjede oboriti prvim metkom, što je opet 
dokazivalo njegove lovačke sposobnosti i kva-
litete. Pošto je vrijeme ručku već odavno proš-
lo, on odluči da ovaj skromni ulov pojede ovdje 
na ledini. Zamišljeno učinjeno. Na brzinu na-
loži malo vatre, a onu ptičurinu operuša, oguli, 
nabi na ražanj i prisloni uz vatru da se peče. Vrti 
on ražanj, okreće i veseli se i pečenju i dobrom 
ručku, kad odnekud naiđoše neka mala i čudna 
stvorenja kakve Pešo nikada nije ni sreo ni vi-
dio ni o njima sanjao. Nose i oni neke ražnjeve 
i na njima raščerečene žabe, pa njega ne pitajući 
ništa, prisloniše uz vatru. Vrte oni, vrti i Pešo. 
Malo po malo oni počeše svojim ražnjevima i 
žabama mazati i trljati po Pešinom pečenju, što 
njemu ne bi ni malo pravo ni drago. Nekoliko 
puta ih je upozorio, da odmaknu žabe od njego-
vog pečenja a kada ga ni ovaj put ne poslušaše, 
on uze nož i njegovim vrhom ljutito zacrta krug 
oko vatre i njegovog pečenja. Ovi se malo pre-
padoše pa polako udaljiše i nestadoše kao što 
su i došli. Ispeče Pešo pečenje, slasno ga po-
jede i zadovoljan se ispruži po onoj ledini. Ali 
sve vrijeme dok je pekao i dok se naguravao sa 
onim stvorenjima, čuo je neku pucnjavu, koja 
je sada bila sve glasnija, jasnija i češća. Pogle-
da on okola i zapazi na potpuno vedrom nebu 
jedan mali oblačak iz kojeg je treštalo i sijevalo 

Lovac kao za svetog Iliju, kad se ovaj razljuti, a dolje 
na zemlji oko jedne manje stijene, skakutao je 
neki vrag i izazivao onoga gore pokazujući mu 
svoj zadnji kraj i skrivao se iza kamena. Gleda 
to Pešo i čudom se čudi, šta bi to moglo biti, te 
na kraju zaključi, da je onaj gore za oblakom 
božja svetost ili neki apostol, koga je razljutio 
onaj dolje na zemlji, pa eto zaratili. Odluči da 
se i on malo umiješa i da pomogne onome gore, 
te dohvati pušku pa i on pripuca na onoga što 
je skakutao oko onog kamena. Mora da je to 
dobro uradio, jer se poslije toga sve umiri i uti-
ša kao da se ništa nije dogodilo. Nestade ono 
stvorenje što je skakutalo oko kamena a i onaj 
oblak se rasplini i nestade. Na zemlji ništa nije 
mrdalo a na nebu nije bilo više nijednog oblač-
ka. Zamisli se stari lovac nad svim ovim i krenu 
put one stijene da vidi ostade li išta od onog 
stvorenja što je skakutalo okolo. Kada priđe 
malo bliže, ono nema ničeg, samo jedan mali 
miš, koji kad ugleda lovca poče bježati preko 
ledine. Neko vrijeme je trčao za njim pa kad 
shvati, da ga ne može stići on poče zastajati i 
na kraju stade. Ožednio starina od onog ručka 
pa pogleda prema nebu i izusti „O Bože, gdje 
bi se sada napio vode?” Istoga momenta pred 
njim se ukaza mali ali neobično bistar izvor, 
koji se nudio svojom čistotom. Kako nije imao 
pri ruci ništa s čim bi mogao vodu zahvatiti i 
napiti se, on duboko pokleknu. A kada se napi, 
on se polako podignu i ispravi te se u sebi za-
hvali Bogu što mu je udovoljio želju i utolio 
žeđ. U tom momentu na njegovo veliko izne-
nađenje na jednoj od stijena ukazaše se vrata. 
Pobožni starina shvati da su to manastirska vra-
ta, mnoga je otvorio, a u tom trenutku začu glas 
sa one strane, koji ga je pozivao da ih otvori i 
uđe. Kao u snu i kao nekom tuđom voljom vo-
đen, on ih polako otvori i uđe. Zapljusnula ga je 
svjetlost upaljenih svijeća i zlatnih krstova, dok 
su ga sa zidova gledale prelijepe slike ikona i 
poznatih lica, koja je već viđao po crkvama i 
manastirima. Usred toga sjaja i ljepote na sredi-
ni prostorije stajao je jedan manji sto sa hranom 

i pićem, koji se isto tako nudio kao i onaj izvor 
ispred. Opet je začuo onaj isti glas, koji mu reče 
da se posluži, da pojede i popije i na kraju, nek 
se i odmori. I premda nije bio toliko ni gladan 
ni žedan, nije mogao da odoli hrani koja mu je 
stajala na dohvatu ruke. Sit i napit polaku utonu 
u blaženi san. Kada se probudi slika je bila ista 
kao kad je ulazio. Blaženi mir, tišina i sjaj. Srce 
se nekako kupalo u blaženosti, miru i tišini. Za-
čuo je Pešo opet onaj isti glas koji mu je rekao 
da sada može da ide i da se vrati kad god želi, 
samo da o tome ne smije govoriti nikome. Dao 
je riječ da neće. Kada je odlazio bio je čvrsto 
ubijeđen, da će se vratiti i naći ovo mjesto kako 
tako. Da bi bio siguran u povratak, ako slučajno 
zaboravi, on izvadi nož i na putu do sela i kuće 
poče na drveću da urezuje male krstiće. Sada 
je bio potpuno siguran da će se vratiti. Ali čim 
dođe kući, da bi se opravdao ženi gdje je bio 
sve ovo vrijeme, ispriča joj šta mu se dogodilo 
i gdje je bio. Žena mu naravno nije vjerovala a 
nije mu vjerovalo ni cijelo selo, kada je priča 
počela da se priča naglas i na sva usta. Da bi ih 
uvjerio u istinost on ih jednog dana sakupi i po-
vede put Ujilice. Počeli su da prate krstiće koje 
je zarezivao na povratku u selo. Zalazili su sve 
dublje u šumu i lutali vrteći se u krugu, dok nisu 
shvatili da je ama baš sva šuma bila obilježena 
i išarana malim krstićima. Pešo je shvatio koga 
nije mogao nadmudriti i da se obećanje moralo 
održati a mještani kao mještani su vjerovatno 
pomislili ‚još jedna lovačka‘. 

Međutim, kako bilo da bilo, ova priča koja do-
sad nigdje nije bila zapisana, više od 200 go-
dina se priča i prepričava i prenosi sa koljena 
na koljeno po Podujiličkim selima, Tromeđom 
i cijelom Krajinom. Kao dokaz o njenoj istini-
tosti i dan danas na Petrovdan, negdje duboko u 
utrobi Ujilice, zagrme crkvena zvona i čuju se 
glasnije nego ikad. 

Anđa Radujko
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Dogodilo se, mnogo pre Harija Potera, (tako 
da je svaka sličnost naslova priče sa naslo-
vima knjiga o njemu potpuna slučajnost) u 
danima kada su koševi bili veza između nas 
i svetle budućnosti koja se nalazila negde 
na nekom oblaku kuda su obično završava-
le naše lopte, i dok smo čekali da se nebo 
smiluje i vrati nam omiljeni sportski rekvizit, 
krajičkom oka, ugledah ortaka koji se vra-
ćao iz centra grada u naše veliko prigradsko 
naselje, noseći ispod miške blok za crtanje.

“Pero, gde si bio?”, upitah ga.
 
“Na pripremama za prijemni za dizajnersku 
školu”, odgovorio je.
 
Već sutradan ujutru bili smo u autobusu, on 
je pričao o tome šta će se toga dana dogo-
diti a ja sam gledao osunčane zidove kuća 
ne slutivši da gazim tajanstvenim stazama 
novog života.

“Sranje”, pomislio sam u sebi dok sam, po-
sle tri dana priprema i dva dana prijemnih 
ispita, gledao istaknut beli papir koji se lelu-
jao na vetru.

“Ne mogu da nađem svoje prezime, neve-
rovatno da sam bio toliko slab, ne mogu da 
verujem, ne mogu da verujem...”, mumljao 
sam, sebi u bradu, dok sam čitao abecedni 
spisak na staklenim vratima škole koja su u 
tom trenutku bila nalik nepremostivom be-
demu između mene i ljudi koji su imali sreće 
i znanja da budu primljeni.

“Antonijević Goran, Aleksić Milena, Andrović 
Dragan, Badžević Branka, Begić Safet, Co-
larić Ljuba, Đukičević Bogdan, Elmer Zorica, 
Gačić Milutin”... nerazgovetno sam, po peti 
put u sebi, ponavljao imena, i bez obzira ko-
liko sam želeo da vidim i svoje, nije ga bilo, 
ali se zato sa papira kezila neka Branka, i 
kako niko nije znao ko je ona, odlučio sam 

Branko Baćović

Branka
Badžević i 
prst sudbine

da se ipak pojavim i vidim da li je greška 
ili nije, u jednoj od učionica, na usmenom 
iznošenju rezultata testova. Profesor je 
ušao. Zavladala je tišina u pratnji pet najdu-
žih minuta koje sam do tada video.

“Antonijević Goran”, uzviknuo je profesor.

“Ovde”, neko je rekao.

“Aleksić Milena”, zvaničnim glasom nastav-
ljena je prozivka budućih članova škole.

“Ovde”, začuo se rezak ženki glas.

“Andrović Dragan”, profesor je očima šarao 
po glavama nadobudnih srednjoškolaca ne 
bi li uhvatio Draganov pogled i “stavio” ga u 
dnevnik pored njegovog imena.

“Prisutan”, odgovorio je Dragan zadovoljno 
se smešeći.

“Badžević Branka”, odjeknulo je ime i odbiv-
ši se od beline zidova zaokružilo nekoliko 
puta po prostoriji zaustavljajući vreme.

“Ako se sada javi, ubiću se, propašću u ze-
mlju pa neka me nadolazeća pokoljenja di-
zajnera izvlače, mene sada više nema, ja ne 
postojim, samo sam svoja senka koja će se 
tiho provući kroz ključaonicu i pobeći negde 
gde niko neće saznati da sam ikada poželeo 
da budem kreator novih oblika,” mislio sam 
u sebi i zajedno sa svima ostalima uzalud-
no tražio Branku. Sekunde su se lepile za 
moje slepoočnice, tišina je virila iza klupa,  
profesor je glumeći noja izbacio svoj vrat 
naćulivši uši ne bi li čuo nežan ženski glas; i 
baš kada je muk postao toliko neizdrživ, kao 
za pokerskim stolom tako da si mogao njime 
razbijati prozore, zabrundao sam četiri slova 
koja su me označila, ako ne za ceo a ono 
bar za pola života.

“Ovde!”, prolomilo se učionicom.

Svi su pogledali u mene. Posle nekoliko tre-
nutaka zbunjenosti, počeo sam da objaš-
njavam da sam moguća žrtva teorije zavere, 
ili međugalaktičke šale koja se događa u uni-
verzumu baš kada se najmanje nadamo, ili 
krađe identiteta koja će kasnije, sa kompju-
terizacijom postati tema za filmove, ili sulu-
doj teoriji, da sam u stvari - ja Branka Badže-
vić, glavom i bradom, samo da se nekoliko 
slova tiho ušunjalo u snove promenivši mi 
pol i roditelje. Na moju sreću i na zadovolj-
stvo ostalih učenika, koji su dobili povod za 
smeh, ovo poslednje je bilo tačno.

Dosta godina ranije, dok sam još bio mali, 
ujak me je posle povratka iz Francuske pro-
zvao Baki. Taj nadimak sam ponosno nosio 
dugi niz godina, sve dok društvo u celini nije 
počelo da krizira. Posledica je bila takva da 
su određeni subjekti između sebe počeli da 
se dozivaju sa “Baki sine”, što je u prevodu 
sa slenga značilo nešto kao “Zdravo brate”. 
Nisam osećao da sam u srodstvu sa njima, 
tako da sam rešio da se zovem jednostavno 
- Branko Baćović. Ja možda i jesam tako od-
lučio ali drugi nisu, pa su počeli da me zovu, 
a i danas me oslovljavaju sa nekim od sle-
dećih imena: Baćko, Baćoni, Baćo, Branče, 
Brančilo, Brane, Branislav, Bakija, Baćković, 
Bačević, Baćević, BB, BeBe, B... Neka ime-
na su mi prijala više, neka manje, ali nijed-
no nije imalo toliko veliki uticaj na moj život 
kao Branislava Badžević koja se pojavila u 
odsudnom trenutku moga života, uhvatila za 
ruku i odvela u (svetlu) budućnost grafičkog 
dizajna, u kome i od koga živim već više od 
dvadeset godina.

Branka, Pero*, profesori i drugari dizajneri, 
hvala vam.

----
*Svi događaji su istiniti, jedino sam imena 
(sva osim mog) promenio... Znate kako se 
to obično radi u romanima, TV serijama i 
filmovima.

Razmišljajući kako da dam ime ovoj priči tiho sam otvorio vrata               
tajanstvenom svetu u kome je zapisano sve o nama, od momenta kada 
smo udahnuli reski vazduh fizičkog sveta pa sve do momenta kada smo 
ga izdahnuli ostavljajući svoje telo da istrune i imena da se pamte.
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     Avgustovski dan se utapao u veče, a vrućina 
još nije popuštala. Ipak, bilo je veliko olakšanje 
za Ranka Đurđevića; izašao je iz automobila i 
brzim koracima prešao nekoliko stepenica, ot-
ključao vrata svoje kuće i ušao unutra. Vrata je 
momentalno zatvorio za sobom da što manje 
ilindanske toplote uđe u kuću. „Oh, ovde se 
može; kako je prijatno – pozna se otkako smo 
uradili fasadu”, pomisli Ranko zaključavajući 
vrata. S obzirom na to da već godinama živi u 
velikom gradu, Ranko, kao uostalom i supruga 
Rajka, imaju naviku zaključavati ulazna vrata; 
tu praksu su preneli i ovde, na selo, gde su na-
pravili lepu kuću. Desetak godina su odvajali 
od svog porodičnog budžeta maksimalno mo-
guću svotu novaca, i rezultat je bio očigledan 
– jedna od najlepših kuća u selu.
     Zaključavanje vrata bila je više navika, nego 
potreba; mada je ovoga puta, moglo bi se reći, 
bilo i potrebno zaključati, pošto je Ranko želeo 
što pre ući u kupatilo, pod tuš, i saprati sa sebe 
sav teret ovoga dana. Treba reći da je osetio 
olakšanje čim je zaključao ulazna vrata, kao 
da je iza njih ostalo sve razočarenje i sva beda 
današnjega dana. Ali ne!, jasno je bilo Ranku; 
beda i lakrdija od nečijeg slavlja su možda i 
ostali, razočarenje, nažalost, nije. Ranko je to 
osećao u sebi i bilo mu je jasno da to razočare-
nje dugo neće napustiti njegovu emotivnu dušu.
     „Tako mi i treba”, govorio je sam sebi, dok 
ga je šibao mlaz vode. „Eee, pametna je moja 
Rajka, a ja ne htedoh poslušati. Da, dobro si 
rekla, Rajka: Gde piše da moram ići na Slavu? 
Jeste da imam vremena, jeste da sam u penziji, 
ali – prevaliti tolike kilometre. Hm, i to koliko 
puta! Zadnjih godina redovno! Da li je srodstvo 
samo po sebi obaveza da se moramo poštovati 
doživotno? Bilo bi lepo i poželjno da je tako, 
ali, poštovanje bi trebalo biti obostrano. A ro-
đak? Šta je rođak uradio za mene?! Eh, Rajka, 
što te ne poslušah? Al’ neka! Dobar i budala, su 
dva rođena brata – govorio je često moj otac. 
Hmm, da, da... Možda nisam dobar, ali sam, to 
moram priznati, već mnogo puta ispao budala. 
Hoćeš li se ikada opametiti, Ranko, sunce ti 
žarko?”, reče sam sebi izlazeći iz kupatila.

     Ovu sedmicu Rajka radi drugu smenu. Rad 
u fabrici nije nimalo lagan, posebno kad je reč 
o radu na traku, gde nema ni trenutak odmora. 
Proces proizvodnje je takav, da radnika prosto 
tera da dâ sve od sebe. To je kao da si se uhvatio 
u kolo, i moraš igrati – nema ti druge! I igra 
Rajka u tom kolu već trideset godina. Dugi niz 
godina joj je smetalo što posao nije adekvatan 
njenoj stručnoj spremi, mada je, po drugoj stra-
ni, često uviđala da joj je njeno obrazovanje 
ipak od velike koristi; iako se za to radno mesto 
nije zahtevalo veće tehničko umeće, Rajka je 
mnogo puta bila ponosna na sebe, što uspeva, 
zahvaljujući svojoj školi, sama odgonetnuti 

Marinko Jagodić Maki

Rođakanje na stranputici
neke probleme na tekućem traku, i tako olakšati 
sebi i koleginicama posao.
     U svom stanu, daleko od zavičaja, piju ju-
tarnju kafu. To je već godinama postalo pravilo, 
pravi mali porodični ritual, kojega su supružni-
ci upražnjavali uvek kad su bili u prilici, dakle 
kad su obadvoje prepodne kod kuće. Uz kafu bi 
se dogovarali, planirali, analizirali... ukratko – 
razgovarali.
     Zazvonio je telefon. Ranko ga uze u ruke, 
pročita od koga je poziv, i reče: „Pa da, rođak 
Mitar! Vreme je...”
     „Molim!”, reče Ranko.
     „Eheeej! Dobro jutro, roćko!”, raspevao se 
glas rođaka Mitra.
     „Dobro jutro! Zdravo rođo! Kako je, šta ima, 
jeste li...?”
     „Roćko, valjda znaš što zovem? Nadam se 
da nisi zaboravio... Reko’ da podsetim: bliži se 
Sveti Ilija; znaš šta to znači.”
     „Znam rođo, znam; kako bih zaboravio...”
     „E pa, znači vidimo se!”, nekako sigurnim 
glasom konstatuje Mitar.
     „Pa, rođo, videćemo. Znaš, Rajka ne može 
nikako... imali su kolektivni odmor, tek nedav-
no je počela raditi. A i ja... znaš... imali smo ove 
godine već mnogo putovanja, bolesti u familiji, 
pa i smrtni slučaj... sve ti je poznato... pa stvar-
no...”
     „Znam, rođo, znam”, prekide Mitar Ranka, 
„ali, Slava je jednom godišnje; ne bi bilo lepo 
da ne dođeš. Ja očekujem svakako... bar ti mo-
žeš, u penziji si.”
     „Dobro rođo, videćemo”, uzvrati Ranko 
pogledajući u Rajku, koja je primakla uho te-
lefonu da i ona čuje rođački razgovor. „Kažem, 
videćemo, nastojaću... Rajka ne može, ako do-
đem – doći ću  sâm.”
     „Dakle, vidimo se. Zbogom roćko!”
     „Zbogom! Pozdravi...”, prestade Ranko pri-
čati, jer je čuo da je Mitar odložio slušalicu.

     Desetak godina je Mitar živeo i radio u istom 
gradu kao i njegovi rođaci Đurđevići. Imao je 
lep i solidno plaćen posao. U to vreme nije bio 
oženjen, pa je, kao samac, često svraćao kod 
svojih rođaka. Đurđevići su to smatrali potpuno 
normalnim, i bili su srećni da mogu ugostiti ne-
koga od svog roda. Nikada im ni na kraj pameti 
nije padalo, da bi, makar u sebi, brojali koliko 
je rođak Mitar kod njih puta ručao, koliko je 
popio kafe, rakije i svega ostalog. To je bilo 
posve opravdano – smatrali su – jer ne mogu 
oni ići kod njega, kad on još nema familiju, još 
se nije oženio. Biće vremena, revanširaće se i 
rođak njima. Ali to još nije oženjen je potrajalo 
desetak godina. Đurđevići su u međuvremenu 
promenili tri stana – jedan privatni, i dva svoja, 
odnosno od firme – i dobili dvoje dece. Na sva 
porodična slavlja pozivali su i rođaka Mitra. 
Redovno se odazivao; bio je, što se kaže, dobar 

gost, i Đurđevići mu nikada  nisu uzimali za 
zlo, što su njegove milošte bile obavezno ispod 
svakog nivoa, a reči uvek pune hvale, kako smo 
mi najbolji rođaci. 

     „Eto, Rajka, koliko me rođak ceni”, reče 
Ranko, pošto je u kratkim crtama preneo sliku 
sa trodnevnog odsustva.
     „Čekaj malo – ne razumem! Kako: nije te če-
kao!? Jesam li dobro razumela: očitao molitvu 
i okadio kuću pre nego si ti došao!?”, zbunjeno 
će Rajka.
     „Upravo tako.”
     „Pa, da nisi zakasnio...”
     „Ma jok! Svi gosti su došli posle mene. Kad 
sam ja stigao – oko dva sata – bili su sami; isti-
na, bili su tu roditelji njegove žene...”
     „Oni su svake godine prvi – dođu da po-
mognu... A ostali – svi, dakle, stigli kasnije...”, 
kao da ne veruje svojim ušima, Rajka ponovo 
ispituje.
     „Pa kažem ti”, odgovori Ranko i protegnu 
se na dvosedu. Osećao se dosta umorno; zadnje 
vreme sve teže podnosi dugu vožnju.
     „Al’ čekaj malo; pa imao si telefon, mogao 
je...”
     „Naravno. Uveče sam se javio, čim sam sti-
gao... Ugovorili kad ću doći, i sve... Imao sam 
telefon uključen i kad sam vozio auto, dakle, 
kad sam išao na slavu...”
     „I šta, nije nazvao da proveri ideš li?”
     „Nije.”
     „Pa šta je rekao kad si došao?”
     „Ništa. Normalno se pozdravimo, izljubi-
mo... Čestitam slavu... I onda on kaže: ’E roć-
ko, kud ne dođe malo pre; samo što smo očitali 
molitvu...’ Ja, onako zbunjen – znaš kako je, 
kad nešto ne očekuješ, nisi spreman, ne znaš 
šta bi rekao... – jedva se snađoh te upitah: Pa, 
jeste li imali sveštenika? Kao, računam, žuri-
lo se. On odgovori: ’Nismo, nismo, sami smo 
bili.’ I tako, šta ću, zagledan u sveću prekrstim 
se i sednem.”
     „I ništa ga nisi pitao – što nije sačekao, što 
nije proverio jesi li bar blizu, što nije...?”
     „A što da ga pitam? Nije mu prvi put da slavi. 
Zna kakav je red, kakvi su običaji... Samo se 
pitam, šta je hteo sa tim gestom? Kao da sam 
ja njemu dužan, a ne on meni!”, reče Ranko 
glasom u kojem se osećalo veliko razočarenje.
     „Da zbilja; a pare? Jesi li ga pitao za pare? 
Duguje već sedam godina.”
     „Niti sam ga pitao, niti je išta rekao. Eto, i 
ti si od tada bila nekoliko puta sa mnom kod 
njih – jednom da su spomenuli dug... da nema-
ju... da je kriza... da im je nezgodno... Ama baš 
nijednom!”
     „Biće to, moj Ranko – pojeo vuk magarca!”, 
reče Rajka, i stavi na sto dve šoljice kafe...
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Nešto ga trže iza sna. Probudi se, oslušnu te pro-
trlja oči. Zbaci sa sebe ponjavu pa se pomače s 
mjesta do vr‘a torske kolibe. Mora  da je nešto, 
pomisli. U mraku napipa opanke pa se sjedeći 
obu. Brže bolje uste te se dovati čobanske kuke 
sa torske ljese ispred kolibe. Mora da je nešto, 
opet pomisli, stežući kuku obima rukama te se 
krenu s‘ gornje strane tora. Zaaka dva tri puta 
obilazeći tor pa nekoliko puta podviknu. Ječale 
su doline od siline glasa. U tome zalajaše i psi. 
Jedan mu je bio svezan za torski kolac iznad 
tora, od šume, a jedan za trn  ispod tora. 

Psi su mu bili ko mrki vuci, Garov i Zeljov. Po 
njima bi mogao tor ostaviti sam. Imao je i ku-
jicu Lindu – vraćalicu. Bila je crna k‘o ugarak. 
Malena, oškopečna, valjala mu je glave. Govo-
rio je da valja krave. I ona se uzvrpoljila. 

Glas mu razgrabiše usnule doline te obližnji lje-
skovi gajevi. Javiše mu se. Odgovoriše svojom 
jekom isto tako prodorno i glasno i kao da mu 
po nekoj komandi, po nekom zaporedju jedna 
za drugom od najbliže pa sve do najdalje javiše 
da u njima nema ni vuka, ni ‚ajduka. Razumio je 
rođak. Pozna on ćudi planine. Od jednom se sve 
umiri i psi umukoše. Sve opet utonu u san, a nje-
mu k‘o da se priču. K‘o da ču neki ljudski glas, 
čas od Kuselja, čas ispod Gaja čas iz Bijeljca , 
čas od Kremenjače,  čas od… Stade, umiri se, 
okrenu se oko sebe pa se prekrsti te još jednom 
oslušnu. Ništa. Samo se čuje dahtanje i stenjanje 
debelih ovaca iz tora te huk sove iz Kika. 

Lagani noćni vjetrić je snosio s‘ planine miris 
rane jeseni. Bože mili, pomisli, k‘o da mi se 
odazvaše k‘o nekad čobani, jel‘ se to meni pri-
činjava ove noći, u ovoj mojoj samoći? 

Ovce su mirno ležale. Navikle su one na akanje 
i podvikivanje. Silno blago ima, što ovaca, što 

Posljednji Lešić
Posvećeno mom rođaku Rajku, pastiru sa Zmijanja

ovnova. Janjci su se još sproljeća prodali, ali ne 
svi. Ostavio je ove godine dosta šilježi. Neka i‘, 
nek stoje, ima polja, ima zemlje, ima ove pu-
stoline, ima paše, a i tor mi je pogolen, govorio 
je. A i ja sam hvala bogu još moguć i pri snazi.

Obilazeći još jedanput tor, zadrma po koju torsku 
ljesu. Sve su čvrsto stajale, upete među torsko ko-
lje i svezane ljeskovim gužvama. Znalo se nekada 
dogoditi da se tor prevali, pogotovo kad je zemlja 
kamenita i plitka, pa se ne može torski kolac za-
biti duboko i čvrsto. Ili kad je velika suša, pa je 
tor labav. Još kad se ovce češu o‘ ljese, s‘ lako-
ćom prevale ljesu, dvije pa se brzo napravi struga. 
Ovce se poplaše i zblanu te tako zblanute i popla-
šene pobjegnu iz tora. Jednom su mu prevalile tor 
te usred noći pobjegle sa Bobovišta, čak na vr‘ 
Kika. Ustavile se u nekoj bujadi, a on nije ni čuo. 
Šta će siroma. Cijeli dan po polju oda za njima 
pa susta. Nekad ga prevari san pa čvrsto zaspi. 
Strašivo je blagu noću bez okrilja tora i pastira. 

‚‘Bože mili šta me ‚nako prenu i trže iza sna?‘‘, 
zapita se, vračajući se kolibi. Objesi kuku na 
torsku ljesu odma‘ ispred kolibe da mu je na 
dohvat ruke (i u najcrnjoj noći on nju vidi). Sje-
de pred kolibu pa zapali cigaru. Odnekud ispod 
strože izvuče vrtalj rakije, proždrije zeru, zače-
pi ga i ostavi. Pušio je ‚nako sjedeći zagledan u 
tavnu noć. Kao da je nešto tražio u noći. Nešto. 
Negdje dolje po polju, gore po Rudina, po Ilića 
glavici, oko Kuselja pa sve do Batoša. Ništa. 
Samo mrkla noć. Ne može vjerovati. Ustade. 
Od torske kolibe stupi desetak koraka iznad 
tora pa se okrenu prema Bijeljcu i Škarčevića 
licu. Ništa. Gore od Glonca do Marića lipa pa 
sve do Babića ravni. Ništa. Ooo. Ooo. Braćo 
moja mila i draga, zajauka. Podiže ruke pa se   
pljesnu  rukama po bokovima koliko može. 
Ooo jadna majko, ja propasti ove. Ooo šta biti 
more, šta ovo bi. Ništa. Niđe ništa. Pa ni zvijez-

de na nebu, k‘o da mi se rugaju, ni zvijezde. Tek 
tad viđe da na nebu nema nijedne zvijezde. Ni-
šta, niđe ništa. Ponavljao je, vračajući se kolibi. 
Opet sjede pred kolibu. Izvuče vrtalj, proždrije 
zeru rakije pa zapali još jednu cigaru. Sjedio je 
pušeći udubljen u svoje misli. Miris dima i to-
rine su mu pružali neko spokojstvo i zadovolj-
stvo. Osjeć‘o se zadovoljan iako sam u tavnoj 
noći, sretan da još postoji tu na svojoj zemlji, 
na svojoj njivi, kraj svog tora, kraj svog blaga. 
Tako sjedeći oblada ga nekakva studen. Tresući   
se uđe u kolibu. Vatre pred kolibom nije ložio, 
nije mu se mililo. Jopet leže. ‚‘Bogami je zastu-
đelo‘‘, govorio je navlačeći nase pokrivač.   Je-
sen je na pragu, nije ni čudno. I u ljetno doba su 
noći ‚ladne u planini, a kamoli sad. Svu noć ni 
zasp‘o nije. Prevrćući se u kolibi obuzimale su 
ga nekakve teške misli, i nekakva čudna slutnja. 

Od malena je uz ovce i oko ovaca, svaku je znao 
u glavu, poimenice. I evo ostario je uz nji‘. Pro-
đoše godine - noćas su mu sve stale u jedan tren, 
u jedan pogled, u jednu misao, u to jedno sjeća-
nje. Bože mili, tolike godine pa skoro cijeli vijek 
stade u samo jedno sjećanje. Niđe ništa, samo 
sjećanje. Niđe čobanske vatre pred kolibom. 
Niđe tora, niđe nikoga. Niđe ni vuka, ni ‚ajduka. 

Otkako su stari pomrli preuzeo je sve u svoje 
ruke. Braća se razišla, svak na svoju stranu, on 
se nije odmic‘o nit odric‘o ni ovaca ni zemlje. 
Vrijedan i radan prihvatio se posla odgovorno 
i domaćinski. Otim‘o se i njivom i stokom. Pa 
poteci njivi, pa poteci stoci. Osim male, držao 
je i veliku te tegleću stoku. U koga je bilo bla-
go k‘o u Lešića? U koga su bili konji i volovi 
k‘o u Lešića? U koga je bilo ljudstvo i obraz 
k‘o u Lešića? 

Oženio se ženom vrijednom i valjanom, i ona 
od malena navikla na težakluk, stek‘o svoju po-
rodicu, sve radom i trudom uvećavo i poveća-
vo, ni u čemu nije oskudijevo. 

****

Neke godine udari nekva boleština. Navali se 
ljuta bola na ovce, k‘ o nikad. Dođe komanda 
iz Banja Luke, oklen li, od čobana do čobana 
po redu svim čobanima, da se sve ovce pobiju 
širom Zmijanja. I pobiše ih, skoro sve. Neha-
jući za tradiciju Zmijanjaca. Na hiljade. Ostala 
tek po koja – za sjemena, govorili su Zmijanj-
ci. Pusta ostaše polja. Mnogi čobani ojađeni i 
očajni poslije toga se dadoše u piće. Nisu zna-
li šta drugo da rade. Danima su sjedili ispred 
zadruga i pili. Govorili su, što i nas ne pobiše 
i ne pobacaše u ‚ne crne jame sa ovca, ‚vaki 
više niđe nijesmo pristali, niko nas nizašta ne 
benda. Neki su spavali u torskim kolibama, kraj 
praznije torova dugo još poslije toga. A neki od 
teške žalosti toru više nijesu ni prilazili. E bolo, 
bolo. Niko se nije ni upit‘o kako im je. Bacili 
im nešto oštete i eto. Nije njima do novaca, do 
oštete. Oni se prave kod tora, rađaju kod tora, 
odrastaju kod tora, žive za torom i za tor cijeli 
život, k‘o psi, stare i umiru za torom, ali ne bi se 
mijenjali ni s‘ kim. Nikad se ne bi toga odrekli. 
Ne bi dali svoje blago ni za šta na svijetu. 
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I moj rođak jednoga dana krenu za pozivom. 
Došla komanda i do njega, da se ovce doćeraju 
do Božića Dubrava. Baš ga zateklo s‘ torom na 
onoj najvećoj njivi na Bobovištu. Samo što ga 
je prenio. Noć uoči tog dana nije ni oka sklopio. 
Cijelu noć je ustaj‘o i od‘o oko tora, obilazio 
blago. Klim‘o ljese, provjerav‘o gužve. ‚ako. 
Tjer‘o zlo od blaga. Psi se, iako su tih dana ne-
kako čudno vijali i zavijali te noći nisu ni jav-
ljali. Kao da su znali, kao da su osjećali da je 
nešto strašno došlo toru, nešto što ne mogu ni 
ujesti, ni istrgati, ni lajanjem odgnati. 

Jutrom kad svanu prebroji blago i veliko i 
malo. Na jednom mjestu skide gužvu s‘ tora, 
rasklima torski kolac, odmače ljesu pa napra-
vi strugu, sve k‘o i svakodnevno. Ovce su još 
lijeno ležale. Nije ih nikada pušt‘o tako rano. 
Nije dobro da pasu rosu. I one kao da su znale, 
sluti blago, jedva ih istjera iz tora. Stade ih ble-
ka. Ovce debele, ni po čem se nije znalo da su 
bolesne. Kaže, vadili im krv pa našli bolu. Ko 
će znati? Krenuli su prema Božića Dubravama. 
Dug je put bio. Povede i oba psa. A tamo kad 
stigoše, veli, iskopale mašine jame, a u jama-
ma pobitih ovaca ne zna im se broja. Dočeka-
še, veli, i moje. Navališe na nji‘ k‘o mrki vuci. 
Njih desetak u bijelim mantilima pa udri bodi, 
pa bodi, pa bodi, sve nekim ‚nekcijama, pa ba-
caj u jamu. Kako velike ovce i ovnove tako i 
male janjce. ‚‘Stan‘te ljudi da skinem zvono‘‘. 
I tako sve do zadnje, bodu i bacaju u jamu. A 
one kako koja. Neka odma‘ crkne, a neke se još 
dugo koprcaju. U‘vatiše i oba psa. Vele, i oni 
su bolesni. Od stra‘a Boga ne mereš gledati. Ja 
gre‘ote te. Vrati se rođak kući. Cijelim putem 
je iš‘o k‘o u neznani. Donio samo zvono, pasje 
lance i čobansku kuku. Tri je dana ječeći lež‘o 
potrbuške. Od teške muke nit‘ je šta ijo, nit‘ je 
pio. Dugo nije ni iz kuće izlazio. A kad se malo 
pribr‘o i doš‘o sebi, ustaj‘o je, izlazio, odilazio 
preko Lokvica, iza Ograde, kroz Gravište sve 
po navici, kao, ide toru, i brzo se vrać‘o. Dalje 
nije mog‘o. Nekva muka mu je saplitala korake. 
Pod Kik ni doći nije smijo, jer sa Podkika se je 
dobro viđelo Bobovište i pusti tor na njemu. To 
bi ga ‚nako satrvena dokrajčilo i ubilo. Njegov 
život i njegov svijet je izgubio svaki smisao po-
stojanja. U tom momentu, osim jauka da olakša 
muku, ništa ga nije moglo povratiti.   

- O, Bože, zar ne vidiš? Uzeše mi dušmani sna-
gu moju i dušu moju. Osjekoše mi moja bijela 
krila, koja su me nosila i donosila pre‘o širnije 
polja i ogromnije prostranstava, zelenim liva-
dama i bistrim rijekama, na svaku travku od 
‚vog vrletnog i posnog Zmijanja, sve do pitome 
Slavonije i dalje, pa natrag. Uzeše mi dušmani i 
sa‘raniše u ‚nu crnu jamu. O, Bože, zar ne viđe, 
đe svu moju muku i sve moje imeće proždrije 
ona crna jama, plači samnom i jauči samnom 
ne b‘ li mi lakše bilo. Da oplačemo moju ljutu 
muku i moju gorku sudbinu makar u ‚vom cr-
nom danu mome kad sa‘rani zgodu svoju, sve 
čari i svu ljepotu ovog vrletnog i suvoparnog 
Zmijanja, kad sa‘rani tradiciju svoju, simbol i 
krunu kraljice svoje Manjače. O, Bože, ko će 
me sade i po čemu poznati i prepoznati ‚vako 
raskućena? Koga ćeš sade moja snago snažiti 
i junačiti mojim bijelim mrsom i topliti mojim 

bijelim runom? Koga osim gladnog crva prož-
drljivog, nezahvalnog, kojem bi malo bila i sva 
zemlja ovog mog roda napaćenog, kad bi‘ je 
uz‘o i gurn‘o u ‚nu proždrljivu crnu jamu što 
je iskopaše dušmani vođe na mom pragu. O, 
Gospode, plači samnom i jauči samnom u ‚vom 
mome crnom danu, u ‚voj mojoj crnoj nesreći, 
nek mjesto bleke odjekuju ove puste dolinetine 
na ‚voj čemernoj planini, da ne usahne glas, pa 
makar bio i jauk. 

 Toru nije iš‘o, nije mog‘o od žalosti. Zimov‘o 
je ‚nako kako ga je ostavio. Snjegovi su ispre-
valjivali ljese i oborili ga, a pasije kabline vje-
trovi oduvali neđe u nekvu dolinetinu. Osta nji-
va ne potorena. A te godine kanio sijati ‚šenicu.

****

Otelo se, moj rođače, otelo. Kad se samo sjetim 
muka i zla. Trali nas Turci. Trao nas i zatir‘o 
švabo. Trali nas i raseljavali partijaši i razne 
vlasti. Klali nas i palili ratovi i razne vojske. 
Kažnjavo  nas Bog, ko najveće grešnike, paleći 
nam u polju tek sađevena sijena svojim munja-
ma i gromovima. Napadali me vuci. Udarali mi 
na tor, klali mi blago ali ‚vakog zla još ne doživi 
niko moj za svoga vijeka. Jesmo mi kurčeviti i 
žilavi, sve smo izdržali i junački podnijeli, ali 
kad se udari u srce... 

Sve mi je omrzlo. Nije to više k‘o nekad. Nije-
sam ni ja više onaj čo‘jek. Ni ovce nijesu k‘o 
nekadašnje. One ovce, ono blago, ma moglo i‘ 
je i malo dijete čuvati. A ove sad što sam za-
metn‘o nijesu ni nanesi na  ‚ne ovce. Ovo sad 
nijesu ovce, ovo su đavli, bože mi oprosti, ne 
mogu i‘ ni tri čobana čuvati, a kamoli ja, male-
no im voliko polje. Odoše, odoše, brate, nemeš 
i‘ svladati. Ne daju se saviti, džabe i od kujice 
vraćalice. Poginu leteći za njima. Konda su div-
lje, Bog i‘ ne ubiće. A koliki je dan. 

Splandujem ja nji‘ ljeti, kad su najveće vrućine, 
kad upeče božija zvijezda, a oblada božija žega, 
neb‘li i ja malo odpoč‘o. ‚oćeš vraga. Neće to 
da planduje. Ode, ode to. Šta traže, kuda će, 
nek‘ jedan Bog zna. Sustam brate,  pre‘oviše. 
Susta se tabajući za njima na ‚volikom danu 
pre‘o volikog polja.Ovca ‚oće stojana. Kad i‘ 
uveče sjavim u tor ‚nako susto i ispućen, spu-
štim se i ja u kolibu pa panem ko bjenica. Nije 
mi ni do šta, ni do ila, ni do pila. O‘spavam 
prvi san, ‚nako susto pa se samo prevrćem u 
kolibi. Ustanem, obiđem tor, zaakam dva - tri 
puta, pa se jopet spuštim u kolibu pa do zore 
il‘ zaspati il‘ ne zaspati. Kako kad. Zorom, kad 
zabijeli, poranim kući od tora, pa nama u štalu. 
Pokidam, spremim, pa išćeram krave na njive. 
Pripnem nek pasu pa se jopet vratim kući na 
kavu i rakiju i što pojesti dok ne ustane rosa. 
A kad ustane rosa jopet toru. Izgoni blago pa 
za njim. I tako iz dana u dan – izgoni, napasaj, 
sjavljuj, po svakom vremenu. Ni petka, ni sve-
ca. Nikad providna dana. Ooo šta je čo›ek i o‘ 
šta je. A najgora je voda. Voda mi je najveće zlo. 
Poskapa mi blago od žeđi, džaba ti sve. Ima ova 
koja lokvica, ali džaba. Zimi kad smrzne, popi-
je led vodu, a ljeti ako nema kiše sve presuši. 
Ne zna se kad je gore. Jopet kad ima kiše, uvati 

se po zeru pa neđe nešto cvrknu, a kad nema 
kiše zlo i napako. A vidiš dolje kroz polje, kroz 
naše polje, pre‘o našije njiva i naše zemlje pro-
veli Banjicu, naku vodu, nami ispod nosa, Boga 
pitaj kuda, a mi jopet ostašmo žedni. Nami je 
nećedoše skreniti. Poskapa nam blago. Otelo se 
rođače, otelo. A zimi? Zime su mi još crnje zlo. 
Kad dune a pune, kad okuje led a osvoji velika 
studen i ljuta mećava, kad kamen ljutac puca 
od studeni a mrtve tice padaju iz nebesa pa niti 
kud išćerati niti đe napasti. Ko te zašto pita? O 
moj brate. Onda ovce na metala. Povučem sva-
koj po šaku sijena da spasim blago da ne skapa 
od gladi. Dugačka je zima. Pa vamo u proljeće 
kad izađu iz zime, ako izađu, konda nijesu one 
ovce, mršave ko grane, a janjci maleni i špatni. 
A vidiš ove planine. Tolike grdosije božije, pa 
kad je pritisne led i studen, konda se prepane te 
sile i te moći. Konda se od ljute studeni skupi i 
smanji, a sve daleko na njoj. Težak je ovo kru‘ 
i mučan, nema stražnjeg. Što je kiša name se 
izliju. Što je snjegova name se ispadaju. Što je 
vrućina sve me prže. Ali šta ćeš, ušlo mi u krv 
od malena. Borim se da imam, tako se naučio. 
E moj brate, teško se onome ko nema i ko nema 
šta prodati, pa šta bilo - bilo, janje, prase, tele, 
jaje, eto što ti je jaje, zuvar je štogođ. Teško je 
dinar izbiti. Ah, čo‘jek je rođen za patnju, svaki 
na svoj način. Eto, ja se ‚vako patim, drugo ne 
znam. ‚vako deveram i promičem dane.  

Nije to ko nekad. Do Mitrova se nekako kona-
bamo ov‘da po Zmijanju, a po Mitrovu se sja-
timo pa se spušćamo Savi vodi, pa pre‘o Save 
po Slavoniji ravnoj. Dobre zemlje, dobre vode, 
dobri ljudi. Pa po Slavoniji zimujemo, pojanje 
se ovce pa vamo oko svetog Đurđa povratimo 
se, izađemo jopet na Zmijanje. Janjci k‘o ovce, 
ovce k‘o kobile, a čobani k‘o junaci. E, moj 
brate, nema toga više. 

****

Pogledaj ti ovo moj brate. ‚voliko polje na ‚vo-
likom danu, a niđe nikoga, samo pusto polje, 
ja, ova moja kujica i ove moje čolje, bog i‘ ne 
ubiće. Okrećem se, pogledam, tražim, ali nema 
vajde. Da me neko vidi, rek‘o bi da sam lud, 
ne daj bože. Niđe nikoga. Nit zijana, nit isana. 
A nekada, moj brate, sve se ovo kosilo. Travke 
jedne nijesi imo đe učupati kad se polje poko-
si. Počne se oko Vidova, pa udri kosi, pa udri 
kupi, pa udri plasti, tri - četri jefte dok se sve ne 
saradi, a polje puno kosaca i kupilica, sve ječi 
od pjesme, vrvi ko u košnici, plašće nemereš 
izbrojati, sve plast na plastu, milina viđeti. A 
kad se sve saradi i odlivadi, malo se odpočne, 
pa onda udri svlači plašće pa deđi sijena. Jopet 
polje oživi. Jedno se plašće goni u selo štala-
ma, sve na gvozdenim kolima i volovima pa se 
deđe na armanima,pokraj štala a jedno se deđe 
u polju. Jopet pjesma, jopet veselje. U polju se 
sadije i po desetak  novije sijena, osim starije, 
pa se onda ograđuju. Nosi se kolje i pruće pa se 
pletu kotarovi oko njih, pa kad pogledaš ispod 
Kika sa Sokaka milina viđeti. Nova sijena, veli-
ka ko brda, svijetle se ko sunce po polju u novi-
jem kotarovima, a djeca govedari igraju se oko 
tih novije sijena i novije kotara. Naj voljeli su 
igrati se iskotara - ukotar na novije‘ kotarima. A 
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dolje nasred polja kod lokve, skraju se goveda 
iz pet sela. Dođu oko podne vodi, pa samo stoji 
rika i buka bakova. Cijelo polje ječi od siline. 
Sve je ono oko lokve bilo iskopano i izbukano 
od nji‘. A kad se pobodu. Kad se pobodu, ze-
mlja se crna prolama.   

A vidiš ove naše njive, sad zarasle i zaledinile se, 
a nekad, moj brate, sve od Mekotica pa do Batoša, 
silna je to zemjla i silni dulumi, sve se to oralo i 
sijalo, a sad su od   svega toga ostale samo visoke 
međe. Kad dođe proljeće i počne sjetva one oži-
ve. Krene se s‘oranjem i sijanjem. Ljudi se zažele 
rada poslije zimskog lenarenja. Vataju se volovi, 
vataju se konji, uprežu se u poklepane plugove a 
brazde se samo sjate. Nasijava se, brna se... Bože 
da rodi, govore. Pa kad pogledaš s‘ Lica samo se 
sveta zemlja crni, dok ne nikne i ne udari jarno 
žito, a kad jarno žito udari i ponese, zazelene se 
njive pa milina viđeti. Neđeljom i svecima, po-
gotovo kad je crljeno slovo nije se ništa radilo pa 
su ljudi poslije sjedenja i glendisanja i ljudika-
nja na kladama ispred čije kuće u selu, obilazili 
njive i divili se mladom žitu. Bože da dođe do 
ruke, govorili su. A kad dospije i dođe do ruke, 
kad pogledaš s Lica zaruđelo žito, sve sv‘edno, 
konda si žuto zlato ras‘o po njiva. Ostavlja se 
sijensko radilo, vata se srpa pa u njive. Počinje 
žetva. Sve uz pjesmu. Žanje se, veže se snoplje, 
po njiva‘ se prave krstače od svezanog snoplja, 
dok se ne oćeraju štalama i ne sadiju u bagure na 
armanima. A kad se prećeraju i sadiju, od ljepote 
nemereš gledati. Puni armani bagura (stogova), 
nemeš proći od nji‘, a narod srećan i zadovoljan. 
Hvala Bogu, došlo do ruke. Ne bi leda. A kad se 
saradi i privuče čeka se vršilica. Kad dođe vršilica 
u selo, sve po redu, sa armana na arman, vrše se 
žito, ori se pjesma, deđe se slama, a vreće pune 
jedrog tek ovršenog  žita nose mladići na tavane 
ili u ambare. Došlo do usta, hvala Bogu, govorili 
su zadovoljni. 

****

Ne prenu menu (iza sna) ni stra‘ ni vuk ni ‚aj-
duk, ne bojim se ja toga, nego samoća. Samoća, 
moj brate. A nekad je bilo puno polje čobana 
i ovaca. E, kad se samo sjetim. Po dvadeset 

jata. Kud gođ pogledaš ona se bijele, a pogo-
tovo ‚vamo kad se pokosi i skine ljetina. Sve 
se pušti, niđe kraja. Niko ništa ne brani, niđe 
ni masula ni zijana. Pa milina. A one se naiju, 
kako neće na ‚volikom danu, pa uveče kad sja-
vim sve dakću, zadule od debljina. Ja blaga i 
naprave bože mili. Nose se večere čobanima, 
vode se psi torovima. A pre‘odana, ‚vamo malo 
popodne, pomole se strugarice, nose ručak čo-
banima i idu musti ovce. Javljale su im se pje-
smom već sa starije Košara da dolaze. Čula se 
i po koja zovka. ‚‘Oooo - - -, prićeraj de ovce 
kotaru i savi  da zeru štrknem, a i ti ‚ajde jesti.‘‘ 
A kad pomuzu krenu se s‘ varenikom kući. A 
kroz polje se samo ori pjesma, pa uz polje kroz 
Mekotice i stare Košare sve do sela, samo pje-
sma i veselje. E, moj brate, kad se samo sjetim, 
zajauk‘o bi iza glasa. A vide sade, sve opustilo. 
Uveče čobani nalože vatre ispred koliba, pogo-
tovo vamo kad malo zastudi, pa kad pogledaš 
ispod Kika milina viđeti polje. Konda se spu-
šćalo nebo na zemlju. Ispred koliba kraj torova 
trepere vatrice k‘o nebeske zvjezdice. A čobani 
od sreće i zadovoljstva vrište, pjevaju, podviku-
ju, dovikuju se, a ako su bliže torovi dođu jedan 
drugome ili njih više kod jednoga, razjare vatru 
pa glendišu i pričaju do kasno. Ako su neđe bli-
zu kakvi kuruzi, natrgaju kuruza pa peku i jedu. 
Neki su čobani i po večeri mogli pojesti više 
kuruza od ijednog gladnog jazavca. Znalo se 
bogami svu noć čuvati kuruze od čobana. 

E, moj brate, silno je blago nekad bilo i silne 
su vatre gorjele uveče kraj torova, kad se samo 
sjetim. Kad pogledaš dolje u polje, ispod Gaja - 
Lešića torovi, pa tamo po Bijeljcu - Sasića toro-
vi, pa vamo po Kremenjači - Debatovića torovi, 
pa u Luka - Alekšića torovi. Sve su to Jakovlje-
vića torovi. Od Klančića pre‘o Kukavice do Pa-
leža - Šajića torovi, a o drugima da i ne pričam. 
Silno blago su imali i velike torove i Babići, sve 
od Marića lipa pa cijela Babića ravan. Osim Ili-
ća torova, ‚nolike Rudine pa Poljice, Ilića glavi-
ce i Gradine, sve su to pritisli Ilića torovi. Pa jo-
pet ‚vamo Babuse, malo i veliko Kolište Delića 
torovi. Oooo ne mogu se svega ni sjetiti. Jadna 
majko kad se sjetim iza glasa bi jauko i plak‘o. 

Ja koje blago bi i koji silni narod. Šta to bi? Đe 
to neste? Kud to ode? A nekada, moj brate. Kad 
pogledaš pre‘o Lokvica, cijela kolona, uvati se 
osuk naroda. Stari, mladi, djeca, u kolima, pred 
kolima, za kolima, na konjima, odoše u Banji-
cu crkvi na zbor, za Nikolice. A na Đurđevdan, 
za slavu, i za poitarce i za zaitarce po tri dana 
samo pjesma i veselje u selu, a nasred Lokvica 
uvati se kolo pa po vascijeli dan drma i igra. 
Bilo pa prošlo. E moj brate. Bilo pa nema više. 
Još se slavi, hvala Bogu, slava se ne ostavlja i 
crkvi se ide, ali nema više onoga veselja, sve je 
zamrlo i zamuklo - i gora i polja. Lokvice je, 
vidiš i sam, preuzelo trnje i šikara, k‘o i selo. 
Ostalo ovo nešto  starije ‚‘grobova‘‘ nejačkije 
u selu, duša im u nosu, nidošta im nije, ko će 
se s trnjem boriti, i đeki stari momak. Kad oni 
pomru sve će opustiti. Eto, oste selo brez snage.                       
A govorio je stari Đuđo, još kad sam ja bio dje-
čak, kad su bila puna polja, puni torovi i puna 
sela, kad se sve prelijevalo i presipalo, kad je 
svakud blejilo i rikalo, kad se svakud orilo od 
pjesme i veselja, da ni vuka neće biti, a kamoli 
stoke i naroda, da se ni pijet‘o neće čuti. I eto, 
dođe taki vakat. Sve pusti i nestaje.  

Eto, ja se još zeru borim. Ovu koju čistiju Leši-
ća njivicu još uzorem i posijem što. Ne dam da 
zarastu, ne dam. Nek se vidi da vođe na Lešića 
zemlji još postoji Lešića muška  glava. Ali bo-
gami, otima se. Ne da zemlja nase. Zemlja ‚oće 
slugu, a ne gospodara. A i zagojatila se boga-
mi, kako naša Lešića tako i druga. Konda nije 
ona zemlja, pitoma i orna. Naška. Sve me ne-
što odbija. Konda se trnjem i šikarom ograđuje 
od mene, ne da mi doći nase, konda nije moja, 
konda se name ljuti. Ja sam samo ispraćo. Mla-
đe u svijet, stare u Dolić. Neko ode, zamakne 
pa ga nikad više. Kome nije do rodne grude, 
pa kakva je - da je, nije mu ni do svoga. Ko se 
tuđom sreći, svoje se stidi. Ali znaj da   SVAKA 
ZEMLJA IMA SVOJA USTA  I SVAKA USTA 
IMAJU SVOJU ZEMLJU. Utuvi to. Eto, ti se 
privijaš, dođeš iz daleka, koji dan na toliku dalj. 
Obiđeš me, probudiš mi nadu... 

E zemljo Lešića, otimata stotinama godina tr-
nju i šikari, kamenju i kresavom Kiku, ljubeći 
ti svaki pedalj, krvlju i znojem torena, da bi 
plodom plodila, zar si spala name jednoga? 
Vijekovima parana brazdama, bodena klinovi-
ma, kopana i prekopavana motikama, gažena 
i tabana samo svojim sinovima, došlo vrijeme 
da i ti otpočneš, tu đe si, da čekaš, pamteći bo-
lja i srećnija vremena. Tebe ne mogu ispratiti. 
Sreća moja.

Pogleda gore prema Doliću. U gustoj bujadi is-
pod ljesaka jedva su se nazirali krstovi.

‚‘Vi ste bili srećniji‘‘, reče. Ote mu se suza. Po-
gleda ka nebu – ‚‘O  Bože, ne dozvoli da moja 
suza bude njihova zadnja kap. Ne dozvoli da ja, 
nekada ponosni gospodar ovih gora, budem taj‘‘!

Krstan Jakovljević
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Поноси се мноме или поноси се са мном
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна предлог с(а) уз 
инструментал не употребљава се када он има значење средства, 
оруђа или предмета радње. Па ће тако бити правилни следећи изрази: 
бавио се мноме, поноси се мноме...
Примери:
Моји родитељи се поносе мноме.
Он се стално бави мноме.

Истоварују или истоварају
Правилан је искључиво глагол истоваривати, па ће тако бити 
правилни и изрази истоварују, истоварујем. Док ће изрази истоварати, 
истоварам бити неправилни.
Примери:
Цели дан истоварују комшијин намештај.
Сутра истоварујем старе ствари из гараже и носим их на ђубре.

Оканути се или оканити се нечега
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан ће бити 
искључиво израз оканити се нечега.
Примери:
Оканимо се празних прича и кренимо на дела.
Ма, окани се тога већ више, досадо једна!

Подстицај или потстицај
Правилно се пише подстицај, а не потстицај. Сугласник Д никада не 
прелази у свој безвучни пар Т испред сугласника Д, Ш.
Примери:
председник
подстицај
градски
подшишати

Јун или јуни
Према Правопису српскога језика из 2010. године оба примера су 
тачна и прихватљива. Дакле, правилно је рећи и јун/јуни и јул/јули.
Примери:
Јуни је месец када идемо на море.
Јул је мој најомиљенији месец јер тада нема школе.

Србски или српски
Корен речи српски гласи срб и у придеву ће доћи до једначења 
сугласника по звучности где глас Б прелази у свој безвучни пар П.
Тако да ће се правилно писати искључиво српски.
Примери:
Српски језик и граматику је лако научити.
Српски студенти имају велики успех у иностранству.

Рецепционер или рецепционар
Према Правопису српског језика из 2010. године правилно 
ће се писати и говорити рецепционер, док ће инструментал 
гласити рецепционером.
Примери:
Рецепционер ми је објаснио правила понашања у хотелу.
Са рецепционером сам разговарала о времену нашег одјављивања из 
хотела.

Носом или носем
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна инструментал 
именице нос гласи носом, мада је прихватљив и пример носем.
Пример:
Он својим носом све добро нањуши.
Пси својим носом нањуше негативце и лоше особе.

Језичке недоумице - XII део
Обување или облачење чарапа
Као што се ципеле обувају, тако се и чарапе обувају. Пример:
Милош је обуо обе чарапе.

Подпројекат или потпројекат
Према Речнику језичких недоумица код речи које се састоје од 
префикса под и главне речи која почиње гласом п, доћи ће до 
једначења сугласника по звучности, па ће речи гласити потпуковник, 
потпритисак, потпалубни, потпројекат...
Пример:
У оквиру овог пројекта биће и потпројеката, па ћемо се поделити 
у неколико група.

Министарство за науку или Министарство науке
Правилно се пише и говори: Министарство науке, Министарство 
просвете, Министарство енергетике, Министарство спољних 
послова, као и Факултет безбедности, Факултет политичких 
наука, Факултет организационих наука.

Пожеги или Пожези
У примеру Милица-Миличин извршена је палатализација, а у 
примеру Пожеги/Пожези извршена је сибиларизација, те се ова два 
примера у том смислу не могу доводити у везу. Оба примера Пожега/
Пожези су граматички исправна, с тим што се чешће употребљава 
реч Пожеги јер је она лакша за изговор од речи Пожези.

Дато или дано
Глагол дати у глаголском придеву трпном гласи: дат или дан, тј. 
гради се додавањем било наставка -н или наставка -т на основу. Исти 
је случај и код глагола који се добијају додавањем префикса на овај 
исти глагол (продат/продан, издат/издан, предат/предан).
Примери:
У датим примерима пронађи уљеза.
Предана је књига на лектуру.
Издат је лек на рецепт.
У свакодневном говору чешће се употребљава глаголски придев 
трпни који се гради додавањем наставка -т.
Примери:
Поклон дат мајци.
Време дато за одмор.
Кућа дата деци у наследство.

Ићи ћу или ћу ићи
Глагол ићи у футуру И гласи:
једнина:
1. ја ћу ићи/ ићи ћу
2. ти ћеш ићи/ићи ћеш
3. он ће ићи/ићи ће
множина:
1. ми ћемо ићи/ићи ћемо
2. ви ћете ићи/ићи ћете
3. они ће ићи/ићи ће
Разлика између облика ићи ћу и ћу ићи нема када је реч о њиховој 
употреби у грађењу глаголских облика или у правопису.
У примеру ићи ћу није неопходно писати заменицу ја (она се 
подразумева на основу глаголског облика), док са примером ћу ићи, 
заменица ја је обавезна.
Сваку реченицу можете почети са примером ићи ћу и то без 
заменице ја (Ићи ћу у град са друштвом), али не и са ћу ићи (Ћу ићи 
у град са друштвом).
Тако да је обавезно у оваквом контексту користити облик ићи 
ћу или употребити заменицу ја (Ја ћу ићи на одмор са друговима).
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Poezija
IRAN SE NEDA
U ovoj pjesmi,
sve će biti bez reda…
Baš me briga,
gdje će da stigne…
Još manje me boli glava,
od prvog šamara,
što pljusnuh,
papiru ispred sebe…
kad počeh da rađam,
pjesmo tebe…
Bolovi jesu
porođajni bili,
A negdje pred zoru,
svi su nešto pili…
Zapjeva, baba Nana:
„Rodila se muška glava”!
Dok ona pjeva
i vrišti od sreće…
Meni neko,
zavika s prozora:
„Iran se neda”…!

POLIGON HEMISFERE
Razgolićeni vihor,
nadnio se, 
na zaspalu Pepeljugu.
I sa okeanom nježnosti
uljuljkava je,
u snove
o novim buđenjima,
koja tonu
u zatonu…
Sunčevog odlaska,
sa poligona
hemisfere…!

LAVIRINT NA LAVIRINT 
Dobro ti jutro,
Zorule drago!
Podranih da vidim,
Da li su još 
Vrata zaključana…?
Što kalauz, 
Sinoć ih bolestan 
Zatvori…
I dušu
Umornu ostavi,
Na plavom moru,
Nepresušnih želja,
Što gase žeđ,
Za lavirintom
Sadašnjeg trena…
I đogatom,
Što zub genetike
Kopitom zgnječi…!

RAJ
Vodopad Nijagare
odjednom nestao…
Udav crveni,
nešto stisnuo…
Pomračenje zapara,

sunčev sjaj…
Možda i udav
stigne u raj!

KVARAN  KLJUČ
Interesi,
mi zaključali granicu
i ovog mog
majušnog svijeta…
Đe ću, šta ću?
Kad mi je ključ,
stalno kvaran… 
A drugog sam zanata,
pa popraviti 
se ne da !

GRUMEN MAGLE
Ispod prozora,
šćućurio se 
grumen magle…
Najradije bih ga popio,
da bi sunce ugledao.

POLJUBAC POVJETARCA
Zelena grana,
maše mi kroz
prozor stana…
Dok punom snagom,
ona diše,
kroz izmaglicu
pogleda vitalnog života…
donese povjetarac
i meni
poljubac, 
njegova praha…!

DIJAGNOZA
Lutanja su moja snena,
putovanjem odjevena,
Zaškripaše šine starog voza,
Postavlja se, 
dijagnoza:
Putovanje nastaviti,
Ti ne smiješ sada stati!
Kreni dalje,
Al’ uspori,
Da se i voz ne umori!

VODA NEZNANJA
Kad se sastanu 
maštanja
opijena, 
vodom neznanja,
Onda, 
ljepoti ludila
nema kraja…
Sipa, k’o iz kabla,
neće da stane,
Teče i dalje!

ZAGRLJAJ
Eh, 
te ravnice puste,
dignu ponekad 
i oblake guste…
Tamo, neđe, 
đe sunčev sjaj

Primi ih u svoj 
zagrljaj!

PJESMA
Pjesma u  meni
Čuči,
Ponekad malo,
Muči,
Al’ uvijek se
od nje  i nešto 
Nauči!

Đorđo (Lučin i Borikin) Radović

NEODREĐENO STANJE
Između kasne noći
i ranog jutra
dođe,
tako neko gluvo doba,
nešto tiše od tišine,
praznije od praznine,
nešto lepše od jave,
a ružnije od sna,
neodređeno stanje,
bez ljudi,
životinja, 
morskih talasa,
bez punog meseca,
glavnih zvezdica
i opterećenih mozgova…

VERUJEM
Verujem u vedru noć
i zvezde na vedrom nebu,
Verujem u mačke,
koje u tišini grebu…
Verujem u rosno jutro,
što se posle noći budi,
Verujem u ženu,
što iz ljubavi zatrudni.
Verujem u prijatelja,
koji me u oči gleda.
Verujem u prolaznika
što me pozdravi, radi reda…

SENKA DUŠE MOJE
Senka duše moje, 
oko tvoga srca kruži.
Krpi ranu,
što za patnju ti služi.
Pruža ti ruku
ljubavi i topline…
Otvara granicu, 
mane i vrline…

JATO ZLIH JEZIKA
Kako da preživim,
napade samoće,
neosvetljene staze,
koje vode
u nepoznatom pravcu,
na kojima strah caruje?
Kako da preživim,
trule laži
i još trulije istine,
lažne osmehe
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i more osveta?
Kako da preživim,
prazna obećanja,
uzdizanje,
kao početak padanja
i jato zlih jezika?

DANAŠNJI SVET
Budni su, 
a spavaju,
Zato i ne mogu,
da sanjaju,
Pa zbog ljubomore,
drugima uništavaju sne
i pretvaraju ih
u tužnu javu.
Mnogi zbog njih
izgube glavu.
To je taj,
današnji svet…
Taman te krene,
pa odjednom
nagli preokret.
I sve tako u krug,
dok ti prosjački štap,
ne postane drug…

POTONULE BARKE
Stare navike su 
bez traga nestale.
Sad se  bude 
nove sudbine.
Stare čaršije,
sad su barke potonule,
iz kojih se ni glas ne čuje…
Novi ljudi, 
nova škola,
više iskustva,
još više bola…
Svako luta
bar na pet minuta,
dok, ne upozna bolje sutra…

Rođeni smo jednaki,
samo su nam, 
putevo drugačiji…
Ne treba suditi,
tuđem putu,
jer možemo biti tamo,
već sledeću minutu.

Stare istine,
danas su bajke dečije…
u koje samo dete veruje.
Stara pravila,
rađaju lica zbunjena
ovih novih klinaca…
Nove tuge,
nove rane…
I umorno jutro,
što ne može,
da svane…?

PETAK U CIRIHU
Ja, noć, tišina, Cirih
i još neka sitnica…
Mnogi već spavaju,
neki još tračaju
a opet treći,

ne gube vreme na to…
Kuju planove
Ili sede i razmišljaju…
Razmišljaju,
o bliskoj budućnosti,
o ludoj suboti
ili mirnoj nedelji,
o staroj navici
ili o čudnom komšiji…
Nebitno, nešto im se dešava.
Sutra je novi dan,
Meteorolozi kažu:
„U kutiju lošeg vremena
spakovan…”
Za neke ljude poseban,
možda, neki novi početak,
a za većinu, 
ipak običan petak…!

Srđan Radović

SRCE
Arčibald je Ceru srce poklonio,
Kajmakčalan sada stražu ljubomorno čuva. 
A Jovanu je živo srce izvađeno,
u grudima tuđim neumorno gruva.
Meni mladoj u ovome veku
razniješe i srce i kolijevku.

LUKA
Imao je deda Damjan
pune štale krava i ovaca
i dva konja, dvije gorske vile
plahovitog Sokola,
bezbiljega Vranca.

Godinama složno kô dva lava ljuta
teglili su, snagu ne štedeći
prevrtali brazde u Luci kraj puta
nisi znao, ko je bio žešći. 

Rađala je plodorodna njiva
zlatnim zrnom i pšenicom gustom,
sada leži tužna, prekrivena
crnim trnom i ledinom pustom. 

I jutros je tužna Ujilica
žarkom suncu okrenula lice,
plodnoj Luci uvenule grudi
dok je gaze tuđe potkovice. 

SUSRET
Dugoj kobri i zvečarki sestri
kad polaze na pohode noćne
s‘ ljutom šarkom i poskokom bratom
nije dobro na cesti se sresti. 

UJILICA
Najljepša si u proljeće rano,
iz sna zimskog kad te bude ptice,
kad nad tobom nebo se zaplavi
prva rosa umije ti lice.

Kad ti dugu dolamu zelenu
uljepšaju cvetovi šareni,
kada ševa u cik zore rane
nad ljepotom tvojom zatreperi.

Bistra vrela i tvoji potoci,
što gizdavo žure prema moru

mojih vena to su vodotoci
poznajem ih goro po žuboru. 

Jutros stojiš ljepša nego ikad
okupana u sunčavom sjaju,
čuvaš srpstvo, čuvaš vjeru staru
na Tromeđi na starom oltaru. 

Anđa Radujko

KLETVA
Sve vene i gnjije, 
samo trnje cvjeta 
i raste i buja kao bajonete,
pa zatire sjeme, sjeme mog cvijeta
i otima ono što njegovo nije.

Zar sikirom tupom na bajonet ići?
A bajoneta puna zemljo si težaka,
prokleta si kada u tebi se tići
mjesto mog sjemena, sjeme crnog mraka.

Tražićeš me, al’ me nigdje neće biti,
crno sjeme na te još više će pasti,
plakaćeš i za mnom gorke suze liti
i sve što više plačeš, sve više će rasti.

Slutim sudbinu nejačak za bitku,
košulja ti crna da dolazi smjena,
hoćeš li se poznati u novome šitku
kako u suzama, ječiš izbodena.

Hiljade ćeš godina bez mojih koraka,
a putevi moji krvne su ti vene
tražiti milost od tog krvoloka,
nek’ te svu izbode kad nema ni mene.

Moji su te preci kitili ko svetu
i sjeme i kosti svoje su ti dali,
kô boginju svetili ja ti svoju kletvu,
kad nestaje mene, svi smo mi nestali.                               

Prije no mi kosti kostima počinu
zapretaš vječnome u svoju utrobu,
oprosti za kletvu svome gnjevnom sinu,
svom jauku zadnjem na sopstvenom grobu.

Krstan Jakovljević

CRNOREČJE 
Naša igra, naša pesma
Naši kosci, vredni momci,
rodno žito pokosiše, 
a i žene zlatnih ruku, 
srpom njima pomagaše.
I devojke mlade,
na kosidbu dođoše, 
Venčiće da pletemo, 
starih običaja da se setimo. 
Evo nove igre naše,
nek se kolo sad zanjiše,
nek se pesma glasno čuje,
a i kosa kad se kuje.
Rusalija, Tedena, 
Keser i Polomka,
to su igre naše stare, 
sačuvane od davnina, 
sad su ponos nama svima. 
Rodna i vesela nek nam bude godina!

Slobodanka Arsić
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U Srbiji postoji reka koju zovu Godina. Ali, za-
pravo, njeno pravo ime nije Godina već Vrelo, 
a taj nadimak je dobila zbog svoje jedinstvene 
dužine. Verovali ili ne, ova reka je dugačka tač-
no 365 metar.

U Srbiji postoji selo napravljeno od kamena. Da, 
da, dobro ste pročitali! Kameno selo Gostuša, 
koje se nalazi na padinama Stare planine, naj-
neobičnije je selo u Srbiji. Kuće u ovom selu iz-
građene su od kamena, blata i drugih prirodnih 
materijala pronađenih u okolini. Takođe, neve-
rovatno je da ih zub vremena nije „pobedio”.

Srbija takođe ima jednu prašumu. Prašuma Vina-
tovača je specijalni rezervat prirode u kojem dr-
veće bukve raste već preko 350 godina. Ovde je 
seča drveća, branje biljaka, pa čak i pomeranje 
palih debala zabranjeno. U pitanju je magično 
mesto netaknuto ljudskom rukom…

Da li ste znali da Veliki kanjon reke Kolorado 
(SAD) ima dvojnika? I to u Srbiji? Neobične crve-
ne stene impresivnog kanjona reke Temštice neo-
doljivo će vas podsetiti na čuveni Kolorado!

Srbija je imala i francusku kraljicu u svojoj isto-
riji! Jelena Anžujska bila je žena kralja Stefana 
Uroša koji je u njenu čast posadio jorgovane 
duž cele doline Ibra. Danas, jedni ovo mesto 
nazivaju Dolinom kraljeva, drugi Dolinom 
vekova, a oni romantični Dolinom jorgovana.

Na jugu Srbije, blizu Kuršumlije, nalazi se jed-
no od 8 srpskih čuda prirode – Đavolja varoš. 
Ova atrakcija je svetski poznata zbog svojih 
202 neobične zemljane figure nastale erozijom 
zemlje. I kao da nije bio i sam dovoljno nevero-
vatan, ovaj spektakularni prirodni fenomen ima 
svog dvojnika!

Najveća klisura probojnica Evrope je Đerdap-
ska klisura koja se nalazi u istočnoj Srbiji. A u 
zapadnoj Srbiji nalazi se drugi po redu najdublji 
kanjon u Evropi – kanjon reke Drine.

Srbija ima zaista mnogo neverovatnih prirodnih 
atrakcija poput Prerasta Vratne, najviših kame-
nih kapija Evrope. Ima ih 3 – Suvi Prerast, Ve-
liki Prerast i Mali Prerast, koji je sa svojih 34 
metara visine, 30 metara dužine i 15 metara ši-
rine zapravo najveći.

Pored Nikole Tesle, koji je svakako jedan od naj-
važnijih izumitelja svih vremena, Mihajlo I. Pupun 
(fizičar i hemičar), Milutin Milanković (matemati-
čar, astronom, klimatolog, geofizičar, građevinski 
inženjer), Josif Pančić (botaničar, doktor, preda-
vač), Mileva Marić (matematičarka) i Vuk Stefa-
nović Karadžić (filolog i lingvista) su samo neki 
od poznatih naučnika koji su poreklom iz Srbije.

Da li ste ikada čuli za jezera po čijoj površini 
ostrva plešu? E pa, u Srbiji i tako nešto posto-

Zanimljivosti Srbije

ji! Na Semeteškom i Vlasinskom jezeru ostrva 
plutaju.

Tri Srbina, Valter Bogdanić, Čarls Simić i Mi-
hajlo Pupin, osvojili su prestižnu Pulicerovu 
nagradu. A Ivo Andrić je jedini dobitnik Nobe-
love nagrade iz Srbije.

Priroda Srbije krije mnogo tajni i nera-
zrešenih misterija. Jedna od njih je plani-
na Rtanj – 500.000 godina stara pirami-
da. Zbog njenog piramidalnog oblika, za ovu 
mističnu planinu se veruje da je drevna pira-
mida u kojoj se nalazi matični brod ostavljen 
od strane vanzemaljaca.

Tu je takođe i misterija Povlenskih kugli o či-
jem se poreklu i dan danas raspravlja. Dok jed-
ni tvde da su ove ogromne kamene kugle rasute 
po brdima Povlena čuda prirode sa lekovitim 
moćima, drugi veruju da su ih vanzemaljci 
ostavili. Naučnici pak smatraju da su one nasta-
le vulkanskom aktivnošću.

„Cvetanje Tise” je fenomen kojem možete 
prisustvovati samo u Srbiji, blizu Horgoša, na 
izlazu iz Kanjiže. Svake godine u junu na reci 
Tisi odigrava se jedinstven, romantičan i me-
lanholičan ples života i smrti. Insekt Palingenia 
longicauda tada izvodi svoj 3 sata dug svadbeni 
ples na zadivljenje svih posmatrača.

Trg Slavija je do 1880-ih godina bio baruština i tu 
su Beograđani lovili divlje patke. Kasnije je po-
znati škotski preduzetnik Frensis Makenzi, koji se 
pre dolaska u Srbiju bavio poljoprivredom i huma-
nitarnim radom, kupio veliki prostor iznad njega i 
isparcelisao ga radi prodaje. Tu je sebi izgradio i 
kuću, koja je 1910. godine pretvorena u Socijali-
stički narodni dom. Inače, tu su se nalazile i dve 
poznate kafane – „Tri seljaka“ i „Rudničanin“, 
koje su srušene pre i tokom Drugog svetskog rata.

Grof Sava Vladislavić - Raguzinski bio je ruski 
diplomata srpskog porekla na dvoru ruskog 
cara Petra Velikog i Katarine I. Poverene su mu 

mnoge diplomatske misije u Carigradu, Rimu i 
Pekingu. Njegova verovatno najznačajnija dela 
bila su Kjahtinski dogovor, koji je regulisao 
odnose Rusije i Kine sve do sredine 19. veka 
i danas važećem razgraničenju dve države i 
osnivanje ruske obaveštajne službe. Kao jedan 
od najuglednijih ljudi u to vreme u Rusiji, 
zadobio je poverenje ruskog cara Petra Velikog 
za oslobođenje srpskog naroda na Balkanu.

Čak 13 Srba aktivno je radilo na „Apolo” pro-
gramu američke svemirske agencije NASA. U 
osnivanju iste učestvovao je i srpski naučnik i 
pronalazač Mihajlo Pupin.

Pančićeva omorika (Picea omorica P.) 
predstavlja najpoznatiji srpski endem koji je 
u Svetu prisutan samo u srednjem toku reke 
Drine. Otkrio ju je Josif Pančić 1875. Godine.

Današnja Sremska Mitrovica, a nekadašnji 
Sirmijum, svoj vrhunac doživela je u trećem 
veku kada je imala status jedne od četiri 
prestonice poznog Rimskog carstva.

Freske u manastiru Sopoćani smatraju se 
pretečom italijanske renesanse.

Knez Mihajlova ulica je glavna ulica u 
Beogradu. Ona je zakonom zaštićena kao jedno 
od najstarijih i najvrednijih znamenitosti grada. 
Beograd  ima veliki broj impresivnih zgrada i 
palata, koje su građene krajem 1870. godine.

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.

Srpski monah Lazar Svetogorac je napravio 
prvi javni sat čak 200 godina pre nego što su 
Švajcaraci osnovali prvi časovničarski esnaf.
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Veliki dio javnosti, svekolikog naroda srbskog, 
ne zna skoro ništa ili veoma malo, o spektaku-
larnom osnivanju  „Slobodnog univerziteta Sr-
bije”. Po svom sadržaju i namjeri, to je na neki 
način, jedinstven naučni rad. To je paralelno 
izučavanje fizičkog i duhovnog, a istovremeno 
je i plemenitog karaktera, nepojmljivog i dosad 
nezabilježenog u svijetu.  Jedinstven je i zbog 
toga, što je jedini univerzitet na svijetu koji radi 
besplatno.  Dostupan je svima, jer radi i preko 
interneta. Bez ikakvih je barijera. Nije važno 
obrazovanje, starost, nacionalnost, pol. Važne 
su samo ideje. Predavači su vrhunski stručnjaci, 
a na čelu je prof. dr Velimir Abramović, zvani 
Veljo. Čovjek koji je najbolji poznavalac Te-
slinih izuma na cijelom svijetu. A mora se pri-
znati da je velika stvar ako dobro poznaješ rad 
i božanske izume velikog Nikole Tesle. Kada 
kažem, „Božanski izumi”, mislim da i svakom 
laiku mora biti razumljivo da se radi o nečem 
vrhunskom. Nije to samo otkriće naizmjenične 
struje, kako je do sada javnost šturo obaviješte-
na, da li iz nehata ili namjerno. Činjenica  je 
da je Tesla zapostavljen, i što je najveći apsurd, 
skoro najviše među srpskim naučnicima. Zašto 
je tako? Objasniću malo kasnije.

O čemu se u stvari radi? Dok mi o ovome raz-
mišljamo, planeta Zemlja se mirno, zajedno s 
nama, vrti oko svoje ose trideset kilometara u 
minuti kao ringišpil. Drugo, kretanje oko sunca 
sto hiljada kilometara na sat, pa kretanja galak-
sija, pa  galaksijskih jata oko centra beskonač-
nosti. Svijet se sastoji od vremena, a ne da je 
nastao u vremenu. Vrijeme je beskonačno. Oso-
bina kretanja vremena je samo prividno. Sve 
ovo što sam nabrojao je samo mali broj naučnih 
činjenica, od čega se čovjeku zavrti u glavi.

Pored svega, Teslijani kažu – vrijeme je da 
počnemo svi da gradimo novu naučnu, teh-
ničko duhovnu civilizaciju. Znači sa etikom 
koju predvodi Tesla, i cijeli svijet da krene u 
preobražaj. Prvi korak je pretresanje uvreženih 
stavova. Akademija nauka nije sposobna da 
obezbijedi interes za predavanje ljudi koji po-
znaju… uostalom, nije jasno zašto uopšte po-
stoji ta institucija. Samo su im u interesu titule, 
a titule naglašavaju oni koji žele tim titulama 
da predstave sopstvenu vrijednost.  - Hm. Mi 
smo jedini ovdje slobodni. Nemamo državu, 
nemamo institucije koje nas blokiraju zato što 
su sve obesmišljne. Kupujete diplome, radite 
šta hoćete, potpuna korupcija i svi su ljudi iz-
gubili povjerenje. Zatim smo istorijski sa ovog 
terena suspendovani. Mi smo ovdje u dijaspori, 
u stratoemigraciji i pravimo u stvari rješenje za 
čitavo čovječanstvo,- jasno kažu Teslijani.   Za 
svijest, za svjetlost, za novu civilizaciju Teslija-
na! To je njihov moto.

Zašto misliti da je slučajnost, što se ovako nešto 
događa baš među srbskim narodom. Nije slu-
čaj. Izvor je u kosmičkom jezgru od Apsolutne 
Svijesti, odakle izvire sama harmonija i dobro-

Teslijani ta. Ko je pratio neka moja ranija izlaganja, gdje 
sam napominjao tvrdnje  stručnih ljudi, da su 
Srbi pravoslavci još mnogo prije nego se po-
javila  judaističko hrišćanska religija. Dakle, 
stara, prava vjera u trojedinog Boga, kojeg su 
častili i slavili stari Srbi. To, međutim, nikako 
nije odgovaralo katoličkoj crkvenoj instituciji, 
koja se infiltrirala u veliko rimsko, robovlasnič-
ko carstvo, pa nas je, propagandistički okarak-
terisala kao nevjernike pagane, a kasnije kao 
ortodoksne šizmatike. Otud i pojava krstaških 
ratova. Ovo što navodim nije neprijateljskog 
karaktera, nego samo činjenično iznošenje 
mnogih svjetskih analitičara. Robovlasničko 
društvo, da se razumijemo nije rimska tvorevi-
na, već se pojavilo još u Kainovom vremenu. 
Nažalost, takvo uređenje se proširilo i među 
kasnije protestante. Nasljednik tog sistema je 
kolonijalni, pa sve do današnjih korporacijskih 
liberala, i novog svjetskog poretka. Sve je to 
zbog ljudskog pada u prokletstvo i sulude želje 
do iskorištavanja drugih, a to je djelo Satane.

Zašto dakle, težnja ka novoj civilizaciji baš kod 
Srba? Istraživači su nas podsjetili na vinčanski 
kod koji nosimo u sebi. Kao što tumače, više 
od dvije hiljade godina, civilizacija vinčanske 
kulture je živjela bez ratova, jer arheolozi nisu 
pronašli nikakve tragove bilo kakvog oružja. 
To dokazuje da u svojoj dubokoj prošlosti nisu 
imali sklonost do iskorištavanja, pa samim tim, 
ni do robova. Sve je to svjetska javnost zataš-
kavala, pa i krivotvorila. Zato se naša, srpska 
javnost,  u čudu pitala zašto nas bombarduju. 
Devetnaest zemalja nas bombarduje, cijeli se 
svijet okomio na nas. Otkud da smo baš mi to-
liko važni.

Baš iz tih razloga su se mnogi po svijetu pitali 
otkud pojava srbske autohtonističke škole isto-
riografije. Naročito su bili zatečeni u srpskoj 
akademiji nauka i umjetnosti, a tako je i danas, 
jer su im mozgovi do kraja isprani stranim uti-
cajima. Po kosmičkim zakonima je tome došao 
kraj i čovječanstvo mora doživjeti preobražaj. 
Ezoterijska društva koja vladaju specijalnim 
svjetskim službama, nametnula su im, da oni 
nametnu ovdje nama da obnovimo tu školu kao 
motiv za osvješćenje. Tu gdje nema ni sistema 
ni države, gdje je stepen slobode najveći, gdje 
postoji najstariji gen, tu mora da probije matri-
ca, paradigma, ideja za novu civilizaciju. Sva 
ezoterijska društva, pa i azijska su zaključila 
da smo baš mi Srbi, na čelu sa Teslom, ti novi 
Jevreji moralne naučne duhovnosti. A da bismo 
bili toga svjesni moramo shvatiti da nismo niot-
kud došli kao Sloveni, i da ne postoji ništa osim 
taj arhigen koji će preobraziti čovječanstvo. Pa-
žljivim iščitavanjem tekstova ovih novih istori-
čara, a u novije vrijeme praćenje preko interne-
ta, radove mnogih srbskih naučnika, inspirisalo 
me da o svemu tome na svoj način pišem i do-
nesem pred naše čitaocie. Znajući  zasigurno da 
u Sloveniji živi najmanje pedeset hiljada Srba, 
želja mi je da o ovim pitanjima što više saznaju, 
pa po mogućnosti da mnogi i sarađuju sa našim, 
Bogom danim Teslijanima.

          Ostoja Šobot

Rođendanska čestitka u stihu
Desilo se to u SKD „Petar Kočić” u Kranju. 
Bilo je neobično, ali veoma osjećajno. 
Svi članovi folklorne grupe čestitali smo 
slavljeniku sa uobičajenom pjesmicom – 
„Danas nam je srećan dan”. Učinili smo to 
od srca, veselo i dirljivo. Iako je emocije 
izuzetno teško opisati riječima, iskreno vam 
kažemo da nam je uspjelo izrazito emotivno 
u dno duše dirnuti našeg slavljenika. Nešto 
ovako se može dogoditi samo u kolektivu 
gdje su međusobni odnosi savršeni. Pošto u 
dušu poznajem članove naše folklorne grupe, 
pretpostavljao sam da će se ovako nešto desiti, 
pa sam se već unapred odlučio da mu na svoj 
način napišem jednu rođendansku pjesmicu. 
Iskreno se nadam da ovo zavrjeđuje da se 
objavi u Mostovima.  Majo Krgović

OSTOJA 70   
Nadigrat’ ga uzalud se trude,
Kad zapjeva tri se sela bude.
Kad podvikne „’oćemo li nemo?”, 
probudi se i ko je zadremô.

Pitate se riječ je o kome?
O Ostoji, prijatelju mome.
Sedamdeset što je napunio,
A kô da se on juče rodio.

Da l’ priroda il’ njegova Drena.
Sačúva ga, da nema problema.
Kad ga ljute, iz njeg’ vatra sjeva,
U veselju kao slavuj pjeva.

Lijepo je s njim u društvu biti,
Samo ne smeš njega naljutiti.
Sve mu basta, vičan je u svemu, 
kad nastupa nikad nema tremu.

Svako sluša kad Ostoja zbori,
Jer lijepo i mudro govori.
U Davida kada se pretvori,
Svak bi rekô evo Kočić zbori.

Pa nas vrati u vremena stara,
Kada David s vlašću pregovara.
On jazavca tuži slavnom sudu, 
od sudije David pravi ludu.

Kočićeva sva sabrana djela,
Naš Ostoja pročitô je cjela.
I druge je mnoge pročitao,
Dosta toga i sam napisao.

Pobjesnelog napisa anđela,
Međ’narodna opisa nedjela,
Što srpskome narodu činiše, 
to Ostoja u romanu piše.
Ko je čitô, taj će više znati,
A ko nije, treba pročitati.

U tvojijeh je druže sedamdeset:
Stao Kočićev David sa Zmijanja,
Stalo srpstvo od svog postojanja,
Azbuka Vukova, struja Teslina,
I još mnogo mjesta u njemu ima, 
za tvoju Drenu, potomke vaše,
Krajiške pjesme i igre naše.
Ostani takav dokle se more, 
žele ti članovi tvoje folklore!    

Majo Krgović
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О НАДИ 
Сви који имају чврсту наду у Бога, узводе 
се к Њему и просветљују сијањем вечне 
Светлости. Истинска и мудра нада огледа 
се у томе да човек нимало не брине за себе, 
и то из љубави према Богу и ради дела 
добродетељи (врлине), знајући да о њему 
брине Бог. Ако, пак, човек сам брине за своје 
послове и Богу се молитвом обраћа само 
онда када га сналазе неизбежне несреће, не 
видећи у сопственим снагама средство кадро 
да их одврати, па тек тада почне да се нада 
у помоћ Божију - та је нада сујетна и лажна. 
Истинска нада иште само Царство Божије, а 
уверена је да ће јој и све земаљско, што јој 
је потребно у овом пролазном животу, бити 
даровано. Док ту наду не стекне, срце наше 
неће моћи да има мира ни покоја. Тек та нада 
умириће га и у њега улити радост. О њој 
су управо поклоњења достојна и пресвета 
Уста рекла: „Ходите к Мени сви који сте 
уморни и натоварени, и Ја ћу вас одморити!” 
То значи да ће уморни и натоварени наду 
своју положити на Господа и да ће тако 
наћи олакшање у труду и страху своме. У 
Јеванђељу Лукином речено је о Симеону: „И 
би му обећано Духом Светим да неће видети 
смрти док не види Христа Господњег” (2, 
26). Праведни старац није гасио наду своју, 
но је чекао прежељеног Спаситеља и, с 
радошћу Га примивши на руке своје, рекао: 
„Сада ме отпушташ да идем, Владико, у 
прежељено Царство Твоје, јер сам примио 
наду своју - Христа Господњега”. 

О ЉУБАВИ ПРЕМА БОГУ 
Онај ко је стекао савршену љубав, живи у 
овом животу као да га и нема, јер се сматра 
туђинцем у свету видљивом, са трпљењем 
ишчекујући невидљиво. Он се сав изменио 
у љубав према Богу и заборавио је сваку 
другу љубав. Ко љуби себе, не може да 
љуби Бога. А ко не љуби себе из љубави 
према Богу, тај љуби Бога. Онај ко истински 
љуби Бога сматра се странцем и дошљаком 
на земљи, јер у своме стремљењу ка Богу 
душом и умом сазрцава Њега Јединога. 
Душа, испуњена љубављу Божијом, у време 
изласка свога из тела, неће се убојати кнеза 
ваздушнога, но ће са Анђелима узлетети као 
из туђине у отаџбину своју. 

О СТРАХУ БОЖИЈЕМ 
Човек који се подухватио тога да пређе пут 
унутарње пажње, пре свега треба да има 
страх Божији, који је почетак премудрости. 
У његов ум треба да су свагда урезане 
пророчке речи: „Служите Господу са 
страхом и радујте Му се са трепетом” (Пс. 
2, 11). Он треба да иде тим путем крајње 

Мисли преподобног 
Серафима Саровског

обазриво, испуњен страхопоштовањем 
према свему свештеном, а нипошто немарно. 
У противном, треба да се боји да се на њега 
не примени реч Божија: „Проклет да је човек 
који немарно твори дело Господње!” (Јерем. 
48, 10). Обазривост са страхопоштовањем 
неопходна је овде због тога што је оно море 
(тј. срце са његовим помислима и жељама, 
које смо дужни очистити помоћу пажње), 
велико и пространо, и што у њему живе 
безбројни гадови, то јест многе помисли 
сујетне, неправедне и нечисте, накот злих 
духова. Страх Божији стиче се када се човек 
одрекне од света и свега у свету, и све своје 
мисли и осећања усредсреди само на закон 
Божији, и сав се погрузи у сазрцање Бога 
и осећање блаженства, обећано Светима. 
Не можемо се одрећи света и доћи у стање 
сазрцања, ако остајемо у свету, јер док се 
страсти не стишају, не можемо стећи мир 
душевни, а страсти се неће стишати, док нас 
окружују предмети који их буде. Да бисмо 
дошли до савршеног бестрашћа и достигли 
савршено безмолвије (тиховање) душе, 
треба много да се подвизавамо у духовном 
размишљању и молитви. А како бисмо у 
сазрцање Бога могли да се погрузимо свецело 
и спокојно и да се учимо закону Његовом, и 
свом душом се ка Њему узносимо пламеном 
молитвом, ако остајемо усред неућутне граје 
страсти, које међусобно ратују у свету?! 
Свет лежи у злу. Ако се не ослободи од 
света, душа не може искрено да љуби Бога. 
Јер је све светско, по речима Преподобног 
Антиоха, за њу као покривало (које је одваја 
од Бога). Ако ми, вели исти учитељ већ 
живимо у туђем граду и ако је већ наш прави 
Град далеко од њега, зашто се задржавамо 
у туђини и ту себи стичемо поља и куће? И 
како ћемо запевати песму Господњу у земљи 
туђој?! Овај свет је област оног другог, тј. 
кнеза века овог (Слово 15). 

О ЧУВАЊУ САЗНАТИХ ИСТИНА 
Без нужде не треба другоме откривати 
срце своје. Мећу хиљаду могуће је наћи 
само једнога који би сачувао твоју тајну. 
Када је ми сами не чувамо у себи, како се 
можемо надати да ће је сачувати други. 
Са човеком душевним, треба говорити о 
стварима људским, а са човеком који има 
разум духовни, треба говорити о стварима 
небеским. Људи испуњени духовном 
мудрошћу, расуђују о духу неког човека 
сходно Светоме Писму, гледајући јесу ли 
његове речи саобразне вољи Божијој, и 
потом о њему закључују. Када се деси да 
се нађеш мећу људима у свету, о духовним 
стварима не треба говорити, особито 
ако код њих не примећујеш жељу да те 

слушају. У том случају, треба следити учење 
Светог Дионисија Ареопагита (у књизи о 
Небеској јерархији, гл. 2): поставши сам 
божанствен од познања божанствених 
ствари, и у тајности ума свога сакривши 
светињу од неосвећеног народа, чувај је, 
јер - како Писмо каже - није добро пред 
свиње бацити чисти, светолики и скупоцени 
накит духовног бисерја. Треба држати на 
уму реч Господњу: Не мећите бисера свога 
пред свиње да их не изгазе ногама својим 
и, вративши се, не растргну вас“ (Мт. 7, 6). 
Због тога на све начине треба да се трудиш 
да скриваш у себи ризницу дарова Божијих. 
У противном, изгубићеш их и нећеш их 
више наћи... А када потреба изискује или 
ствар дотле стигне, треба отворено деловати 
у славу Божију, сходно речи Божијој: „Ја 
прослављам онога који је Мене прославио“ 
(1. Цар. 2, 30), зато што се пут већ отворио. 

О МНОГОСЛОВЉУ 
Већ и само многословљење са онима који 
живе животом другачијим од нашег, довољно 
је да растроји унутарњост пажљивог 
(духовно сабраног) човека. Најжалосније од 
свега је што тиме може да се угаси онај огањ 
који је Господ наш, Исус Христос, дошао да 
баци у земљу (нашег) срца: јер, ништа тако 
лако не тули огањ, који Дух Свети удахњује 
у срце монахово ради освећења душе, као 
саобраћање и многословљење и разговор, 
изузев онога који нам је на узрастање познања 
и приближавање Богу (Исаак Сирин, слово 
8). Због тога је ради сачувања унутарњег 
човека потребно настојати да уздржавамо 
језик свој од многословља, јер мудар човек 
држи се ћутања (Прич. 11, 12) и који пази на 
уста своја, чува душу своју (Прич. 13, 3)... 
Пре него што саслушамо речи некога о некој 
ствари, не смемо одговарати, јер „одговарати 
на реч пре него што је чујемо, безумље је и 
срамота.” (Приче, 11, 12). 
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Poučne priče
Priča o dve nakrivljene cigle i samoj suštini života
Ova priča nastala je prilikom izgradnje jednog manastira u Australiji.
Angažovanje  radnika je bilo veoma skupo, pa su monasi morali sami da 
zidaju, kao su znali i umeli. Želeo sam da sve bude savršeno pa sam se se 
posvetio svakoj pojedinačnoj cigli. Pitajte bilo koga to nije baš tako lako 
kao što izgleda, potrebno je mnogo veštine i strpljenja da se cigle postave 
baš kako treba. Posle nekoliko dana pažljivog rada uspeo sam i prosto se 
divio svom radu. Ali mi je pogled skliznuo nehotice i ugledao sam dve 
cigle koje su bile krivo postavljene i odudaraju od svih onih ispravno 
postavljenih, užasnuo sam se tog prizora. Malter je već bio tvrd da bi se 
greška ispravila. Pomislio sam: ,,Kako ja mogu biti prosvetljen, ako ne 
mogu da da napravim ni jednostavni zid ispravno?”. Zato sam zamolio 
igumana da mi dozvoli da porušim zid i počnem ga iznova. Iguman mi 
naravno nije dozvolio da srušim zid jer je smatrao da je dovoljno dobar. 
Reč dovoljno dobar nije ono što sam želeo da čujem, ali sam nastavio da 
radim dalje još upornije i istrajnije i uskoro je manastir bio završen. Kas-
nije sam uvek zaobilazio taj zid kada sam nekome pokazivao manastir.
Jednog dana se desilo baš da je jedan posetilac prolazio kraj tog zida. Dok 
su išli posetilac je spontano primetio: „Lep zid.”
Ja sam mu zapanjeno odgovorio: ,,Gospodine, da li ste zaboravili svoje 
naočare kod kuće? Zar ne vidite ove dve krivo postavljene cigle?”. 
„Da vidim ih“ smešeći se je rekao „ali isto tako mogu da vidim  i 998 
dobro postavljenih.” Ova jednostavna izjava je promenila  moj život i na-
terala me da shvatim da je ceo moj život  bio fokusiran na ono što je bilo 
pogrešno, ono što je nedostajalo i što nije bilo savršeno u mom životu. 
U svojoj zabrinutosti oko dve loše postavljene cigle, propustio sam da 
vidim 998 cigle koje su bile savršeno postavljene, uprkos tome što nimam 
imao prethodno iskustvo u postavljanju cigli.

Ko je srećan? Paun i Vrana
Vrana je živela u šumi i bila je potpuno zadovoljna svojim životom. Jed-
nog dana ona ugleda labuda. „Ovaj labud je mnogo beo”, pomisli ona, „a 
ja sam baš crna”. „On mora da je nasrećnija ptica na svetu.” Vrana podeli 
svoju misao sa labudom. „Zapravo” odgovori labud, „I ja sam mislio da 
sam najsrećnija ptica dok nisam video papagaja, on ima dve boje i prelep 
je. Mislim da je papagaj najsrećnija ptica ikad stvorena”. Vrana nađe pa-
pagaja koji joj je objasnio: „Ja sam živeo jako srećnim životom dok nisam 
ugledao pauna. Ja imam samo dve boje dok paun ima mnogo boja”. Vrana 
poseti pauna u zoološkom vrtu i vide da se hiljade ljudi skuplja i divi 
se njegovoj lepoti. Kada su ljudi otišli, vrana se približi paunu. “Dragi 
paune” reče vrana „ti si tako predivan. Svakog dana hiljade ljudi dolazi 
da te vidi. Ljudi kada vide mene, odmah me teraju od sebe. Mislim da si 
najsrećnija ptica na svetu”. Paun odgovori: „Ja sam uvek mislio da sam 
najlepša i najsrećnija ptica na svetu. Ali zbog moje lepote, ja sam zaro-
bljen u ovom zoološkom vrtu. Promotrio sam zoološki vrt jako pažljivo 
i primetio da je vrana jedina ptica koja nije u kavezu. Tako da već neko 
vreme razmišljam o tome kako bih bio srećan da sam vrana mogao bi da 
letim gde hoću”. Ovo je i ljudski problem takođe. Mi pravimo nepotreb-
na poređenja sa drugima i bivamo tužni. Ne vrednujemo ono što nam je 
bog dao. Sve ovo vodi do začaranog kruga nesreće. Naučimo da budemo 
srećni sa onim što imamo, a ne da gledamo šta nemamo. Uvek će pos-
tojati neko ko ima više ili manje od onoga što mi imamo. Osoba koja je 
zadovoljna sa onim što ima je najsrećnija osoba na svetu.

Voleti je ništa, biti voljen je nešto, ali... 
Jednom davno živeo je sa svojom ženom, jedan vrlo siromašan čovek. 
Jadanput, njegova žena, koja je imala vrlo dugačku i lepu  kosu, zatraži 
od njega češalj kako bi je pravilno održavala. Čovek se osećao vrlo tužno 
ali je morao da odbije. Objasnio je kako nema dovoljno novca ni za po-
pravak kaiša  njegovog sata koji je bio pokidan. Ona više nije insistirala. 
Kada je pošao na posao prošao je pored radnje sa satovima, tu je prodao 
svoj oštećen sat po vrlo niskoj ceni, i otišao da kupi češalj za svoju dra-
ganu. Uveče je došao kući sa češaljem u ruci spreman da ga da svojoj 
ženici. Iznenadio se kada je video svoju ženu sa kratkom kosom, a onda 

je video da u ruci drži nov kaiš za sat. Ona je prodala svoju kosu i za taj 
novac kupila kaiš. U isto vreme su im potekle suze, ne zbog uzaludnosti 
njihovih postupaka, već zbog uzajamne snage njihove ljubavi.

Pouka priče – voleti je ništa, biti voljen je nešto, ali voleti i biti voljen od 
strane osobe koju voliš je sve.

Kratka poučna priča – „prepreka na našem putu”
Priča se da je u davna vremena  živeo je jedan veoma pametan i pravičan 
kralj. Jednog dana želeo je da proveri svoje podanike pa je postavio jedan 
veliki kamen na sred puta. Onda se sakrio da vidi ko će ga od njegov-
ih podanika ukloniti. Neki od najbogatijih trgovaca i kraljevih dvorana 
prolazili su putem i jednostavno ga zaobilazili. Mnogi su krivili kralja za 
loše održavanje puteva, ali svejedno niko nije ni pokušao da kamen uklo-
ni sa puta. Posle nekog vremena naišao je jedan seljak noseći na leđima 
ogroman džak sa povrćem. Nakon što se približio steni, spustio je džak 
i pokušao je da skloni kamen sa puta. Posle mnogo guranja i napora, 
napokon je uspeo. Ponovo je uzeo svoj džak povrća, i tada tek primetio 
nekakvu torbicu kako leži na mestu gde je bila stena, kada je otvorio 
bio je zapanjen njenim sadržajem. Torbica je bila puna zlatnika, i drugih 
dragocenosti, na vrhu je stajalo pismo od kralja u kojem je pisalo da je 
torba vlasništvo onoga ko ukloni kamen sa puta.

Seljak je saznao  ono što mnogi od nas nikad ne shvate! Prepreka na 
nešem putu je zapravo mogućnost za napredovanje.

Poklon i uvreda
Neki bezobrazni zapadnjak je čuo za tog gurua i odlučio da ga izazove. 
Po dolasku u njegov hram, počeo je da ga vređa i ponižava na sve moguće 
načine… Međutim, tokom celog događaja, guru je ostao u potpunosti 
pribran, nijedan mišić mu se nije pomerio. Zapadnjak nije mogao da 
veruje. Posle pola sata, više nije mogao ni da psuje, izgubio je svu energiju 
i na kraju je odlučio da pita učitelja: „Razumem ja te vaše duhovne stvari 
i kao, nije vas briga šta drugi ljudi misle, ali, ja sam te ponizio i uvredio, 
treba da naučiš da moraš da se boriš za sebe.“
Po prvi put, guru je progovorio: „Sinko, mogu li da postavim samo 2 pitanja?“ 
„Naravno“, reče čovek.
Tada učitelj reče: „Ako ti meni doneseš poklon, a ja ga ne prihvatim, 
kome taj poklon i dalje pripada?“
Čovek reče: „Pa, ako ne prihvatiš poklon, onda i dalje pripada meni.“
Potom guru nastavi: „A sada, sine moj, ako ti za mene imaš samo uvredu, 
a ja je ne prihvatam, kome ona i dalje pripada?“

Hleb i maslac – priča o poštenju
Pekar u selu je kupovao maslac od obližnjeg seljaka. Jednog je dana 
izmerio količinu kupljenjog maslaca i ustanovio da je seljak smanjio 
količinu kupljenog maslaca iako mu je zaračunao istu cenu. Pekar se 
naljutio i optužio seljaka za prevaru i prijavio ga vlastima.
Na sudu je sudija upitao seljaka:
“Imate li proverenu vagu i tegove?”
“Nemam”, odgovorio je seljak.
“Pa kako onda merite količinu maslaca kojeg prodajete?”
Seljak je odgovorio:
“Kad je pekar počeo od mene kupovati maslac smatrao sam da bih 
trebao od njega kupovati hleb. Počeo sam koristiti njegov hleb od pola 
kilograma kao teg za moju vagu, kad sam vagao maslac. Ako je težina 
mog maslaca manja, onda je za to kriv pekar.”
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Aforizmi i anegdote
Đorđo Radović
Ljepotu života mjerimo, ljepotom životnog života.
Ulazak u dušu svoju prepriječio mu je gubitak ključeva, od njezinih 
ulaznih vrata.
Vjeruj i ono što je nemoguće, jer danas je svemoguće moguće.
Žena je kao cvijet života, njezine ljepote se sjetimo samo, dok je mlada.
Informaciju provjeri lažnom informacijom, da dođeš do prave 
informacije.
Svakog dana idemo u susret, susretu al’ se nekad  sa njim i mimoiđemo.
Ljubav je neozdravljiva bolest, zato uživajmo, bar u jednoj bolesti i 
zaželimo da što duže traje.
Čovjek može sve u mislima, čak i najviša čuda uraditi u svim 
smjerovima, ako su mu smjerovi za čuda otvoreni.
Negdje smo svi skriveni, a prave riječi otkrivaju lokaciju „skrivališta”.
Za svojim „ja” neka svako traga, dok se u njemu ne prepozna, pa onda 
neka vidi šta će sa njim.

Srđan Radović
Pametan može odglumiti budalu bar na pet minuta. Budala ne može 
odglumiti pametnog ni na sekund.
Mnogi ogovaraju tuđa dela, a pri tome kriju ili brane svoja nedela. Da 
je obrnuto….verovatno bi me alarm probudio i podsetio da je ono prvo 
realnost, a ovo drugo pusti san.
Na graničnom prelazu java-san, uvek ima dosta ljudi, to je neko pravilo, 
to je ta život ludi.
Pratim uspehe i neuspehe svakog prolaznika, njihove reakcije na sve to i 
veličinu ljudskosti u njima koja posle toga ostaje.
Nije mi cilj biti korak ispred drugih, cilj mi je da ne kasnim nijedan 
korak ka zastavljenom cilju.
Svi što mi pričate iza leđa, samo nastavite, vežbajte! Jednog dana ćete  
mi trebati kao obezbeđenje.

Anegdote
Za svoje vreme prilično obrazovan, „intelektualac opšteg smera“, 
Vasilije Lazić iz sremačkog sela Susek, ostao je u srpskoj istoriji 
upamćen, pre svega, kao ljuti protivnik Vukovih jezičkih reformi, koga 
je, međutim, posle polemika u dva navrata, Đura Daničić zanavek 
ućutkao.  
Kada se preselio u Beograd, njegov zemljak, mitropolit Petar Jovanović, 
rodom iz Iloka, zaposlio ga je kao sekretara Konzistorije. Mada nije 
stanovao daleko, do kancelarije se vozio taljigama, a onima koji su se 
čudili zašto je uvek leđima okrenut kočijašu, objasnio je:  
- Pa, Srbin sam! A gde ste to videli da Srbin gleda u budućnost i ono što 
će biti? Mi pričamo samo o prošlosti, pa i ja gledam kuda sam prošao.

„Puna flaša” Radoja Domanovića
Radoje Domanović je, navodno, bio čest gost kafane „Tri šešira”, a priča 
se da nije baš bio umeren u piću. Na pitanje „šta je bolje od pune čaše“, 
odgovarao je: „Puna flaša”.

Kako je kafana spasla život Janku Veselinoviću
Janko Veselinović glavni je akter mnogih kafanskih legendi, a sam je 
pričao kako mu je kafana spasla život. Jedne kišne noći, greda koja se 
nalazila nad krevetom Veselinovića i držala krov, srušila se na njegov 
krevet. Srećom, ovaj pisac je izbegao nesreću i prošao nepovređen jer se 
sve ovo zbilo pre ponoći, dok je on uživao u Skadarliji.

Kad Đura Jakšić plaća ceh
Đura Jakšić bio je poznat po tome što je često ceh u kafani plaćao 
svojom umetnošću. Tako je jednom pitao krčmara da mu da besplatnu 
večeru, s tim da mu Đura napiše pesmicu koja će mu se svideti. U 

slučaju da se krčmaru pesmica ne svidi, Đura će mu platiti gotovinom. 
Krčmar je pristao, a kada se Đura dobro najeo, počeo je da recituje 
pesmice jednu za drugom. Međutim, krčmaru se nijedna nije svidela. 
Najzad je Đura odrecitovao:
„Ej, keso moja sa mnogo dinara,
Iziđi iz džepa, isplati krčmara!”
– E, to mi se sviđa, to čekam! – reče krčmar.
– E, vala, i ja jedva dočekah! – reče Đura i ode.

Zelena rakija za umetnike
Janko Veselinović, Boža Knežević i Vojislav Ilić zadesili su se u kafani 
„Kod prestolonaslednika” i  u horu dobace kelneru:
- Momče, rakije!
Kelner nije dobro čuo pa pita:
- Rakije? Kakve, molim?
- Zelene, brate - reče Vojislav - one zelene, vidiš da je već jesen, daj da 
još malo uživam u zelenilu...
- Te, brate, te - potvrdi Janko. - One zelene što je gorka. Krvavo 
zaradim, gorko pijem.
- Oh-hoj, Bože moj - huknu filozof Boža. - Zaboga što pitate, pa gorke 
dabome. Gorke, ta i život je gorak...

Stevan Sremac: Kafana ispred Akademije
Kada je Sremac 1905. izabran za člana Akademije, svom društvu u 
kafani prokomentarisao je to ovim rečima:
– Ja za ovaj izbor ne primam nikakvu odgovornost. Po mom skromnom 
mišljenju, ljudi za kafanskim stolom „Ginića”, „Orača” ili „Tri šešira” 
mnogo su iskreniji, nadareniji i prijatniji nego oni tamo u uvaženim 
besmrtničkim foteljama. Pa zato i nemam nameru da menjam društvo…

Tin Ujević u epizodi: „Šta to beše voda?”
Tin Ujević, za opkladu, vezanih očiju, proba razna vina i pogađa:
- Crno, preklanjska berba. Doneli ste ga od Ginića. Sićevačko, lanjsko, 
troše ga kod Trandafilovića i Tri seljaka. Smederevsko, ovogodišnje, 
nije najbolje. Vinograd okrenut jugozapadu…
A onda mu u čaši donesu vodu. Pesnik proba i kaže:
- Ovo nikada nisam pio.
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Ako zahteva napor, nije ga vredno raditi
Ako je i teško živeti, opet je život sladak
Bez društva nema junaštva
Beri želje pokraj sebe!
Vješt goru lomi, a nevješta gora
Vo se veže za rogove, a čovjek za jezik.
Voda svašto opere, do crna obraza.
Gde žena buči tu muž muči.
Gde zlato gospoduje, razlog se ne čuje.
Gde je cvet, tu je i med
Da se prava istina pozna, treba čuti dva zvona.
Danas vezir, sjutra rezil.
Žensko je oružje jezik
Zima ne traži ljepote, nego toplote
Zima ujeda bez zuba
Zloba jede dušu kao rđa gvožđe
I najmudriji da proda sve što ima, ne može da kupi 
sve što nema.
Ide vreme, nosi breme.
Iz prazne kuće i miši bježe.
Istina i pravda pobeđuju.
Istina je ono u šta ubediš većinu da veruje.
Jeftina roba kasu prazni.
Junakova majka najpre zaplače.
Kad je dobre volje, svega je
Kad legneš znači - predao si se.
Kakav pozdrav onaki i odzdrav.
Ko besjedi šta hoće, mora slušati sta neće
Ko dva zeca vije, ne ulovi nijednog.
Ko dobro počne, on je na pola radnje.
Ko se tuđem zlu veseli, nek se svome nada
Ko u nebo pljuje na obraz mu pada.
Koja kokoš mnogo kakoće, malo jaja nosi
Lako je zdravome bolesnoga savetovati.
Lako ti je plitku vodu zamutiti i budalu naljutiti
Lakše je skuvati željezo nego savladati ženinu tvr-
doglavost.
Lasno je pokraj čaša junakom biti.
Mnogi ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vreme, a 
otkucavaju drugo.
Mnogo znati, znači pre vremena ostariti.
Mnogo je mački celo pečenje.
Mnogo treba vremena da od deteta čovek bude
Na silu se ne može voleti.
Na sirotnoga svakom je laka ruka.
Navika je jedna muka, a odvika dvije muke
Nad silom sila je pravda.
Najviše se vole ljudi koji imaju iste vrline, najviše se 

Mudre misli mrze koji imaju iste mane.
Ne valja jarca za baštovana namestiti
Ne zna da besjedi, a ne ume da ćuti.
Ne zaboravljaj na smrt, i ona tebe ne zaboravlja.
Ne jedu vuci meso po poruci.
Ne kupuje se sloboda na vašaru
Ne možeš dlanom sunce zakloniti.
Ne niče sve što se seje
Nema ništa nesnosnije od bogate žene.
Nemoj, pa se neboj.
Nije dopušteno sve znati.
Nije žita bez kukolja ni naroda bez izroda.
Njiva hoće motiku, a ne molitvu
Njega se ni vrapci neboje.
Njegova je reč i prva i poslednja.
Ovca je vučije štene dojila i uzgojila.
Oparen kašu hladi
Osmehni se svakome jutru.
Pametni ljudi uče se na tuđim greškama, budale na 
vlastitim.
Poklon i okatog zaslepi.
Pomogneš li zlog u zlu, dobićeš ga za neprijatelja.
Pošten manje obeća, nego što učini.
Riba od glave smrdi, a od repa se čisti
Roba govori, trgovac laje, gazda pare daje
Svaka batina ima dva kraja
Svaka budala ima svoje veselje
Svaka žurba je spora
Svaka je šala pola istine
Svaka knjiga ima svoju sudbinu.
Srditom popu prazni bisazi.
Srebrno sedlo ne čini dobra konja
Srećan je onaj koji sedi u svojoj kući.
Teško domu u kom nema sloge
Teško je dobro videti, a lasno ga poznati
Teško tome ko za tuđom pameti ide
Tuđa ruka svrab ne češe.
Tuđe je sve lijepo, ali je svoje najljepše.
Ćuti i gledaj svoja posla.
U stara glava, u mlada snaga
U stara krvnika nema novog prijatelja
Uzeh vraga radi blaga; blago nestade, a vrag ostade
Fabrika je košnica sa mnogo trutova
Hajduke narod ceni, ali za njima u goru neće
Hlebom ga dušmani hranili!
Hoćeš li da te svi mrze, reci svakome ko je ko.
Celo leto jedna šljiva,i ona crvljiva.
Čaša iza čaše, a iza čaše istina.
Čelo, oči i pogled vrlo često lažu, a govor najčešće.
Često malena varnica veliku vatru užeže
i od kamena, a slabiji od jajeta.
Što danas ne potrošiš, to si stekao.
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