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Срећно
Поштовани читаоци,

Прође и ова, 2018. година, у којој је, као и у свакој, било свега и свачега, а 
то нас очекује и у наредној години, али у нади и вјери да ће бити боља него 
претходна.

У овом броју Мостова доносимо низ чланака, а највише о дјеловању наших 
друштава и Савеза. С обзиром на то да друштва имају различите дјелатности, 
неки више, неки мање, тако постоји могућност да се и пише о разноликости 
дјеловања друштава и појединаца у друштвима, што свакако само богати 
наш свеобухватни рад на културном и другим подручјима.

Ове, 2018. године, навршило се сто година од завршетка Првог свјетског 
рата, или како неки кажу Великог рата. Савез српских друштава Словеније и 
неколико друштава у Савезу својим културним манифестацијама обиљежили 
су овај зачајан догађај из српске и свјетске историје. Тако смо у Крању 
имали три догађаја, у сва три друштва, затим у Храстнику и Јесеницама.

Друштва су у овом периоду одрађивала своје пројекте а овдје истичем Дане 
српске културе у Крању у организацији КД „Брдо”, а посебно гостовање 
највећег живог српског пјесника академика Матије Бећковића, који је својим 
присуством и наступом не само обогатио овогодишње Дане српске културе 
у Крању него и показао како прави рад у друштвима може да привуче и 
овако значајне људе.

Наша друштва у свом програму имају највише фолклорне дјелатности, 
и то су најмасовније секције у друштвима, које користе сваку могућност 
за наступе у Словенији и иностранству, посебно у Србији и Републици 
Српској. Велика част припала је КПСХД „Вук Караџић” из Радовљице да 
учествује на „Вуковом сабору” у Тршићу, родном мјесту Вука Стефановића 
Караџића.

Од других фолклорних догађаја наводимо и „Разиграна срца” у организацији 
СКД „Слога” Нова Горица, затим „Вукове дане” у организацији КПСХД „Вук 
Караџић” Радовљица, „Разиграна младост” у склопу „Дана српске културе 
у Крању”, затим „Поздрав јесени” и „Вече Николе Тесле” о организацији 
СПД „Никола Тесла” Постојна, а прилику су добили и најмлађи чланови 
фолклорних група учешћем на дјечјим сусретима фолклорних група 
„Разиграни табанчићи” на Јесеницама и „Дјечја фолклоријада” у Љубљани.

Од других дјелатности истичемо драмску и музичку, које на свој 
начин доприносе богаћењу културног дјеловања друштава и овдје 
наводимо извођење монодраме Арчибалда Рајса „Чујте Срби”, као и 
солистички концерт Саре Митровић са извођењем српских умјетничких и 
традиционалних пјесама.

Надамо се да ће идуће године бити још више оваквих догађаја, са богатим 
и квалитетним садржајем и да ћемо бити поносни на своје дјеловање, а 
посебно на своју културу, традицију, историју и све оно што чини један 
народ.

Душан Јовановић



Децембар 2018 | Садржај | 3
Издавач
Савез српских друштава Словеније

За издавача
Драго Војводић

Главни и одговорни уредник
Душан Јовановић

Лектор за српски језик
Мића Живковић

Графичка обрада и прелом
Душан Јовановић

Обликовање
Бранко Баћовић

Молимо, да сви дописници шаљу своје 
текстове и фотографије (CD) на адресу:
ССДС, Грабловичева 28
1000 Љубљана
или по електронској пошти:
dule56@gmail.com

Штампа:
ENOLA B d.o.o.
Medvode

Излази 4 до 6 бројева годишње
Штампање часописа омогућили:

Часопис уписан у регистар јавних 
гласила у Министарству за културу 
Републике Словеније под бројем 785

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Душан Јовановић

Солунцима у част....................................4
Душан Јовановић

Семинар....................................................6
Миодраг Кондић

Дани српске културе у Крању................8
Адријана Шучур

Деца су украс света...............................11
Душан Јовановић

Дјечја фолклоријада..............................15
Сандра Јевтић 

Вукови дани............................................17
Наташа Љубичић

Ветерани немирног духа......................19
Нада Чупковић

Језик је хранитељ народа.......................21
Синиша Живковић

Разиграна срца.....................................24
Јово Јауз

Пријатељство Велење - Ниш...............27
Крстан Шућур

Активности СКД Петар Кочић............28
Ружица Кљајић

Обећање..................................................33

Пројекат је рађен у сарадњи са Владом 
Републике Србије и суфинансиран од 
Министарства спољних послова - Управе за 
сарадњу с дијаспором и Србима у региону и 
Министарства културе и информисања

Насловна страна: Аутор Бранко Баћовић

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону



4 | Из Савеза | Децембар 2018

Рецитал је одржан 5. октобра 2018. у про-
сторима СКД „Петар Кочић” у Крању. У 
уводу Душан Јовановић је уз музку „Марш 
на Дринуˮ одрецитовао истоимену пјесму, 
а затим је свечани бесједник Милан Аксен-
тијевић, генерал у пензији, одржао говор у 
вези са Првим свјетским ратом, његовим 
почетком, трајањем и завршетком. Присут-
ни су са пажњом пратили излагање и могли 
су сазнати неке појединости везане за овај 
велики свјетски догађај. 

Остоја Шобот је одрецитовао пјесму Благоја 
Глозића „Позивање ратникаˮ, а Снежана 
Максимовић је рецитовала пјесму Бранка 
Миљковића „Одбрана земљеˮ. Драмски дио 
програма започео је Остоја Шобот изводећи 
исјечак из романа Данка Поповића „Књига 
о Милутинуˮ. Маринко Јагодић Маки про-
читао је своју пјесму „Велики рат”, да би 
потом Душан Јовановић приказао говор ге-
нерала Михајла Рашића, начелника Војне 
академије пред Први свјетски рат.

Музички дио рецитала почео је пјесмом 
„Тамо далекоˮ коју је отпјевала Бранислава 
Сара Митровић уз музичку пратњу Марка 
Чушина на хармоници. Настављено је са 
драмским дијелом у коме је Душан Јовано-
вић извео говор војводе Степе Степановића 
пред Церску битку, а Љубо Андрић је при-
казао „Говор поручника Тасићаˮ, да би по-

Солунцима у част
Савез српских друштава Словеније у са-
радњи са СКД „Петар Кочић” Крањ при-
редио је рецитал поводом стогодишњице 
завршетка Првог свјетског рата

том Душан Јовановић извео и говор војводе 
Степе Степановића послије Церске битке, а 
Остоја Шобот одрецитовао пјесму Милути-
на Јовановића „Ноћ после битке на Церуˮ. 
Говор краља Петра I Карађорђевића, који 
је одржао пред Колубарску битку, говорио 
је Душан Јовановић. Пјесму Душана Ва-
сиљева „Домовинаˮ рецитовала је Снежана 
Максимовић, да би потом Душан Јовановић 
извео и говор владике Николаја Велимиро-
вића, који је владика одржао у Лондону 1916, 
а након тога Душан Јовановић је говорио и о 
Словенцима добровољцима у српској војсци 
у слободилачким ратовима 1912-1918. 

Снежана Максимовић одрецитовала је 
пјесму Милутина Бојића „Плава гробницаˮ 
а Бранислава Сара Митровић уз музичку 
пратњу Марка Чушина отпјевала пјесму 
„Креће се лађа францускаˮ. 

У наставку програма Остоја Шобот је реци-
товао пјесму Јована Дучића „Хордаˮ а Сне-
жана Максимовић пјесму Мире Алечковић 
„Знам ту земљу бунеˮ, да би потом Душан Јо-
вановић казивао и стихове Алексе Шантића 
из пјесме „Кајмакчаланˮ, а Маринко Јагодић 
Маки одрецитовао је своју пјесму „Неприја-
тељу”. Говор војводе Живојина Мишића пред 
пробој Солунског фронта приказао је Душан 
Јовановић а затим говорио и о „чојству и ју-
наштву” српских војника приказујући један 
примјер са пробоја Солунског фронта. Про-
грам рецитала завршен је пјесмом „Мла-
ди капетане” коју је уз музичку пратњу 
Марка Чушина отпјевала Бранислава Сара 
Митровић.

Сценарио и режија рецитала Душан Јовано-
вић, костимографија и сценографија Снежа-
на Максимовић, избор музике и аранжмани 
Бранислава Сара Митровић и Марко Чушин.

Крстан Шућур, предсједник СКД „Петар 
Кочићˮ Крањ захвалио се учесницима у 
програму, као и публици на посјети и под-
ршци, а затим подијелио захвалнице за 
све учеснике рецитала. Дружење је на-
стављено уз закуску и пријатан разговор. 
Реализацију пројекта је омогућио Јавни 
фонд Републике Словеније за културне дје-
латности.

 Текст и фото: Душан Јовановић

Публика

Милан Аксентијевић



ВЕЛИКИ РАТ

Четрн’естог лета двадесетог века
(Не приличи ни сну, а камоли јави),
Једну малу земљу стиже судба прека:
Моћна царевина њојзи рат објави.

Изговор су били Гаврилови хици
Усмерени право у груди тирана.
Следиле су битке по Мачви-равници,
Па од Цер-планине до Кајмакчалана.
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Некад давно Давид свлада Голијата – 
Нада за победом увек се ту крије;
Дављеник се, кажу, и за сламку хвата:
Српска војска крену преко Албаније.

На грчком острвљу уточиште нашли
Стари краљ и војска, влада и војводе...
Најјачи су из те голготе изашли,
Многима гробови бише плаве воде.

Проређена војска, а тамо далеко
Морава их зове преко Проклетија.
Борци знаше: сваког од њих чека неко
И слободе жељна мајчица Србија.

Оста да се памти – историја схвата:
Пуцњи из пиштоља младог српског сина
Упалише фитиљ Великога рата
У коме се сруши моћна царевина.

Маринко Јагодић Маки

ХЕРОЈИ ВЕЛИКОГ РАТА

Дунуше вјетрови рата
са лијеве обале Дрине.
Србија мора у рат да пође,
за слободу у бој да гине. 

Стојан је зграбио пушку и пошао,
Стојанка сестра носи храном пуну торбу,
не може брат да јој гладан
са непријатељем води борбу.

Ђорђе остави рало и пушку узе,
Ђурђија му, жена, преоблаком чистим 
напунила торбу,
он жури на фронт, а она за њим,
Ђорђе носи пушку, а Ђурђија торбу.

Јована сина спремила мајка,
да са браћом иде, гдје се води борба,

о десно раме заметнуо пушку,
о лијево му мајчина препуна торба.

Цер, Колубара, Мојковац, Кајмакчалан,
Солунски фронт – крвава јеорба!
Хероји великог рата: војници српски,
мајчина, сестрина и женина торба.

Радоман Крговић Мајо 
Крањ, 11.11. 2018

Љубо Андрић
Остоја Шобот

Учесници и публика
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Семинар је био 1. и 2. децембра 2018. у 
Љубљани, а похађало га је двадесет шест по-
лазника из осам друштава. Предавачи на семи-
нару били су Јанко Димитријевић, кореограф и 
професионални играч, предавач за игру и МА 
Здравко Ранисављевић, етнокореолог, корепе-
титор на семинару и предавач за пјевање. Пре-
давање је почело у суботу, а полазницима се 
прво обратио мр Драго Војводић, предсјед-
ник Савеза српских друштава Словеније, 
захвалио на учешћу, представио предаваче и 
пожелио успјешан рад. Полазницима се об-
ратио и Јанко Димитријевић и образложио 
методе рада на семинару и шта очекује по-
лазнике у два дана семинара.
У првим сатима семинара обрађивана је об-
ласт Лесковачке Мораве, гдје су показивани 
прво основни кораци а зати се прешло и на 

саме игре које су заступљене у овој области. 
Како је наведено у материјалу за семинар, 
којег је припремио МА Здравко Ранисавље-
вић, антропогеографска област Лесковачка 
Морава позната је и под називом Дубочица, 
а налази се у југоисточној Србији, са Ле-
сковцем као административним центром. 
Лесковачка Морава дијели велики број типо-
ва игара са сусједним антропогеографским 
областима, уз своје – лесковачке самосвојне 
верзије и варијанте.

У наставку семинара на ред је дошло пје-
вање и пјесме из области Лесковачка Мо-
рава. Пјевање са полазницима увјежбавао 
је МА Здравко Ранисављевић, а полазници 
су имали прилику да се упознају са неким 
пјесмама из ове области. Након паузе за ру-

Савез српских друштава Словеније и ове године организовао Семинар 
традиционалних игара за умјетничке руководиоце фолклорних група

Семинар 
традиционалних игара

чак поново се радило са играма из Леско-
вачке Мораве, да би у касним поподневним 
сатима Јанко Димитријевић упознао полаз-
нике и са играма из села Риљац. 

Село Риљац, како је написано у материјалу 
за семинар, припада општини Трстеник, гдје 
поред планинских села Дубич, Глободер и 
Пољна представља највећу оазу играчке тра-
диције на предјелу између антропогеограф-
ских области Левча и Жупе (александровач-
ке и крушевачке).
Обрађивање игара из Риљца настављено је и 
у недјељу, другог дана семинара, а на крају 
првог дијела недјељног рада обрађиване 
су и пјесме с тог подручја. Након паузе за 
ручак рад је настављен понављањем обају 
области, Лесковачке Мораве и Риљца, а по-
том је слиједило снимање видео материјала 
који ће послужити полазницима у њиховом 
будућем раду. 

На крају семинара мр Драго Војводић свим 
полазницима подијелио је увјерења о по-
хађању семинара, а након тога захвалио се 
предавачима и полазницима на успјешно 
обављеном послу. 

Полазницима су се обратили и Јанко Ди-
митријевић и Здравко Ранисављевић, за-
хвалили се на ангажованошћу полазника и 
зажељели успјешан рад у нади да ће им сте-
чено знање користити у њиховим друштви-
ма и фолклорним групама.

Реализацију пројекта омогућио Јавни фонд 
Републике Словеније за културне дјелатности.

Текст и фото: Душан Јовановић

Полазници семинара

Јанко Димитријевић и Здравко Ранисављевић
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Поводом обиљежавања стогодишњице од 
завршетка Првог свјетског рата „Кара-
ван књижевности и драмске дјелатности“, 
пројекат СКД „Петар Кочић” Крањ, којег 
суфинансира Министарство спољних по-
слова Републике Србије – Управа за сарадњу 
с дијаспором и Србима у региону, гостовао 
је 13. октобра 2018. у Храстнику код СКД 
„Сава” и том приликом дворани Омладин-
ског центра Храстник одржао рецитал у 
коме су наступили Остоја Шобот, Маринко 
Јагодић Маки, Крстан Шућур и Душан Јо-
вановић. Цвијетин Нешковић, предсједник 
Српског културног друштва „Сава” поздра-
вио је све присутне а посебно учеснике у 
програму и захвалио се СКД „Петар Кочић” 
на одзиву да и у Храстнику представе дио 
своје дјелатности. У свом говору Крстан 
Шућур, вођа пројекта нагласио је значај 
овог важног догађаја из свјетске и српске 
историје а такође и споменуо пројекат којим 
се приказује литерарно и драмско ствара-
лаштво СКД „Петар Кочић” и које се путем 
„Каравана” представља и другим друштви-
ма по Словенији.

Душан Јовановић је најавио програм а пу-
блика је прво чула Маринка Јагодића Макија 
који је рецитовао своју пјесму „Велики рат”, 
да би затим Душан Јовановић извео „Говор 
генерала Рашића”. Остоја Шобот је рецито-
вао пјесму Благоја Гозића „Позивање рат-

Караван у Храстнику
„Караван књижевности и драмске 
дјелатности” наставио своје путо-
вање у Храстнику

ника”. Говор владике Николаја у Лондону 
1916. приказао је Душан Јовановић, а онда 
је остоја Шобот одрецитовао пјесму Алексе 
Шантића „Кајмакчалан”.

Други дио програма почео је представљањем 
нове збирке пјесама Маринка Јагодића Макија 
која носи назив „Источни прозор”. О књизи је 
прво говорио Душан Јовановић, да би потом 
аутор прочитао сљедеће пјесме: „Моји пре-
ци”, „Можда би било боље” и „Отимачима 
Косова”. Остоја Шобот је говорио о обичаји-
ма, традицији, култури и историји српског 
народа са посебним освртмом и читањем 
одломака из „Завјештања језика Стефана Не-
мање”. Маринко Јагодић је рецитовао и своје 
пјесме „Свет је полудео”, „Непријатељу” и 
„Остатак од погаче”, а Крстан Јаковљевић је 
рецитовао пјесму Боре Капетановића.

У задњем дијелу програма Душан Јовановић 
је извео „Калчине приче” – „Како је Калча 
уловио африканског зајца” и „Скончање 
Максима Дискутанта”, сатиричну причу 
Вука Безаревића. Остоја Шобот је извео 
драмски рецитал „Ласно је убити принца 
и једну жену” из романа Данка Поповића 
„Књига о Милутину”. 

Овај лијеп догађај завршен је додјелом 
захвалнице суорганизатору СКД „Сава” 
Храстник, а захвалницу је Цвијетину 
Нешковићу, предсједнику друштва, уру-
чио Крстан Шућур, предсједник СКД 
„Петар Кочић”.

Текст: Душан Јовановић 
Фото: Маринко Јагодић Маки

Душан Јовановић, Крстан Шућур, Остоја Шобот и Маринко Јагодић Маки

Учесници у програму са члановима СКД „Сава” Храстник
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Овогодишња петодневна манифестација 
Дани српске културе у организацији КД 
„Брдо”, отворена је изложбом фотографија 
17. октобра 2018. године, у просторима 
друштва. Изложбу су на предлог организа-
тора манифестације припремили Душко и 
Данка Певуља.

У уводном говору је Митар Вујиновић, 
председник КД „Брдо”, поздравио присут-
не указавши захвалност на бројном одазиву. 
Вујиновић није скривао своје велико задо-
вољство коментаришући да је веома весео 
што пред собом види велики број окупље-
них. Означивши четрнаесте Дане српске 
културе отвореним, председник је беседу 
препустио проф. др Душку Певуљи.

Велики рат је оставио дубоке трагове у свет-
ској историји, а то посебно важи за Србију 
и српски народ у целини. О узроцима и по-
следицама Великог рата говорио је врсни 
познавалац српске историографије и срби-
стике професор др Душко Певуља на другом 
сусрету у просторијама КД „Брдо” и други 
дан, 18. октобра ове године. 

Након предавања је одржана традицио-
нална певачка манифестација „Песма рода 
мога”, која је такође била тематски уграђена 
у стогодишњицу. У програму певачке мани-
фестације учествовали су Сара Митровић, 
сопран која је уз музичку пратњу Драгана 
Цветкова отпевала неколико српских ро-

Дани српске 
културе у Крању

дољубивих песама, затим гуслари Давор 
Вулевић и Јанко Гребеновић, као и женска 
певачка група „Брђанке”.

У Градској библиотеци у Крању, 19. октобра 
је одржан округли сто на тему „Први свет-
ски рат у српској историји, књижевности 
и култури”. 

Учесници догађаја били су: академик Матија 
Бећковић, проф др Цветка Хеџет Тóт, проф. 
др Станислав Стојановић, проф. др Душко 
Певуља и проф др Владимир Осолник. Пред-
ставници Градске општине Крањ мр Игор Ве-
лов, мр Зоран Стевановић и Милорад Гогић 
су својим присуством увеличали овај скуп.

Округли сто је започео песник, књижевник, 
члан Српске академије наука и уметности, 
члан Удружења књижевника Србије, ака-
демик Матија Бећковић. Бећковић је на са-
мом почетку одржао књижевно вече реци-
тујући своје песме: „Прича о светом Сави”, 
„Пут којег нема”, „Мајка”, „Бодеж”, „Ниси 
ти више мали”, „Гром”, „Лазар”, „Србијо 
памти”, „Ово и оно”, „Косово поље”, „Го-
споде помилуј” и друге песме и одломке из 
свог  опуса песничких дела.

„Академик Матија Бећковић је величина 
која културни рад и Дане српске културе у 
Крању у организацији КД „Брдо” подиже на 
високи академски ниво”, задовољно комен-
таришу чланови друштва.

Четврти у низу сусрета је била шеснаеста 
„Разиграна младост”, фолклорна манифе-

Академик Матија Бећковић

Изложба
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стација разноликог садржаја. На велико за-
довољство организатора, дворана Прешер-
новог позоришта је била попуњена.

Уметнички руководилац фолклорне секције, 
Срђан Крговић, је фолклорном програму 
дао карактеристичну ноту обележавања сто-
годишњице од завршетка Првог светског 
рата играјући улогу српског војника оде-
веног у оригиналну униформу из Великог 
рата. Крговић, у улози српског војника који 
пише писмо својима, је повезивао културни 
програм. Како он сам каже, поклања своју 
душу фолклору и традицији, мада се више 
пута окушао и у свету глуме и филма.

Фолклорна манифестација, „Разиграна 
младост” састојала се из осам тачака игре 
и песме из различитих крајева и култура. 
Поред домаћина, фолклорних ансамбала 
КД „Брдо”, присутни су могли видети и го-
сте овог традиционалног догађаја, а то су 
АНИП „Веселин Маслеша” из Бање Луке и 
Фолклорна група „Сава” из Крања.

У завршном обраћању „Разигране младо-
сти”  Митар Вујиновић се захвалио Пре-
шерновом позоришту, Градској библиотеци, 
Градској општини Крањ, Јавном фонду за 
културне делатности Републике Словеније, 
Министарству спољних послова – Управи 
за сарадњу са дијаспором и Србима у реги-
ону Републике Србије за указану помоћ и 
подршку у припреми извођењу четрнаестих 
Дана српске културе.

У недељу, 21.октобра, после свете литургије 
је обављен парастос за страдале у Првом 
светском рату. Обред је служио јереј Алек-
сандар Обрадовић са свештенством, уз при-
суство бројних Богомољних верника. Међу 
присутнима била је и Ивана Јакшић, први 
конзул у Амбасади Србије у Љубљани. 

Свештеник Обрадовић на самом почетку 
захвалио је вођству и члановима Култур-
ног друштва „Брдо”, што су једини од свих 
српских удружења осетили потребу и сети-
ли се, предлагати парастос, а и са осталим 

културним садржајима у пет дана заиста 
достојно, како је казао, учинили сећање на 
наше претке, страдалнике и хероје.

Овим чином Дани српске културе у органи-
зацији Културног друштва „Брдо” су званич-
но завршени. Манифестацију је подржало  
Министарство спољних послова Републике 
Србије – Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону.

Текст: Миодраг Кондић  
Фото: Душан ЈовановићУчесници Округлог стола

Проф. др Душко Певуља

Учесници и публика
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Српско културно просвјетно друштво 
„Свети Сава” Крањ је 16. новембра 2018, у 
Светосавском културном центру у Крању, 
успјешно реализовало пројекат под називом 
„Мируј, мируј срце моје” – солистички 
концерт Саре Митровић, сопран. Млада 
пјевачица умјетничке и традиционалне 
српске музике је уз музичку пратњу Марка 
Чушина на хармоници представила публици 
неколико умјетничких и традиционалних 
пјесама. Публици су се прво обратили 
Милош Милић, предсједник СКПД „Свети 
Сава” а затим и Игор Велов, дугогодишњи 
пријатељ друштва. У уводном говору Душан 
Јовановић је представио оба учесника, а 
затим рецитовао пјесму Петра Прерадовића 
„Тко је срце у те дирно”. Музички дио Сара 
Митровић је почела пјесмом „Зрачак вири 
кроз гранчице”, текст Јован Јовановић Змај 
(1833 – 1904), музика Исидор Бајић (1878 – 
1915), затим још двије пјесме „Ала нешто”, 
текст и музика Исидор Бајић (1878 – 1915), 
„Снове снивам”, текст Лаза Костић (1841 – 
1910), музика Живојин Миљковић. У паузи 
је Душан Јовановић рецитовао пјесме: 
Алекса Шантић: „Нимфа”, Милан Ракић: 
„Обична песма”. У наставку музичког 
дијела Сара Митровић и Марко Чушин 
извели су пјесме: „Све док је твога благог 
ока”, текст Мирослав Петровић Сељанчица 
(1875 – 1921) музика Исидор Бајић (1878 – 

„Мируј, мируј срце моје”
– солистички концерт Саре Митровић, сопран

1915) „Мила нане”, народна, музика Милан 
Пребанда (1907 – 1979), „Стаде се цвијеће 
росом китити”, народна. 

И у другој паузи Душан Јовановић је 
рецитовао сљедеће пјесме: Мирослав Антић 
„Икона”, Раде Драинац “Наша љубав”, Васко 
Попа „Очију твојих да није”, Ђура Јакшић 
„Кроз поноћ”. Млади музички таленат Сара 
Шеваљевић је на виолончелу одсвирала 
„Рондо” и на тај начин представила се 
овдашњој публици. Затим је Сара Митровић 
отпјевала пјесме: „Тко је срце у те дирно” 
/ „Мируј, мируј срце моје” текст Петар 
Прерадовић (1818-1872), музика Пајо 
Коларић (1821 – 1876), „Што се боре мисли 
моје”, текст Кнез Михаило Обреновић (1823 
– 1868), музика Корнелије Станковић (1831 
– 1865), „Ја урани јутрос рано”, народна. 
Душан Јовановић је рецитовао пјесме: 
Велимир Живојиновић Массука  „Идила“, 
Јован Илић „Да су мени очи твоје”. У задњем 
дијелу концерта Сара Митровић је отпјевала 
пјесме: „Млади капетане”, народна и 
„Жубор вода жуборила”, народна. С обзиром 
на то да је публика била одушевљена са 
наступом и музиком, Сара Митровић је на 
БИС отпјевала познату српску пјесму „Тамо 
далеко”. На крају програма Милош Милић 
се захвалио учесницима као и публици која 
је са великом пажњом и надахнућем пратила 

овај концерт, који показује да и на музичком 
дијелу постоје могућности за организовање 
овако лијепих догађаја.

Текст и фото: Душан Јовановић

Сара Митровић и Марко Чушин

Душан Јовановић, Сара Митровић, Сара Шеваљевић и Марко Чушин
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5. razigrani tabančići

Peti dečji festival , sada već mnogima dobro 
poznat, održan je 13. oktobra 2018. Kako se 
svake godine trude da program bude drugačiji, 
da bude izveden na „dečiji” način i prikaže nji-
hovu maštu, tako su se i deca potrudila i spre-
mala, da pokažu šta su pripremila. Ove godine 
program je bio baš bogat i šaren. U programu 
je učestvovalo sedam društava iz čak četiri ra-
zličite zemlje. 

Kao naši specijalni gosti bili su sa nama, već 
„stari” prijatelji iz društva „Branko Radičević” 
Novi Banovci, s kojima smo saradnju započeli 
u prošloj sezoni. Prijatelji su nam u posetu doš-
li u petak, odigrali nam u subotu dve prelepe 
koreografije, a u nedelju smo zajedno obišli za-
mak na Bledu i Bledsko jezero.

Pa da se vratimo na program, kojeg su 
ove godine obogatile dečije grupe iz 
KD „Brdo” Kranj, SKD „Maribor”, SK „Nikola 
Tesla” Filah, KUD „Opanak” Salcburg, SKUD 
„Pontes Mostovi” Trst i FS „Č›belice” Mošnje. 

Deca su ukras sveta

Za šarenilo programa pobrinuo se mladi harmo-
nikaš Zoran iz kulturnog društva „Opanak” iz 

Salcburga. Posebno nam je drago da smo imali 
tu priliku i malo razbili „jednolikosti programa”. 

Nakon završetka koncerta, u kojem je i ove go-
dine učestvovalo više od 200 dece i koji je bio 
više nego odličan, zabava i druženje nastavilo 
se u dvorani Kolpern. 

Deca su opet pokazala šta je najbitnije, a to je 
druženje, igra, pesma, smeh, sreća i zabava. 
Veselju nije bilo kraja do kasnih sati. Svi smo 
otišli kući sa lepim uspomenama i iščekivanju 
do sledećeg druženja!

Adrijana Šučur
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Прије представе одржан је краћи рецитал 
поводом „Мјесеца читалачке културе” који 
проводи Савез културних друштава Крања. 
У рециталу су учествовали Снежана Мак-
симовић која је рецитовала пјесме: Владис-
лав Петковић Дис „Међу својима”, Марко 
С. Марковић „Просјак” и Исидора Секулић 
„Тихе строфе”, и Душан Јовановић који је 

Чујте Срби!

Српско културно просветно друштво „Свети 
Сава“ из Крања је и ове године наставило 
за драмском дјелатношћу, наиме 3. октобра 
2018. је успјешно била изведена позориш-
на представа – монодрама „Чујте Срби”, на 
текст Рудолфа Арчибалда Рајса. Представа 
је била у Светосавском културном центру 
у Крању пред великим бројем гледалаца. 

читао текстове: Бранислав Нушић „Деветсто 
петнаеста” – одломак, Драгиша  Васић „Ре-
конвалесценти” – одломак и Станислав Ви-
навер „Из дневника париског студента” – од-
ломци. Сара Митровић је отпјевала пјесме 
„Тамо далеко” и „Млади капетане”.

Монодрама у извођењу Душана Јовано-
вића, који је адаптирао и режирао монодра-
му, је истовремено тестамнет који казује о 
друштвеним догађајима након Првог свјет-
ског рата, а чија тематика је актуелна и да-
нас, 89 година послије писања те занимљиве 
и корисне књиге. Кроз текст монодраме, из-
вођач је изнио запажања аутора који је пока-
зао српске врлине, мане, предности, војнич-
ке побједе у рату и све оно што је изгубљено 
у миру. Рајсове анализе менталитета српског 
народа и његова својства без примјера су до 
данашњег дана. Мада су те анализе написа-
не 1928, остале су актуелне и потврђују се 
кроз цијели вијек, како позитивне, исто тако 
и негативне, које је спознао и на њих упозо-
равао. Арчибалд Рајс је био велики пријатељ 
серпског народа. Са српском војском ишао је 
преко Албаније, био на Крфу и учествовао 
у пробоју Солунског фронта, преласку Кај-
макчалана и ослобођењу Србије. Монодра-
ма не говори само о протеклом периоду, 
него нас учи како да се понашамо, како да се 
прилагођавамо, поправимо сами себе, па и 
друштво у цјелини.

Текст и фото: Душан Јовановић

Сара Митровић, Душан Јовановић и Снежана Максимовић 

КПСХД „Вук Караџић” из Рaдовљице 
обиљежило стогодишњицу завршетка Првог 
свјетског рата. Литерарно вече посвећено 
стогодишњици завршетка Првог свјетског 
рата одржано је 15. децембра 2018. у про-
сторима КПСХД „Вук Караџић” на Јесени-
цама пред око педесетак посјетилаца који 
су имали прилику да чују литерарна дјела 
посвећена овом важном историјском до-
гађају. У уводу је Радослав Милановић, који 
је уједно био и водитељ програма, поздра-
вио је присутне и представио учеснике у 
програму, а Милан Стојановић, предсједник 
друштва, поздравио је све присутне и госте 
који су се одазвали позиву да присуствују 

У славу и част наших предака
овом догађају. Радослав Милановић је про-
читао пјесме из своје збирке „Пјесмом кроз 
живот”, да би затим Душан Јовановић извео 
„Говор генерала Рашића”. Крстан Јаковље-
вић је рецитовао своје родољубиве пјесме, 
а Маринко Јагодић Маки прво је прочитао 
своју пјесму „Велики рат”, а онда и пјесме 
„Моји преци” и „Непријатељу” из нове збир-
ке „Источни прозор”. Остоја Шобот је ре-
цитовао пјесму Благоја Глозића „Позивање 
ратника”, а Жарко Бундало је прочитао двије 
пјесме које се односе на тематику ове лите-
рарне вечери, да би потом Радослав Мила-
новић рекао неколико ријечи и о хуманитар-
ном карактеру ове литерарне вечери, а затим 

прочитао још једну пјесму из своје збирке 
„Пјесмом кроз живот”. Милан Аксентијевић 
је говорио о српској историји са посебним 
нагласком на завршетак Првог свјетског 
рата и операције које су вођене на подручју 
Љубљане и Словеније. Након тога Душан 
Јовановић је извео „Говор Владике Николаја 
у Лондону 1916”, а Крстан Јаковљевић је 
прочитао још своје двије родољубиве пјес-
ме. Маринко Јагодић Маки је прочитао пјес-
ме „Отимачима Косова” и „Свет је полудео”, 
такође из збирке „Источни прозор”, да би 
потом Остоја Шобот говорио о српском јези-
ку и навео неколико детаља из „Завештања 
о језику” Стефана Немање. Жарко Бундало 
је прочитао своју пјесму „Чујеш ли друже” 
а Радослав Милановић пјесму „Правда” из 
збирке „Окус љубави”. На крају програма 
учесницима и посјетиоцима обратили су 
се Златомир Бодирожа из КД „Брдо” Крањ, 
Крстан Шућур из СКД „Петар Кочић” Крањ 
и Никола Влаховић, а Милан Стојановић је 
захвалио посјетиоцима на посјети и учесни-
цима у програму, а онда свим учесницима 
подијелио захвалнице за њихов допринос у 
обиљежавању овог великог историјског до-
гађаја, односно завршетка Првог свјетског 
рата.

Текст и фото: Душан ЈовановићУчесници у програму
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Славски обред који је водио протојереј став-
рофор Будимир Галамић, у присуству ве-
ликог броја чланова друштва, као и гостију 
из других друштава, одржан је 8. новембра 
2018. у просторима фирме КОВ на Јесеница-
ма. Након ломљења славског колача и послу-
жења славског жита слављеницима и гости-
ма обратио се отац Будимир Галамић који је 
у свом говору истакао „да велика друштва 
која славите славу, било би лијепо да мало 
постите, да се причестите, да се исповеди-
те, као Цар Лазар на Косову пољу. Нека вам 
је срећна слава и нека Бог благослови сваку 
вашу добру намјеру”.

Гостима и члановима друштва обратио се и 
Милан Стојановић који је између осталога 
рекао: „Да још дуго година славимо, да се 
дружимо. Ја бих још поздравио оца Буди-
мира, који је одржао овај свечани чин, по-
здрављам и његову госпођу. Поздрављам 
начелника општине Јесенице Томажа Тома 
Менцингера, предсједника Савеза српских 
друштава Словеније Драгу Војводића, ту су 
и представници српских друштава „Петра 
Кочића” из Крања, друштва „Никола Тесла” 
из Постојне, СД „Др Младен Стојановић” из 
Велења, „Свети Сава” и „Брдо” из Крања. 

Митровдан 
– слава КПСХД „Вук Караџић”
Културно просвјетно друштво „Вук 
Караџић” из Радовљице и ове године 
на достојан начин прославило 
своју славу Светог великомученика 
Димитрија – Митровдан

Поздрављам наше спонзоре који много по-
мажу ово друштво, и све остале људе добре 
воље. Живјели”.

Начелник општине Јесенице Томаж Том 
Менцингер честитао је славу и захвалио 
се друштву за допринос и за његов рад 
који обављају на подручју општине Јесе-
нице. Драго Војводић, предсједник Савеза 
српских друштава Словеније је рекао: „Че-
ститам славу и да славите на многаја љета у 
здрављу, срећи и весељу”.

Славу су домаћинима честитали и представ-
ници друштава, а након тога настављено је 

славље уз богату трпезу за коју су се побри-
нули вриједни чланови друштва, а посебно 
треба истаћи домаћице које својом добро-
дошлицом, љубазношћу и послугом заслу-
жују највише похвале. 

Треба нагласити да је славском весељу при-
суствовао и велики број младих чланова 
друштва, што даје гаранцију да ће се ова 
лијепа традиција, својствена српском наро-
ду, наставити онако како то доликује.

Текст и фото: Душан Јовановић
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Славски обред уз присуство великог броја 
чланова друштва и гостију, 24. новембра 
2018. у просторима друштва, одржао је јереј 
Бранислав Тодорић, а послије послужења 
славским житом обратио се присутним 
вјерницима и домаћинима пригодном 
бесједом у којој је говорио о Светом краљу 
Стефану Дечанском, заштитнику СКД 
„Петар Кочић”. Отац Бранислав је у својој 
бесједи навео: „Нека буде данас Богом 
благословљен овај дан, као заштитник 
вашега друштва, да Господ Бог подари свој 
небески благослов, а свима вама окупљенима 
око ове трпезе, коју сте припремили у славу 
и част свога заштитника великомученика 
Стефана Дечанског. Кад кажемо краљ или 
неки великан одмах се асоцира на неки 
лагоднији живот, али данас кад прослављамо 
Стефана Дечанског можемо рећи да је његов 
живот био великомученички и страдални. 
Каже се да је више живио као монах него 
свјетован човјек, самим тине као и због 
сукоба владара каже се у његовом житији 
био је ослијепљен, али је његова молитва 
била толико јака и усмјерена ка Господу 
Богу, каже се да је молио Светога Оца 
Николаја и Чудотворца да му помогне. Каже 
се да му се овај јавио и да му је повратио 
вид док је био у заточеништву, нашто је он 
и подигао у славу и част Светога Николаја 
задужбине као и друге цркве, али она његова 
највећа задужбина јесте манастир Дечани на 
Косову, која данас краси то свето мјесто и 
гдје прославља њега као и друге наше свете 

Свети краљ 
Стефан Дечански
Српско културно друштво „Петар 
Кочић” из Крања прославило свог 
заштитника Светог краља Стефана 
Дечанског

Божје људе. А како не би његов живот био 
таки, када се вратимо уназад, његов отац је 
био краљ Милутин, као највећи задужбинар 
у нашему роду а надалеко не нађе се нико 
да је један човјек могао тако да подигне. 
Он је преко четрдесет светиња подигао. 
И како се опет говори велико је његово 
задужбинарство уклесано у нашу цркву као 
великога ктитора, као и великога Божјег 
човјека. А од тога не можемо занемарити 
да је и од Светога Дечанског јесте Свети 
Цар Душан Силни, за његово вријеме смо 
такође упознати са његовом владавином, 
његовога царства које је било веома 
распрострањено на овим просторима гдје 
је владао а исто тако и угађао Господу Богу. 
А и ми данас овдје сјећајући се тако свакога 
светога човјека свакако можемо много да 
се научимо из њиховога живота, из житија 
светих Божјих људи, како су они успјели да 
владају овоземаљским стварима а уједно и 
задобију непропадљиву вриједност, то јесте 
царство небеско. Свакако то показује на 
могућност да треба да дјелујемо и да носимо 
мир и да носимо радост према Господу Богу 
и према свакоме човјеку овога земнога 
свијета. Свакако у овоме, као што опет 
кажем, радосноме дану, треба да отворимо 
своје душе, отворимо своја срца једни према 
другима, да покажемо оно што је најбитније 
а то јесте јединство, јединство које је 
потребно не само нашему народу, него је 
потребно у цијеломе свијету, за добробит 
мира, за добробит очувања свега онога што 
као што и знамо сваки народ носи у своме 
срцу. Зато ова традиција која се преноси 
свакако да су темељи и у овоме друштву и 
окупљању и како можемо рећи сажимању 
онога што се донијело са својих простора у 

овај град Крањ. И свакако то треба опет да 
покажемо у најбољем свјетлу, а првенствено, 
као што рекох, у љубави једних према 
другима. Јер љубав је најбитнија за човјека, 
кад каже Свети Апостол Павле, ако љубави 
нема узалудно је све оно што нам је дато. 
Господ Исус Христос је показао велику 
љубав према онима разбојницима који 
су га распели и дали на крст. Он је рекао: 
„опрости им Боже, не знају шта чине”. Тако 
и ми треба да се молимо Богу, као што рекох, 
једни за друге, да би лакше пребродили овај 
земни живот у којем се налазимо, који је пун 
искушења, и нормално ако је пун искушења 
онда се у њему дешавају разноврсне ствари 
и како можемо рећи, удаљавају човјека не 
само од Господа Бога, него и од хришћанске 
заједнице. Добро је, кажем, увијек то 
говорим за сва наша друштва, нека постоје, 
нека влада мир, нека влада слога, нека влада 
братска љубав. Све пролази, опет кажем, 
требамо да усмјеримо наше снаге и наше 
моћи на свету Цркву, јер Црква једина 
опстаје и ви сте сви, без обзира на друштва 
која могу и опстати и проћи, али свакако 
сте сви заједничари у светој Цркви, која 
вјековима стоји и која ће стојати захваљујући 
вама и вашему постојању у овоме земноме 
свијету, а и млађи нараштај који произлази 
из наших породица, како у овоме граду, тако 
и у сваком оном мјесту гдје се налазимо. 
Нека је милост Божја на свима вама, нека 
благодат Божја влада и мир међу људима 
и у овоме данашњем дану да осјетите, да 
понесете радост и мир са ове, народне, 
како можемо рећи, свете литургије, јер циљ 
литургије је да се ми окупљамо, да ломимо 
колаче и да призивамо име Божје. Морамо 
да се сјетимо и покојнога Неђељка, нека му 
је покој души, значи то је предсједник који 
је био у овоме друштву, који је напустио 
нас прерано због тешке своје болести, али 
свакако оставио нам да се молимо Господу 
Богу како за живе тако и за оне које смо 
испратили у овоме земноме свијету. Свима 
онима предсједницима који су били прије, 
нарочито сада брату Крстану, нека буде 
срећна слава, да много година прослављаш, 
и да свако добро буде у вашему раду”.

Честитке за славу изразили су представници 
српских друштава, затим Игор Велов и 
Милорад Гогић, вијећници Градске оштине 
Крањ, као и Зоран Стевановић, кандидат за 
начелника Крања.

Била је ово прилика да се неким заслужним 
члановима друштва уруче захвалнице 
за њихов рад и допринос у афирмацији 
друштва. Захвалнице су добили Предраг 
Михајловић, Недељко Милојчић и Рајко 
Ђукановић.

Славље је настављено уз богату трпезу коју 
су припремили вриједни домаћини а кум 
славе био је Мирко Шокчевић.

Текст и фото: Душан Јовановић
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Ovogodišnja, „12. dječja folklorijada” održana 
je 10. novembra 2018. U Duhovnom centru sv. 
Antona u Ljubljani pred oko dvjesta gledalaca 
koji su imali prili da vide nastupe najmlađih 
folkloraša iz pet srpskih društava. U uvodnom 
govoru voditeljka Elena Ćatić izrazila je do-
brodošlicu prisutnima i napomenula da je ovo 
već tradicionalni događaj koji organizuje KUD 
„Mladost” iz Ljubljane i najavila da će publika 
imati priliku da uživa u nastupima najmlađih 
članova folklornih sekcija.

Publici su se prvo predstavili „Cicibani”, naj-
mlađi članovi dječje grupe „KUD „Mladost”, 
sa kojima rade Tanja M. Vojvodić i Tamara Pe-
jašinović. Nakon njih na red su došli malo sta-
riji, iz mlađe dječje grupe, koji su odigrali igre 
iz Užica. Sa ovom grupom radi Bojan Antonić.

Iz Radovljice su došli mladi folkloraši KPSHD 
„Vuk Karadžić” koji su prvo nastupili sa naj-
mlađom grupom „Cicibanima” a publici su se 
predstavili sa spletom igara iz Srbije. Ovu gru-
pu vodi Adrijana Šučur, a ovo je bio njihov prvi 
nastup. Druga omladinska grupa KUD „Mla-
dost” premijerno je izvela igre iz Kobišnice, au-
tor koreografije je Milorad Runjo, a umjetnički 
rukovodilac Bojan Antonić.

„Mališani” iz Nove Gorice, članovi dječje gru-
pe SKD „Sloga”, predstavili su se igrama iz 

Dječja folklorijada 2018
Kulturno umjetničko društvo „Mladost” iz Ljubljane organizovalo „12. dječju folklorijadu”

Vladičinog Hana, autor koreografije Saša Jošić. 
U ovom igračkom bloku na sceni su ponovo bili 
folkloraši iz Radovljice, omladinski ansambl 
KPSHD „Vuk Karadžić” koji je odigrao igre 
iz Leskovca. Autor koreografije i rukovodilac 
ansambla je Adrijana Šučur.

U trećem bloku prvo su nastupili članovi omla-
dinske grupe SKUD „Vidovdan” iz Ljubljane, 
koji su se predstavili sa igrama iz Bujanovca. 
Umjetnički rukovodilac i koreograf je Željko 
Krsmanović. Poslije igara iz Bujanovca publi-
ka je imala priliku da vidi igre iz Leskovca koje 
je odigrao omladinski ansambl KD „Brdo” iz 
Kranja, a ovu grupu vode Violeta Jakovljević i 
Srđan Krgović. Ovo lijepo druženje završili su 
omladinci KUD „Mladost” koji su prikazali i 
odigrali igre iz Radujevca. Autor ove koreogra-

fije je Milorad Runjo a umjetnički rukovodilac 
grupe je Bojan Antonić.

Nakon nastupa svih grupa voditeljka Elena Ća-
tić pozvala je mr Dragu Vojvodića, predsjedni-
ka KUD „Mladost” da podijeli zahvalnice za 
učešće u ovom zanimljivom programu. Drago 
Vojvodić je zahvalio svim učesnicima na odzi-
vu i nastupu na ovom tradicionalnom događaju 
na kojem se pruža mogućnost najmlađim čla-
novima folklornih grupa da prikažu šta su na-
učili i da dokažu da se na njih može računati u 
budućnosti.

Dječja folklorijada završena je druženjem pu-
blike i učesnika u auli dvorane.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

KUD „Mladost” - Cicibani

KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica

KD „Brdo” Kranj

SKD „Sloga” Nova Gorica

SKUD „Vidovdan” Ljubljana
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Сваке године у септембру у Тршићу одржа-
ва се најстарија манифестација у Србији, 
Вуков сабор. Ове године су организатори 
Сабора дошли на идеју, да позову друштва 
која носе назив великог Вука Караџића и 
тако позвали и нас, што нам је било у велику 
част и задовољство.

У суботу 16.9. смо кренули са Јесеница кроз 
Републику Српску до Србије. Дан смо иско-
ристили за обилазак Етно села Станишићи у 
Бијељини, где смо уживали у шетњи у пре-
лепом времену. После одмора у етно селу, 
пут смо наставили до манастира Тавне. Пре-

Вуков сабор
КПСХД „Вук Караџић” из Радовљице 
у Вуковом родном крају

леп и спокојан крај, којег је вредно обићи, ко 
год се буде налазио у његовој близини.

Иза границе Србије уставили смо се у етно 
селу Сунчана река, која је позната и по сни-
мању разних српских филмова и серија. По-
сле одмора у Сунчаној реци, сместили смо 
се у Бањи Ковиљачи, где нас је дочекала га. 
Вера. Сви заједно смо прошетали и ужива-
ли у вечерњим сатима шетајући кроз град 
и парк, где се налази позната фонтана, која 
долази до изражаја у летњем периоду.

У недељу ујутру после доручка почели смо 
са спремањем за наступ на Вуковом сабору. 
Тамо су нас дочекали домаћини из друштва 
„Караџић” из Лознице, где смо сви зајед-
но прошетали Сабором и видели много 

занимљивих ствари, које су продавали на 
штандовима. Пре свега, највећа занимљи-
вост Тршића је наравно Вукова кућа и дво-
риште где се налазе и остали објекти који су 
припадали Вуковој кући. Имали смо кратко 
предавање о Вуку и његовом животу, тако да 
смо о њему сазнали још неких занимљиво-
сти.

У поподневним сатима смо се публици на 
сабору представили са две кореографије, 
играма из Беле Крајине и играма из Средњег 
Тимока, у пратњи наших пријатеља из Ба-
натског Новог Села. После свих наступа, сви 
учесници смо се сјединили и одиграли зајед-
ничко коло, а придружила нам се и публика. 
У касним вечерњим сатима поздравили смо 
се од организатора и наших пријатеља које 
смо упознали, и кренули пут Словеније.

Овом приликом се захваљујемо организато-
ру на позиву и надамо се, да се поново види-
мо следеће године.

Сандра Јевтић
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Ove godine smo članovi KPSHD „Vuk Ka-
radžić” početkom oktobra ponovo putovali u 
Salzburg, ali ovog puta kod  prijatelja Kultur-
no-sportska Zajednica Srba Salzburg, na njiho-
vu folklornu manifestaciju pod nazivom „Jesen 
stiže dunjo moja”. Uz pesmu i dobro raspolože-
nje na autobusu brzo smo stigli na cilj, gde su 
nas dočekali domaćini. Publici smo se predsta-
vili sa Igrama iz Srednjeg Timoka i pevačkim 
grupama. Posle nastupa, kao po običaju, sledilo 
je druženje sa domaćinima i ostalim gostima, 
koji su takođe učestvovali u kulturnom progra-
mu. Posle ponoći krenuli smo nazad, i nastavili 
sa pesmom i dobrim raspoloženjem. Prijatelji-
ma iz KSZS se zahvaljujemo na pozivu, kojem 
smo se rado odazvali.

Sandra Jevtić

Gostovanje u Salzburgu

Година је прошла и дошли су наши традици-
онални „Вукови дани”, кроз које обележимо 
славу друштва Св. Великомученика Дими-
трија и фолклорно вече. Као и прошлих го-
дина, културни програм одржао се у Линхар-
товој дворани у Радовљици, а са дружењем 
смо наставили у дворани Колперн на Јесени-
цама, где нас је забављао бенд из Градишке. 

Овогодишњи „Вукови дани” били су и хума-
нитарног карактера. „Сви за једног, један за 
све”, играли смо и певали за Ненада Тадића, 
за нашег пријатеља, који болује од тежег об-
лика лајмске борелиозе. Својом хуманошћу 
уз помоћ свих гостију, показали смо, да јед-
ни другима помажемо и кад је најтеже. 

У културном програму смо се представили 
домаћини са гостима, којима се овог пута за-
хваљујемо, што су увеличали наше Вукове 

Вукови дани

дане. Публика је са јаким аплаузом испрати-
ла сваку тачку у програму, што значи, да је 
уживала у разноврсним песмама, играма и 
шаренилу ношњи. 

У програму су поред фолклорних и пјевач-
ких група КОПХД „Вук Караџић” учество-
вале и фолклорне групе КПД „Лесце“ Лес-
це, СКУД „Понтес-Мостови” Трст и КУД 
„Младост” Љубљана.

Видимо се следеће године на десетим јуби-
ларним Вуковим данима.

Текст: Сандра Јевтић 
Фото: Душан Јовановић

КПД „Лесце” Лесце

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица
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Академско културно-уметничко друштво 
„Коло”, које традицију и културно наслеђе 
српског језика чува на територији Слове-
није, у приморском градићу Копар, 20. ок-
тобра гостовало је у Фажани, надомак Пуле, 
на Фестивалу националних мањина. 

Поред АКУД „Кола”, на фестивалу су госто-
вали и учесници из Фажане (Културно-умјет-
ничко друштво „Улика” и Културно друштво 
Рома Истре), Водњана (Друштво Перојских 
Црногораца ,,Перој 1657” и Бошњачко кул-
турно-умјетничко друштво ,,Водњан”), Пуле 
(Македонско културно-умјетничко друштво 
,,Свети Кирил и Методиј”) и Пуља (Сло-
венско културно друштво Истре- збор ,,Ен-
цијан”).

Фажани с љубављу

Једнодневно дружење почело је свечаном 
поворком и дефилеом учесника на Фестива-
лу, након чега су се учесници представили 
игром и песмом у дворани ММС Фажана.

По скромном мишљењу многих присутних, 
највише аплауза и похвала добило је АКУД 
„Коло” за своје професионално извођење и 
добру атмосферу за коју су заслужни Омла-
динци и Ветерани, а предвођени изузетном и 
енергичном Весном Бајић Стојиљковић.

Учитељице наше школе српског језика, 
књижевности, традиције и културе, која већ 
неколико година носи упечатљив назив ЋИ-
РИЛАНДИЈА, Јадранка Бети и Нада Чупко-
вић,  биле су гошће Српског културног цен-
тра у Пули, где су упознале Милана Рашулу, 
председника СКЦ-а са киме су размениле 
искуства у вођењу наставе српског језика, 
креативним начинима методичког приступа 
и разговарале о будућој сарадњи.

Поред богатог програма у Фажани, имали 
смо прилику да, уз помоћ водича, упознамо 
лепоте Пуле и обиђемо пулску Арену где 
смо у машти оживели гладијаторске, витеш-
ке борбе са дивљим зверима. Није нам много 
требало да схватимо колико смо срећни јер 
живимо у времену када су музика, певање и 
плес најбољи вид забаве. Весели и пуни ути-
сака вратили смо се у Словенију, уз звуке та-
лентованих вокала АКУД „Кола”, надајући 
се поновном сусрету са драгим људима које 
смо упознали у Фажани, ништа мање ене-
гричнијим од нас.

Сандра Алиспахић Ђурић
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Бачка Паланка
У поподневним сатима кренули смо на на-
ступ у Бачку Паланку. Стигли смо око 20.30, 
сместили се у собе и одмах се спремили 
за вечеру и журку, јер су нас домаћини већ 
чекали. Музика у живо, а друштво весело 
расположено, шта нам је више требало! По-
сле вечере и пријатног дружења, требало је 
и одморити се, јер смо следеће дане мини 
турнеје имали лепо испланиране. Обилазак 
Карађорђева, где смо обишли Титов музеј, 
прелепе коње... Искористили смо и прилику 
да посетимо и сестру наше ветеранке, На-
таше Љубичић, Весну у Вилово код Новог 
Сада. Уз песму и игру смо дошли код ње! 
Дружење је било кратко, али слатко а ком-
шије су и коју сузу пустиле! Растанак је увек 
дирљив, па је и овај пут био такав. Али жи-
вот је то...

Вратили смо се у Бачку Паланку врло брзо, 
јер смо се морали припремити за наступ. 
Наступало је 19 фолклорних група, зато се 
наступ поприлично продужио. Наша коре-
ографија „Ресава” као и увек остави вели-
ки утисак на гледаоце али и на све који су 
наступали! Тако је било и овај пут, те смо 
мало после повратка кући добили позив да 
наступимо код друштва „Зора” из Београда, 
ни мање ни више него у Сава центру. Нарав-
но, позиву смо се са великим задовољством 
одазвали! После наступа, било је и предив-
но дружење уз вечеру и музику, где је било 
око 400-500 учесника сусрета! Наше већ по-
знато и врло препознатљиво наздрављање 
„Опа” дигло је целу салу на ноге. Одлично 

Ветерани немирног духа
АКУД-ови ветерани- немирног духа 
и веселих ногу

расположење је намамило скоро све госте 
на ноге до касно у ноћ. И у недељу, пре по-
ласка, обишли смо рођаке од наших Тубића, 
прелепо дружење, ручак и после повратак 
кући. Још једно гостовање које ће нам оста-
ти у сећању!

Београд
А онда је, наравно, следило испуњење 
обећања и одлазак у Београд на наступ у 
Сава центру. На позив друштва Зора из Бе-
ограда, које смо упознали априла у Бачкој 
Паланци, одазвали смо се позиву, да насту-
пимо као њихови гости. То нам је, наравно, 
била и жеља а и велика част! Где год одемо, 
увек нас лепо дочекају уз пријатно дружење 
и лепу музику. На Скадарлији провели смо 
прелепо вече уз тамбураше. Следећи дан 
обишли смо Калемегдан  и после тога пола-
ко се спремали за наступ. Пошто је наступ 

био релативно касно у недељу, одиграли смо 
нашу кореографију и морали да кренемо ка 
Словенији. Више пута се показало, да смо 
најстарија група међу учесницима, али нама 
је и част а и лепо дружити се са младима! 
Волимо да покажемо да можемо и знамо а и 
да године нису важне ако је срце младо!

У Београду смо имали два незаборавна дана, 
па не само по наступу, у Београду су неки од 
нас имали ту част, да присуствују предивном 
и дирљивом тренутку, где су се два друга 
срела после три деценије, два школска друга 
и верујте ми, суза је сузу стизала!  Наравно, 
на концерт су дошли да погледају и прија-
тељи и наша родбина, које никада не фали, 
ма где отишли! Увек је нешто прелепо, што 
остане у успомени и лепом сећању!  Нека 
тако и остане!

Аутор: Наташа Љубичић

На позив КИД Пина је изведена радио-
ница упознавања основа српског језика 
и ћирилице. 

Радионица је протекла у пријатној и опуште-
ној атмосфери где је учитељица српског је-
зика из нашег друштва, Јадранка Бети, свим 
заинтересованима представила део нашег 
културног наслеђа. 

Учесници су активно учествовали у дебати, 
разговору и поређењу два сродна језика. Из-
разили су жељу по стицању додатних знања 
о српском језику и фолклору тако да се већ 
унапред радујемо поновном сусрету.

Нада Чупковић

Међукултурни дијалог на словеначкој обали
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Прослависмо једанаест година постојања, 
успешног и активног рада у нашем друштву, 

Једанаест година 
АКУД Коло

на задовољство чланова и многих симпати-
зера. У другу деценију ушли смо са новим 

концертним програмом који смо брижљиво 
припремали неколико месеци, а концерт је 
носио симболичан назив према народној 
песми из Босанске Крајине, „Устај мала, 
зора је!”. Захваљујемо свим нашим чла-
новима и њиховим менторима на упорном 
и вредном раду и залагању, на позитивној 
енергији и сјајним идејама, којим смо овај 
концерт учинили догађајем за памћење. 

Без наших најмлађих и омладине који пре-
познају важност бављења сопственом кул-
туром и традицијом не би овај концерт био 
толико запажен. Закључак дружења су нам 
улепшали музичари из Новог Сада, који су 
створили сјајну атмосферу након концерта у 
хотелу Жустерна. 

Посебан гост је овом приликом био и копар-
ски градоначелник, Борис Поповић који је 
са својим сарадницима из копарске општине 
био видно одушевљен приредбом и профе-
сионалним извођењем комплетног програма. 

Нашу свечаност увеличали су и представни-
ци удружења из Истре, Италије и Словеније, 
конзул Републике Србије из Љубљане и мно-
ги званичници. Копарско позориште пуцало 
је по шавовима, енергија је била неописива 
и сви смо уживали.

Видимо се и следеће године!

Наташа Љубичић

Krajevi se potroše, 
počeci uvek traju. 

Početak – eto šta je na kraju!

Duško Radović

Još jedna školska godina je za nama a evo već i 
nove kojoj se deca i učiteljice već uveliko radu-
ju u školici srpskog jezika Ćirilandija u Kopru. 
Prethodnu školsku godinu su zaključili tradicio-
nalnim druženjem sa roditeljima, radionicom za 
mame o oblačenju narodne nošnje i radionicom 
za đake na kojoj su deca izradila ramove za svo-
je zajedničke fotografije sa nastupa i druženja. 

„Već  osmo leto  za redom  naša  škola  srpskog  
jezika  očekuje u septembru svoje stare i nove 
đake. Spremili smo kao i uvek nove i zanimlji-
ve sadržaje, koje  ćemo ove godine  obrađiva-
ti, ali se uvek dogodi poneka promena, jer nas 
deca iznenade svojim znanjem i umećem.  U 
okviru Akademsko kulturno umetničkog druš-
tva „Kolo” iz Kopra  pored učenja srpskog je-
zika  deca imaju i časove folklora, na kojima 
podjednako uživaju i uče nove korake. Škola 
radi  uz pokroviteljstvo Uprave za saradnju s 
dijasporom i Srbima u regionu.  U novembru 

Mi se radujemo novom početku
nas očekuje proslava dvanaeste  godišnjice na-
šeg društva, kada je i prva  prilika da vidite šta 
smo sve naučili.  U prošloj školskoj godini je 
bilo zanimljivo, deca su glumila, crtala i pisala 
tako je i nastala jedna kratka priča koju  ćemo  
ovom prilikom da podelimo sa vama”, poručuje 
nam jedna od učiteljica u Ćirilandiji, Jadranka 
Beti Vukosavljević. 

Leteći miš

Lica: Miš, fen i narator 

Narator: Ispričaću vam priču, a u ovoj priči ništa 
na običnu priču ne liči. Bio jednom jedan miš…

Miš: Obožavam svoj dom, ali ne razumem za-
što je u njemu stalno lom.

Narator: Ali u taj tren uključi se fen.

Fen: Učiniću po svom, oduvaću i tebe i lom.

Narator: Pošto se uključio u struju fen je napra-
vio pravu oluju.

Miš: Upomoć! Ovo je oluja prava, ne znam gde 

mi je ni rep ni glava! 

Narator: Miš je bio uplašen i bled i odlučio da 
je od  danas  bolje da poštuje red.

Nada Čupković
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„Језик је хранитељ народа- докле год 
живи језик, докле га љубимо и почитује-
мо, њим говоримо и пишемо, прочишћа-
вамо, дотле живи и народ, може се међу 
собом разумијевати и умно саједињавати, 
не прелива се у други, не пропада”- Вук 
Стефановић Караџић

Стручни кадар Академског културно умет-
ничког друштва „Коло” из Копра сазвао је 
састанак, 24. 11. 2018. у Љубљани, представ-
ника/ ментора /учитеља који раде са децом и 
омладином у  српским културним друштви-
ма која делују у Републици Словенији. 

Циљ састанка је био успостављање сарадње 
са постојећим друштвима на подручју на-
ставе српског језика и представљање при-
мера добре праксе. Састанку се придружила 
и представница Српског културног центра 
„Данило Киш”, из Љубљане, Биљана Жи-
кић, новинарка и водитељка емисије Кон-
трола лета која делује у оквиру Радија Сту-
дент у Љубљани. 

Састанку се одазвало мање друштава него 
што смо очекивали, неки нису дошли због 
болести, други јер су отпутовали у Србију, 
трећи – колико смо разумели – нису схва-
тили важност састанка. Присутни су били 
представници: КУД „Засавје”, КД „Брдо” 

Језик је хранитељ народа
Крањ, СКД „Сава” из Храстника  и АКУД 
„Коло” Копар. Представници друштава који 
нису били присутни а изразили су жељу за 
сарадњом: ПКУД „Свети Никола” Марибор 
и СКУД „Велење”. Са присутнима се ради-
ло интензивно на представљању активности 
друштава и посебно на раду са децом, било 
је речи о проблемима са којима се суочавају 
друштва. 

Представљен је пример добре праксе рада 
са децом у оквиру АКУД „Коло”, школа 
српског језика Ћириландија: описан је на-
чин рада, најзанимљивији конкретни при-
мери рада са децом и три највећа резултата 
пројектног учења: 

1. Збирка дечјих литерарно ликовних радова 
„Ја и свет око мене”; 

2. Календар (који почиње од јула месеца са 
распустом и лубеницама), 

3. Анимирани филм инспирисан причом 
„Деда и репа” као резултат вишемесечног 
рада под називом „Хајде Јово наново”. При-
сутним члановима друштава представљена 
је прва идеја о сарадњи и то: обликовање 
заједничке збирке дечјих литерарно-ликов-
них радова под називом „Да ли ми верује-

те”  са предложеним темама: Марко Краље-
вић и Љубав.

Закључак састанка, који је одржан у просто-
ријама Савеза српских друштава Словеније 
у Љубљани:

- да је школа српског језика, Ћириландија, у 
оквиру АКУД „Коло” једина која има конти-
нуитет у раду већ девет година;

- да и остала друштва имају жељу за по-
кретањем те иницијативе али немају одго-
варајући стручни кадар зато су поједина 
друштва изразила жељу за повезивањем са 
АКУД „Коло” како би придобили додатна 
искуства/знања и стручну подршку;

- присутни су похвалили професионалност 
рада школе српског језика Ћириландије, која 
делује у оквиру АКУД „Коло” Копар, као и 
креативан рад професора који раде са децом 
и предлагали да се Ћириландија као пример 
добре праксе представи и на неком вишем 
нивоу и друштвима која нису била присут-
на као подстицај за рад са децом не само на 
подручју фолклора јер се сада већ у четвртој 
генерацији  наших досељеника српски језик 
драстично губи;

- да је потребно и родитеље едуковати и мо-
тивисати да са децом говоре матерњи језик у 
кругу породице и на том подручју их инфор-
мисати о предностима билингвизма и пози-
тивном утицају матерњег језика.

Учеснике састанка посетила је и Биљана Жи-
кић, новинарка емисије Контрола лета која 
се емитује на Радију Студент (Љубљана), 
она је представила пројекат СКЦ Данило 
Киш- Мањине на вези и позвала на сарадњу. 

Утисак г. Жикић након представљања циље-
ва сусрета је био: „Драго ми је да смо се 
упознали и веома се радујем да постојите 
(АКУД „Коло” и школа српског Ћирилан-
дија) и да тако професионално радите - то 
је заиста право освежење и преко потребно 
нашим друштвима у Словенији.”

Нада Чупковић
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I ove 2018. godine, 15. septembra, održali smo, 
sada već tradicionalni, turnir u malom fudba-
lu u organizaciji SKD „Sloga”. Za neke od nas 
već viđena scenografija i scenario, za one druge 
koji prvi put učestvuju, mnogo toga novog i ne-
očekivanog. Za sve učesnike i prisutne svakako 
lep i zanimljiv događaj. 

Orahovlje je malo selo kod Mirena, a Miren je, 
rekli bi, veće selo kod Nove Gorice. No, to važi 
samo na rečima. U stvarnosti, Orahovlje je pre-
divno malo mesto, urbanizovano i čisto kakva 
su sva slovenačka mesta, protkano starim i no-
vim kućama, besprekorno održavanim, lepim 
baštama prepunim jesenjih plodova, ukrašeno 
mediteranskim biljem, palmama i lovorom. A 
Miren, po broju stanovnika tek nešto veće selo, 
ali po izgledu lepa varošica, sa prodavnicama, 
bankom, poštom i još mnogo toga lepog. Sedi-
šte opštine Miren-Kostanjevica.

U Orahovlju su, na veliku radost meštana, iz-
gradili lep sportski centar po imenu „Java”. Za-
što „Java” ne znamo, da li što zbog svoje izo-
lovanosti asocira na daleko nam ostrvo Java, ili 
što se vlasnicima toliko dopao da su mislili da 
sanjaju, a sve je to ipak java, zaista ne znamo. 

U stvari, malo je toga trebalo da se gradi, jer je 
to kompleks otvorenih sportskih terena za ko-
šarku, rukomet, tenis i još po neki sport. Tu je 
i prateći objekat. Nešto poput kluba, restorana, 
sa lepom malom kuhinjom i prostorom za ro-
štilj i kuvanje na otvorenom. Sve se to nalazi u 
nekoj velikoj, rekli bi, rupi koja po obliku pod-
seća na popularni beogradski ukopani stadion 
– poznatu nam „Marakanu”. Ali osim „rupe” 
drugih sličnosti nema. Prostor je svakako ma-
nji, ali idealan da se izdvojite od radoznale 
okoline i posvetite se sebi, sportu, razonodi, 
opuštanju i druženju. 

I tako, u tom lepom ambijentu, prelepog je-
senjeg dana, organizovali smo i sa uspehom 
održali naš turnir u malom fudbalu. Nećemo 

Turnir u malom fudbalu

pisati o tome ko je pobednik, niti ko je naj-
bolji igrač. Bilo je naravno sjajnih fudbalera, 
ekipe su došle iz Slovenije i Italije.  Pisaćemo 
koju reč o nečemu drugom: o lepom druženju, 
o dobroj muzici, o starim prijateljima koji se, 
slučajno ili ne, sretnu posle više meseci ili čak, 
godina. O novim prijateljstvima sklopljenim 
baš tu, na sportskim terenima. Bilo je nekoliko 
prijavljenih ekipa, dovoljno da se organizu-
je manji, neopterećujući turnir, bez zgusnute 
satnice i nervoze. Bilo je i specijalnih gostiju: 
MK „Balkan”, moto klub, popularni „bajkeri” 
čiji ogranak u Novoj Gorici deluje kao naša 
moto sekcija. 

Pitanje je koliko „bajkeri” i sportsko takmičenje 
idu zajedno, jer koliko znamo „bajkeri” nemaju 
previše vremena i osećaja za sportski život, ali 
nama su dragi i jedni i drugi pa smo, eto, rešili 

da ih ugostimo zajedno, istog dana. Tako je i 
bilo. Fudbaleri su već krenuli sa programom, a 
onda su oko podneva, uz zaglušujuću buku svo-
jih limenih ljubimaca, stigli i „bajkeri”.

Lepo smo se organizovali, sportski deo organi-
zacije je svoj deo sproveo po planu, „bajkeri” 
su nas zabavljali svojim pojavom, lepim mo-
torima, ponekom egzibicijom. Mi, „aktivisti” 
(kako to lepo i starovremski zvuči) iz SKD 
„Sloga” smo se potrudili da ambijent bude 
pravi, organizovali pripremu dobrog roštilja, 
obezbedili puno osvežavajućeg pića, i konač-
no, pripremili u kazanu veliki broj porcija do-
brog srpskog pasulja, koji smo podelili onima 
koji ga vole.

Bilo je i dobre muzike, uživo i sa razglasa, sim-
patična kombinacija „bajkerskog” roka i folk 
parade. 

Turnir se završio, podeljene su nagrade, a 
onda smo nastavili u dobrom raspoloženju do 
kasno u noć. 

Sve u svemu, jedno lepo i prijatno druženje, 
prepuno elana i dobre energije, u sportskom 
duhu, sa lepom dozom „bajkerske” opušte-
nosti i ponekom iskricom želje da se ode još 
korak dalje.

Vreme nas je idealno poslužilo, hvala majci 
prirodi i mediteranskoj klimi na tome, hvala 
sportistima na sportskom duhu i fer takmiče-
nju, hvala „bajkerima” na lepom i zabavnom 
druženju, hvala „Slogašima” na trudu i dobroj 
organizaciji. Do novog susreta!

Siniša Živković

Pobednici turnira

Sport, motori i lepo raspoloženje
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Ових недеља и месеци у српском културном 
друштву „Слога“ из Нове Горице, некако нам 
се наметнула једна горућа тема о којој више 
пута, у различитим приликама, разговарамо 
и дебатујемо. Та тема је, условно речено, 
питање опстанка и омасовљења фолклорних 
група у нашем друштву, или боље речено у 
друштвима наше емиграције илити дијаспо-
ре уопште. Дијаспора ваљда лепше звучи, 
као да сви ми у дијаспори нисмо некада еми-
грирали из наше Српске отаџбине, или да не 
потичемо од неког претка емигранта.

Но било како било, разлози за миграције су 
различити, о томе неком другом приликом. 
Углавном, некако нам се чини да интересо-
вање за активност у друштву и друштвима, 
а пре свега у фолклорним секцијама није на 
некадашњем нивоу и да су нам играчке гру-
пе све мање и мање.

И зато, разговарајући о тој теми, дођосмо 
до закључка да на неки начин морамо по-
пуларисати наше друштво и наше секције, 
приближити их српском становништву Нове 
Горице, учинити их занимљивијим и атрак-
тивнијим за младе људе.

Но, то се свакако не може постићи рекламом 
или маркетингом какве познајемо са интер-
нета и телевизије, ипак је ово наше добро-
вољна културна активност, нешто за шта се 
људи одлучују по свом афинитету и склоно-
стима, по нечему што већ постоји у њима, 
гори, или само тиња у њиховим срцима.

Стога смо одлучили да најпре људима у Но-
вој Горици покажемо да постојимо, ко смо, 
чиме се бавимо, и коначно, да се не стидимо, 

Јавни тренинг фолклорне 
секције СКД „Слога“

већ напротив, да смо поносни на наше поре-
кло, наш труд и наше стваралаштво.

А како би у неком малом месту какво је Нова 
Горица показали да постојите, да вас има? 
Па тако, појавите се у главној улици, или на 
главном градском тргу и покажете ко сте и 
шта знате.

И зато смо се појавили. У прописаном по-
ступку од општине добили сагласност за 
заузимање јавне површине у одређени дан 
(недеља,  14. октобар,) и у подне ето нас на 
Бевковом тргу у Новој Горици. Поставили 
смо озвучење, поставили симболе нашег 
друштва, и јавни тренинг наше фолклор-
не секције је могао да почне. А тренирали 
су сви: најмлађи - „малишани”, извођачка 
група, рекреативци – „ветерани”. Сви лепо 
дотерани, многи у мајицама са натписом 
„Слоге”, неки у народним ношњама. Играли 
су без престанка, српско коло се вило пре-
ко трга, наша народна музика је одјекнула и 

надјачала баште оближњих кафића, препла-
вила Нову Горицу својом лепотом, надахну-
ла нас својом изворном снагом и разбуктала 
у нама пламен љубави према отаџбини.

Није нам сметала ни подневна  врућина то-
плог октобарског дана, ни неакустичност 
великог градског трга. Млади и стари, сви 
на окупу, пуно пријатеља друштва, лепо рас-
положење, осмех, и понека сетна суза у оку 
сакривена иза наочара за сунце.

А да све буде лепше побринули су се до-
маћини и домаћице из „Слоге”, који су обе-
збедили лепо  послужење, „љуту” за пред 
ручак, мезе и колаче за оне нежнијег укуса.

Тренинг је био и прошао, привукли смо пажњу, 
раздрмали учмало недељно преподне у малом 
граду. А оно најважније нас је тек чекало. „Ра-
зиграна срца” за мање од недељу дана.  

Синиша Живковић

Тренинг

Учесници на окупу
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Тешко је при помену ове две речи било коме 
ко је активан у нашој „Слози”, коме је она 
заиста у срцу, да остане равнодушан, да не 
прозбори коју, да не уздахне при помисли 
на све што се урадило и доживело од дале-
ке 2004. па до овога октобра 2018. године. 
Јер, ове године по петнаести пут смо, 20. 
октобра, организовали и приредили ту нашу 
фолклорну манифестацију, на велику радост 
и весеље свих који воле „Слогу”.

И само онај ко се никада није бавио фолк-
лором, или ко никада није организовао неку 
сличну приредбу, може помислити како је 
било лако доћи до те цифре – јубиларне пет-
наестице.  Јер лепо је бити гост, купити кар-
ту, доћи на представу, аплаудирати, уживати. 
Али, исто толико, а сасвим сигурно, још и 
лепше је попети се на бину, заиграти, запева-
ти, громко пустити глас, одсвирати омиљену 
арију. Али, сложићемо се сви, ово друго је 
далеко теже и напорније. 

А ту су и они које не видимо нити чујемо на 
приредби, а без њих се не може. Иза кулиса 
остане напор прегалаца и организатора који 
се никада неће видети, али је уткан у сва-
ки корак играча, сваку строфу певача, сваки 
трзај контрабаса, писак кларинета, одјек 
бубња, звонки глас хармонике. У сваку изго-
ворену реч почасног говорника. 

„Разиграна срца” су наш понос и ми их ор-
ганизујемо и припремамо са огромним ен-
тузијазмом, са великом пажњом, филигран-
ском прецизношћу. Желимо да задовоље 
пробрани укус наше публике, желимо да на 
приредби срца публике заиста заиграју, да 
атмосфера заиста буде разиграна. 

Ове године смо успели у томе, публика је 
била задовољна, учесници раздрагани, го-
сти весели и захвални на гостопримству. А 
ми, наравно, поносни на све што радимо и 
чинимо за наше друштво, за нашу „Слогу”, 
за наше људе у овом крају Словеније.

Разиграна срца

Имали смо у свему томе и помоћ. И то не 
малу. Као и у многим ранијим приликама по-
могле су нам општине Нова Горица и Шем-
петер при Горици, за шта велику захвалност 
дугујемо начелницима општина, а нарочито 
господину Матеју Арчону, са којим смо у 
два мандата имали дивну сарадњу. Помогао 
нам је, не први пут, и наш уважени пријатељ, 
успешни привредник Драгиша Лазаревић, 
коме смо такође веома захвални. И многи 
други, не само материјално, већ и радом, 
личним ангажовањем и трудом.

А програм. Програм је, наравно, био пре-
диван. Како и не би. У гостима су нам били 
ансамбли какви се само пожелети могу. Пре 
свега наши гости из Србије, КУД „Младост” 
из Нове Пазове. Врхунски уметници фолк-
лора, са дугогодишњом традицијом, успеш-
ни у наступима, успешни у организовању 
манифестација.

Свакако треба поменути и наше драге го-
сте и пријатеље из Италије, КУД „Јелек” 
Арзињано, и КУД „Слога” Вићенца. А са 
нама су били и наши традиционални прија-
тељи из Словеније, КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица и КУД „Младост” Љубљана. 

Посебно нам је драго да је поново са нама 
наступала фолклорна група „На плаци” из 
Шемпетра при Горици, која нам је извела 
сплет локланих плесова Приморске регије, 
што се савршено уклопило у фолклорни ам-
бијент целе приредбе.

Коначно домаћини, малишани, ветерани, 
извођачка група „Слоге”, свако према свом 
узрасту и могућностима, неки су и надма-
шили себе. Лепо и разноврсно, али пре свега 
подстицајно да се вежба и усавршава, да се 
буде још бољи и уигранији.

Поздравила нас је и Ивана Јакшић Матовић, 
конзул и први секретар Амбасаде Србије, 
Милан Стојановић, потпредседник Савеза 
српских друштава, Градоначелник… Рекао 
је пуно тога и наш председник Илија Јанко-
вић, поделили смо захвалнице и симболичне 
поклоне. Публика, задовољна, пуно аплауза, 
овације, сала лепо попуњена. Једном речју: 
вече за памћење. 

После званичног дела сви заинтересовани, 
гости и домаћини нашли смо се у Омладин-
ском дому у Вртојби да се заједно окрепимо 
и развеселимо. Весело расположење протег-
ло се кроз ноћ у наредни дан.

На крају, сутрадан и наредних дана, повратак 
у реалност свакодневице. Свођење рачуна, 
уочавање евентуалних пропуста, евалуација, 
како се то сада модерно каже. Било је лепо 
и весело, по петнаести пут, али сада мора-
мо даље. Већ сада, како то често коришћена 
флоскула каже, морамо почети припреме за 
наредну годину. Али, овог пута је заиста тако. 
Морамо ићи у корак са временом, уложити 
још више елана и труда, бити привлачни за 
све генерације публике, неговати истанчан 
укус и осећај за меру. А ми то можемо… и 
желимо. До нових „Разиграних срца”!

Текст: Синиша Живковић  
Фото: Душан Јовановић

КУД „Младост” Нова Пазова

Рекреативци СКД „Слога” Нова Горица
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У првим децембарским данима тачније, 9. 
децембра 2018, чланови нашег друштва има-
ли су ретку прилику и задовољство да виде 
једно драмско дело у извођењу на српском 
језику. Била је то монодрама „Петар Пепо 
Бандић”, настала по текстовима Бранка Ћо-
пића, а у адаптацији, режији и извођењу Ду-
шана Јовановића из Љубљане.

Душан нам је свима добро познат као 
стручњак, организатор и сарадник у из-
вођењу многих акција српских друштава у 
Словенији, па и наше „Слоге”. Овог пута 
видели смо га у другачијој, рекло би се за-
нимљивијој улози. Припремио је и реализо-
вао монодраму на заиста маестралан начин, 
са пуно елана, воље, па и очигледног глумач-
ког талента. Публика је уживала, а рекло би 
се да је и популарни Дуле уживао беспре-
корно говорећи текстове Бранка Ћопића. 
Реч по реч, мимиком и гестикулацијама, хо-
дајући бином у поцепаним вуненим чарапа-
ма Душан нам је дочарао лик Пепе Бандића, 
вративши нас старије у давно прошло време 
социјалистичког система, сада већ напуште-
них идеја социјалне правде, одавно забо-
рављених термина „друже”, „другарице”… 

Колико год то време и догађаји сада наи-
лазе на осуду, због неких неправди, прете-
ривања или недоследности у много чему, 
за већину народа они су донели бољитак. 
Тако је и Пепо Бандић, то боље време осе-
тио на својој кожи, не сналазећи се у новим 

Монодрама 
„Петар Пепо Бандић”

условима рада и живота, тешко разуме-
вајући нова правила и обичаје, тако друга-
чије од оних у којима је одрастао и био вас-
питаван, реагујући  често на изазове време-
на на комичан и симпатично неприлагођен 
начин.  Свако време има свог „Пепу Бан-
дића”, па треба имати мало маште и замис-
лити неког новог „Пепу Бандића” у овим 
нашим тешким временима. Сигурно му не 
би било нимало лакше.

Било је то вече које је свима у публици, и 
младим и старим измамило осмех на лице, 
без обзира што монодраму вероватно нисмо 
сви разумели на исти начин. А у томе мо-
жда и јесте величина Бранка Ћопића, јер 

је у свом времену био и вољен и осуђиван, 
и награђиван и критикован, али увек радо 
читан и пријемчив за све генерације. Сада 
смо га помало сви заборавили, можда због 
његових личних и политичких убеђења, али 
о писцима не треба да суди време у коме су 
стварали, већ будуће генерације читалаца 
које ће читати његово дело неоптерећене 
политиком и са добре временске дистанце.

Хвала Душану Јовановићу за лепо прове-
дено вече. Надамо се да ће нам уприличити 
слична задовољства још много пута.

Синиша Живковић

Душан Јовановић као „Пепо Бандић”

Гледаоци и извођач
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Митровдански 
шаховски турнир 2018
Новембар је месец Вукових дана, у склопу 
којих КПСХД „Вук Караџић” Радовљица 
сваке године организује и Митровдански 
шаховски турнир. Ове године из оправда-
них разлога турнир је помјерен за децем-
бар. Сви љубитељи шаха окупили смо се 
у недељу, 9. децембра 2018. у просторима 
нашег друштва. 

На овогодишњем шаховском турниру уче-
ствовало је чак 29 играча из различитих 
шаховских друштава из цијеле Словеније. 
Турнир се играо по швајцарском систему, 
тачније девет партија по правилима ФИДЕ 
за брзопотезни шах. Најбоља три играча 
наградили смо пехарима.  И ове године уче-
ствовале су и двије шахисткиње: наша Сне-
жана Радић и по други пут Павла Кошир из 
Загорја об Сави.

Турнир је судио и водио  Драго Шифтар из 
Радовљице, а велика помоћ нам је била код 
организације од Јовице Сандића и шахов-
ског друштва Радовљица.

Прва три мјеста су освојили шахисти који-
ма  то није први пут. Побједнички пехар није 
мењао власника,  са свих девет побједа је 
био Душан Зорко.

1. Душан Зорко ----------------9 поена
2. Милорад Булатовић ----------7 поена
3. Џемал Весковић ------------6 поена

Послије завршеног турнира као по обичају 
друштво је приредило закуску за све учеснике. 

Иза нас је још један успешан шаховски тур-
нир, који је прошао у „фер-плеј” односима 
и где су се склопила нова пријатељства. 

Званично је победник онај који освоји прво 
мјесто и који однесе највећи пехар, али знате 
како кажу: није важно побиједити, важно је 
учествовати, зато су за нас побједници баш 
сви играчи нашег Митровданског турнира. 
Надамо се да ћемо се сљедеће године дру-
жити у још већем броју.    

Милан Стојановић

Побједници турнира

Српско друштво „Др Младен Стојановић” 
из Велења прославило 24. новембра 2018. 

Мратиндан - слава друштва
своју крсну славу Мратиндан. Слава је про-
слављена у кругу чланова друштва у просто-

ријама друштва „Српски дом” у Велењу.
Славски обред обављен је уз славску свијећу, 
кољиво, славски колач, црвено вино, тамњан 
и симболе славе. 

Обред је први пут водио свештеник Горан 
Шљивић. Послије ломљења славског колача 
и завршеног обреда Зоран Јауз се захвалио 
свим присутним члановима што су се ода-
звали и уљепшали тај нама значајан дан. 

Настављено је дружење уз славски ручак. 
Испраћај чланова стране протекао је уз за-
хвалност да се догодине опет окупимо.

У име друштва захваљујемо се нашим чла-
новима што су се потрудили око припреме 
хране и организације а посебно Милисенку 
Малбашићу што нам је изишао у сусрет и 
испекао прасе.

Јово Јауз
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Пројекат „Пријатељство” има за циљ пове-
зивање два народа, Срба из Словеније и Сло-
венаца из Србије. Први дио пројекта почели 
смо изводити већ у априлу 2018. у сарадњи 
са Друштвом словеначко српског пријатељ-
ства „Здравица” из Ниша, Србија. Угостили 
смо чланове састава „Duo Dolcezza” које су 
одржале концерт „Вече српских компози-
тора у Велењу”, а други дио, и завршетак 
пројекта, био је у Нишу, гдје су нас угостили 
чланови друштва „Здравица” из Ниша.

Иако наше друштво постоји већ тринаест го-
дина никада раније нисмо ишли на пут дужи 
од једног дана. Зато је за нас путовање за че-
тири дана било нешто ново и непознато због 
организације, смјештаја и нас самих. Увијек 
се може наћи неко својеглав да направи не-
какав проблем. На пут смо кренули 22. јуна 
2018, мало после поноћи. Дјеца су била ве-
ома радосна, поготово због тога што већина 
никад није била у Србији јер им је поријекло 
из Републике Српске. У Ниш смо стигли око 
подне. Ту смо се смјестили, отишли на ручак 
а већина после ручка на одмарање…ноћ у 
Нишу знала би бити дугачка. Тако је и било! 

Други дан је био резервисан за обилазак 
туристичких тачака града Ниша. Обишли 
смо Ћеле кулу, Цркву Светог Kонстанти-
на и царице Јелене, нишку тврђаву, логор 
Црвени крст, стари град и Казанџијско со-
каче. Посјетили су нас домаћини, с њима 
смо имали састанак и договорили се око 
извођења пројекта. Однијели су са собом 
збирку „Змијањског веза” да за сљедећи дан 
припреме изложбу, објаснили су нам гдје је 
дворана у којој ће бити наш концерт и после 

Пријатељство Велење – Ниш
тога дружење с њима. Прошао и тај дан врло 
брзо уз обавезе које смо имали. Дошло ново 
јутро а са њиме и нове обавезе. Kао претход-
на два дана послије доручка излет на Чегар 
кулу. Обукли смо се у народне ношње Ле-
вача и Лесковца које смо преузели на путу 
за Ниш. Дјеца нису ни примијетила да смо 
на путу преузели ношње, зато су била врло 
изненађена и весела да смо богатији још за 
једне ношње. 

Одведе нас пут на Чегар. Били смо врло 
позитивно изненађени и ми а и Селимир 
Марковић – Селе који са својом породицом 
већ тридесет година чува и одржава спо-
мен-комплекс Чегар. Ми изненађени госто-
примством и причама о  томе шта се десило 
на Чегару и како је погинуо Стеван Синђе-
лић са својим борцима, а они тиме да нас је 
толико дошло обучених у народним ношња-
ма што то није пракса. Ту смо ми одрадили 
сликање за наш календар и сликали се са 
туристима који су били ту. Kад је требало да 
кренемо назад многима је било тешко и са 
муком су напустили Чегар јер је било баш 
лијепо. Није нам преостало ништа друго 
због обавеза и концерта који смо имали зака-
зан за тај дан. Све се врло брзо издешавало. 

Послије повратка у хотел и кашњења на 
ручак имали смо два сата да се распре-
мимо и спремимо за наступ. За наступ 
смо се обукли и припремили у хотелу и 
пјешице кренули кроз град до дворане 
гдје су наш чекали наши пријатељи из 
Друштва словеначко српског пријатељства 
„Здравица”. Врло занимљиво да је вели-
ка већина са нама причала словеначки за 

разлику да многа наша дјеца у Словенији 
не знају српски иако је наша популација у 
процентима много већа него Словенаца у 
Србији. На улазу су били изложени радови 
„Змијањског веза”. Ту је била најактивнија 
Милица Празник, због тога што је ту било 
доста њених радова, па је могла да објасни 
шта је „Змијањски вез” и како се ради. По-
слије изложбе дошао је ред на фолклораше 
који су одрадили свој концерт. 

А на крају увијек оно најбоље, са чиме је 
плаћен наш рад, а то је дружење са домаћи-
нима уз специјалитете њихових жена. Због 
тога смо се задржали дубоко у ноћ. Остали 
би ми и дуже али смо сутрадан морали кући. 
Дође и тај дан да се крене а омладина би да 
продужи. Тек смо ту схватили да је четири 
дана прекратко кад се иде на турнеју. И тако 
кренусмо нашој кући. Успут смо стали у гра-
ду Јагодина. То је било изненађење. Обишли 
смо животињски парк, музеј воштаних лут-
ки и парк – Ђурђево брдо. После тога више 
нисмо стајали него правац Словенија. Од 
Београда даље уз ситну кишу већина поспа-
ла и спавала до куће. 

Пројекат би било врло тешко реализовати 
да нисмо имали помоћ спонзора и донато-
ра: Општине Велење, Фестивала Велење, 
АМ Миклавц, Мој радио Велење, предузећа 
Обенауф и без оних што се не може, а то су 
наши чланови и њихови родитељи.

Хвала још једном члановима што су пошто-
вали све договорено и није било проблема.

Текст: Јово Јауз 
Фото: Јово и Зоран Јауз
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Активности 
СКД „Петар Кочић”
Књижевно и драмско ствара-
лаштво кроз караван
Већ  трећу годину СКД „Петар Кочић” из 
Крања успјешно реализује пројекат „Ка-
раван књижевности и драмске дјелатно-
сти”. Носиоци пројекта су драмска секција 
друштва „Театар Давид” и секција српских 
књижевника у оквиру друштва. Одмах при-
ликом приступања реализацији тог пројекта 
позвали смо српска друштва на сарадњу. 
Пошто су искуства из протеклих година по-
казала да је, поред организовања друштава 
да угосте учеснике, важно да и њихове сек-
ције и појединци учествују у реализацији 
пројекта. Поред представљања остварења, 
осмишљене су и радионице и разговори, гдје 
смо ангажовали и стручну помоћ из Србије 
и Републике Српске. Пројекат смо почели 
реализовати у јуну, а прва гостовања су већ 
била ван граница Словеније, у Републици 
Српској, Србији и Аустрији.

У договору с већим бројем друштава, а и с 
познаваоцима културног стваралаштва, био 
је предлог да се наступи осмисле и посвете 
завршетку Првог свјетског рата, или како га 
још зову, Великог рата. То из разлога пошто 
се ради о рату у којему је учествовало пре-
ко 70 милиона војника,  погинуло је између 
15 и 17 милиона људи, а скоро седам мили-
она су били цивили. Србија и земље гдје су 

Срби живјели платили су велику цијену. У 
Србији је погинуло око 1,3 милиона људи, 
Србија је изгубила око 25 одсто од укупног  
становништва и чак 57 одсто мушког ста-
новништва у старости од 18 до 55 година.

Можемо са задовољством рећи да смо го-
стовали у СКД „Ново Место”, СКД „Слога 
Нова” Горица, СПД „Никола Тесла” Постој-
на, СКПД „Свети Сава” Крањ, КПСХД „Вук 
Караџић” Јесенице, СД „Др Младен Стоја-
новић” Велење, СКУД „Кочевје”, а посјети-
ли смо и три друштва у Аустрији. Било је  
више манифестација тог садржаја у сарадњу 
с друштвима КПСХД„Вук Караџић”, КД 
„Брдо”, СКПД „Свети Сава”, као и с Саве-
зом српских друштава Словеније. Приликом 
наступа књижевници су читали и рецитова-
ли своја остварења, театар је изводио драме 
и монодраме, а приликом радионица и пре-
давања била је тематика гдје смо покушали 
доћи до успјешнијег рада и остварења. Ак-
ценат је на анимирање младих, дјеце и од-
раслих да дјелују у друштвима.

У овој години наши књижевници у Сло-
венији издали су и двије књиге, роман и 
збирка пјесама, а тешкоће су у томе што у 
последњих шест година институције у Сло-
венији не суфинансирају издавачку дјелат-
ност. Вриједно је напоменути да наш члан 

др Васо Предојевић успјешно заокружује 
своје стваралаштво. Своју задњу књигу 
„Подгрмечки споменар” успјешно је пред-
ставио у Словенији, Републици Српској и 
Београду, а у Лушци Паланци у БиХ основао 
је и књижевне сусрете, где је био веома ве-
лики одзив из Србије, Републике Српске уз 
учешће и књижевника из Словеније. У би-
блиотеци Града Приједора ове године је по-
стављен и његов „Легат”, што је велико при-
знање за тог књижевника и интелектуалца, 
а посјетиоци библиотеке  у Приједору моћи 
ће да увијек погледају тај излог богатог ства-
ралаштва, као задужбина Граду Приједору и 
Републици Српској.

Гостовање у Београду, Републици Српској, 
Шамцу, Санском Мосту, Приједору и 
Градишци веома је обогатило дјеловање 
српских књижевника из Словеније. За књи-
жевнике, друштва и Србе у Словенији био 
је посебан догађај гостовање академика и 
књижевника Матије Бећковића у Крању и 
Љубљани и дружење с њим.

Шушњар и Бања лука
Ове године су одржани 44. међународ-
ни књижевни сусрети „Шушњар 2018” у 
Оштрој Луци, Република Српска. Били су 
књижевници из Србије, БиХ, Црне горе, Ма-
кедоније, а на позив Удружења књижевника 
Републике Српске и општине Оштра Лука 
били су присутни и књижевници из Слове-
није из секције СКД „Петар Кочић” Крањ. 
Учешће су узели Смиљана Кондић, Раде 
Илић и Винко Пиљагић. То је било десето 
учешће књижевника из СКД „Петар Кочић”, 
а на сусретима су представљена књижев-
на остварења и информативна дјелатност 
српских удружења и појединаца у Слове-
нији. Сусрети су посвећени страдања 5.500 
Срба, Рома и Јевреја августа 1941. године у 
Санском Мосту. На овогодишњим сусретима 
награду „Шушњар” добио је Ранко Рисоје-
вић, „Перо Подгрмеча” Миљана Орашанин.

Књижевни сајам и Књижевни су-
срети у Бањој Луци
У почетку септембра 2018. одржан је у 
Бањој Луци 23. књижевни сајам и 3. међу-
народни сусрети књижевника. У организа-
цији СКД „Петар Кочић” група књижевника 
је посјетила сајам и књижевну манифеста-
цију. Било је веома лијепо видјети књижев-
на остварења и издавачку дјелатност из 
Србије, Републике Српске и других земаља, 
односно гостију на сајму. Занимљиви су 
били и промотивни сусрети и дружења с 
појединим ауторима.
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Бесједник на отварању књижевних сусрета 
био је књижевник Љубивоје Ршумовић из 
Београда. Из  обраћања је запажен његов 
цитат „Писмен народ чита, а неписмен слу-
ша”. Занимљиво је било дружење с књи-
жевницима, пошто бројне познају и наши 
књижевници и друштва из Словеније, јер 
су чести гости у Словенији. Тако је дру-
жење са  Љубивојем Ршумовићем било за-
нимљиво, јер је прошле године био гост у 
друштву „Петар Кочић” у Крању, као и у 
Љубљани. У разговору је и рекао „Ви Срби 
тешко, али ипак успешно радите у Слове-
нији и на правом сте путу”.

Десети сусрети српских књижев-
ника у Крању
Као закључак активности на литерарном 
подручју и пројекта „Караван књижевно-
сти и драмске дјелатности” одабрано је 
да то буде за десета година окупљања и 
дјеловања секције српских књижевника у 
друштву „Петар Кочић”. Тако је друштво 
22. децембра 2018. организовало сусрете 
људи који стварају на српском језику. У 
раду су узели учешће и словеначки писци, 
који се редовно појављују на сусретима. 
Пјесници су рецитовали своје пјесме, ау-

тори романа читали текстове, а глумци то 
извели уз драмски приступ.

У закључном дијелу одржано је савјетовање 
о информативној дјелатности, где је мјесто 
људима који пишу. Оцјена је да информа-
тивна дјелатност не прати довољно рад 
друштава и активности у српској заједници 
у Словенији. Не  можемо бити задовољни 
ако „Мостови” изиђу два до три пута у го-
дини, писана ријеч по друштвима је ско-
ро у мировању, ако не узмемо за пример 
„Наш глас” и „Штајерске новости”, који  
делују у електронском облику. Уредници 
кажу проблем је и у прилозима и сарадњи 
с дописницима. То упућује да је потребно 
и обучавање, ту је приказан дио активности 
друштва и секција, као и сарадња с великим 
бројем друштава. Оцјена је да је потребно 
обучавање, али да у будуће то буде за ССДС 
и друштва примарни циљ.

На сусретима друштво је доделило при-
знања групи чланова, који су у протеклих 
десет година предано дјеловали у секцији, 
а то су др Васо Предојевић, Смиљана Кон-
дић, Маринко Јагодић Маки, Раде Илић, 
Крстан Јаковљевић, Радосав Милановић, 

Ана Јухант, Јордан Ставров, а захвалнице су 
током трајања и извођења манифестација и 
на самом закључку биле уручене  за девет 
друштава, која су угостила „Караван књи-
жевности и драмске дјелатности”.

Оцена је да је пројекат „Караван књижевно-
сти и драмске дјелатности” показао квали-
тетан приступ и пут у културном дјеловању 
где се непосредно доприноси очувању кул-
турнога идентитета. Овај пројекат је финан-
сијски подржало Министарство спољних 
послова Републике Србије – Управа за са-
радњу с дијаспором и Србима у региону.

Златибор раширио гране и 
угостио „Ветеране”
И ове, као и прошле године, фолклорна гру-
па СКД „Петар Кочић” из Крања, наступи-
ла је на 8. фестивалу ветерана фолклора на 
Златибору. Домаћин је био Удружење за не-
говање  народне традиције и општина Чаје-
тина, а све то је прелепа западна Србија и 
Златибор, бисери Србије, оаза културе, тра-
диције, туризма, насмијаних и гостољуби-
вих  људи. Кренуло се 30. новембра, наступ 
1. децембра, а повратак у Словенију тек 3. 
децембра рано у јутро. 

Окупиле се ветеранске групе из Србије, Ре-
публике Српске, Хрватске, Црне Горе, Ма-
кедоније и других земаља  Европе где Срби 
живе и његују своје обичаје, традицију и 
културу. Њих преко педесет група дошло 
је на Златибор и Матицу Србију. Учесни-
ци кажу да је то прави фестивал српског 
народа у Матици Србији, региона и ширег 
расејања, гдје су љубав, пријатељство, ис-
креност и задовољство били на сваком ко-
раку. Било је то преко двије хиљаде душа, 
пријатеља у загрљају.

Поред наступа и дружења на Златибору 
слиједиле су и посјете Чачку, Ужицу, а по-
себно задовољство била је посјета Дрвен 
граду и обронцима кањона Дрине. Није 
било тешко дружити се с  фолклорашима из 

Литерарно вече - публика

Р. Илић, С. Кондић и К. Шућур

Литерарно вече - учесници
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друштва „Вук Караџић” из Радовљице и КД 
„Марибор”, а наш умјетнички вођа Снежа-
на Максимовић била је прави амбасадор и 
омиљена дјевојка међу умјетничким вођа-
ма и фолклорашима из Србије, Републике 
Српске и цијеле Европе, пошто се већ го-
динама познају и сусрећу на бројним госто-
вањима и фестивалима.

Овим  путовањем и наступом на Златибору 
фолклорна група друштва „Петар Кочић”, 
успјешно је закључила ову годину. Почело 
се у јануару с наступом на „Светосавском 
сабору”  код друштва „Свети Сава” у Крању, 
наставило на Кочићевим културним дани-
ма, концерту фолклора јуна, Поздрав љету 
у Крању, Видовдански сабор на  Јесницама 
код друштва „Вук Караџић”, „Дани Николе 
Тесле”  8. децембра у Постојни. Током го-
дине мушка пјевачка група из састава фолк-
лора и друштва имала је више одвојених 
наступа,  а Златибор је круна свега у овој 
години за фолклораше.

Сто година од завршетка Великог 
рата
Према многим писаним траговима и 
мишљењима на Западу уважено је схва-
тање да су Срби изазвали Први свјетски 
рат 1914. године. Своје аргументе засни-
вају на поводу тога рата. Међутим, чиње-
нице говоре да је то заблуда. Прави узроци 
рата су на супротној страни. Разлог је ле-
жао у незадовољству подјеле колонијалних 
простора међу великим силама. Посебно 
је то незадовољство било код Немачке. 
Затим, узроци рата су и у страху код като-
личког клера да се државотворност право-
славља не прошири на неке  просторе  Ау-
строугарске, преко ширења српске државе. 
Атентат организације „Млада Босна“ (у 
којој је било и муслимана) на аустроугар-
ског престолонаследника  Фердинанда, 28. 
јуна 1914, од руке Гаврила Принципа,  није 
изазивач Првог светског рата.

Дух Њемачке политике према 
српском народу

Њемачки амбасадор Ралф Хартман наво-
ди још у фебруару 1913. Шеф њемачког 
генералштаба, Хелмут фон Молтке је го-
ворио да мора прије или касније доћи до 
европског рата, у којем ће се у крајњем 
случају дивљом варварском државом Ср-
бијом, коју треба казнити, радити о борби 
између Германа и Словена. Исте године у 
октобру, шеф аустријског генералштаба је 
могао из највиших уста да чује јасне ријечи 
… Вилхелм ИИ му је касније лично обећао: 
Идем с Вама (против Срба). Њемачки цар је 
1. јануара 1914. коначно одржао свој тради-
ционални говор пред командујућим њемач-
ким генералима. Кратко вријеме након тога 
слушаоци  су једногласно извјестили  да 
Вилхелм ИИ рачуна с почетком рата у тек 
започетој години.

Не треба заборавити да је Немачка 1878. 
на Берлинском конгресу била водећа про-
тив српске политике, одлуке тог конгреса 
су условиле пут Србије, што је загазило и 
у 21. вијек. У другој половини 19. вијека 
појављује се  Аустрија као држава њемач-
ког народа, а већ почетком 18. вијека оне-
могућено је стварање српске државе где 
су Срби живјели и били протјерани, а све 
у циљу склањања Срба ради колонијалних 
апетита. Послије балканских ратова 1912. и 
1913. године Папа Пио XИИ назвао је Ср-
бију „дивљом и варварском земљом коју 
треба казнити.” Циљ је био да се Србија 
ликвидира као политички фактор и српски 
народ сатре. То се могло покушати тоталном 
агресијом и геноцидним приступом.

Као што се може закључити није атентат у 
Сарајеву,  Гаврила Принципа и Младе Босне, 
на престолонаследника узрок рата. Послије 
тог атентата, а он је радо дочекан, дошло је 
до постављања ултиматума Србији, којега 
она није могла да прихвати. У таквом стању 
намјера и    долази до напада на намучену 
Србију из Балканских ратова.

Први свјетски рат је рат највећих размјера 
у историји цивилизације. Жртве су поред 
ратних обрачуна на фронту биле велике 

и код цивилног становништва. Записи и 
историјска грађа говоре да је уништење и 
убијање цивила било геноцидно, а поред 
убијања и прогона, уништавана је сва имо-
вина. У том Великом рату савезници су се 
окупили око Тројне Антанте, међу њима је 
била и Србија. Капитулација Њемачке, при-
мирје је потписано је 11. новембра1918. го-
дине у близини Париза у вагону воза, а Вер-
сајски мир подписан је 28. јуна 1919.
                                             
Потврда духа неке политике
Немачка нација и њена држава су у тридесе-
тим годинама 20. вијека  загазили у нацизам 
из којега је израстао фашизам. Ту творевину 
створио је Хитлер, а њен напредак му је дао 
увјерење да може освојити цијели свијет и 
да германска раса на то има право, да свије-
том влада. Већ 1932. године у Риму разговор 
делегација Њемачке, Аустрије и Мађарске 
доноси договор о искораку у рат и освајања, 
а одређују Србију за један од првих напада 
и брисање с тога освајачког пута и стварању 
нове империје.

Поред стварања НДХ  на простору Хрватске 
и БиХ добијају савезнике и квислинге и у 
Србији. Као што је у Великом рату био циљ 
геноцидно уништење Срба, то се наставило 
и у Другом свјетском рату. Занимљиво је да 
се посебно у Србији појављују високи офи-
цири и генерали који командују јединицама 
и армијама, а били су и у Првом свјетском 
рату и то већина на истим просторима. Тако 
се појављује генерал који наређује у Кра-
гујевцу  сто цивила Срба стријељати за јед-
ног немачког војника. У Краљеву командује 
дивизијом „Принц Еуген” генерал Ханрин 
Химлер, а тај генерал је  као официр рато-
вао баш на просторима Церске и Колубар-
ске битке у Великом рату. Таквих је било на 
свим фронтовима  у борбама против Србије 
и није им било тешко ићи у битке и прово-
дити геноцид.

Ми знамо да се морала војска с краљем, 
добровољцима и владом преко Албаније 
повући 1916. на Крф у Грчку. Када се опо-
равила и наоружала од савезника, а и попу-
нила редове, повратак је био за ослобађање 
Србије. На том путу је био велики Солун-
ски  фронт, а круна до побједе је био његов 
пробој. На том повратку српске војске пре-
ма домовини испоставиле су се планине. 
Међу тим планинама и Кајмакчалан, а на 
чији су врх у јуришу избили и добровољци 
из Војводине и Лике, са Романије, Козаре, 
из Херцеговине, Црне  Горе, из Шумадије 
и Рашке. Са Косова. Борба је трајала, смрт  
их је косила немилице и неуморно. Многи 
су преживјели, као што се у рату догађа. 
Преживјели побједници су забили заставу 
Краљевнине Србије на ону пирамиду одакле 
је почивала Србија. Наставили су пут и бор-
бе до коначног ослобођења Србије и  земаља 
гдје су Срби и други живели. 

Текст: Крстан Шућур 
Фотографије: Душан Јовановић и архивРецитал - Солунцима у част
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Poseta Deda Mraza
Deda Mraz je 12. decembra 2018. posetio decu, članove SKPD „Sveti Sava”, Kranj. Žagor, pesma i dečji smeh je ispunio 
Svetosavski kulturni centar. Ostaće im dugo u sećanju. DIVOTA....!

Jedne Nove godine, ne sećam se više koje, iza-
đoh pred jutro na ulicu. Bilo je to u ono daleko 
vreme dok je još padao sneg i jelke bile prave, 
a ne plastične.
 
Ulica je bila zasuta slomljenim staklom i odba-
čenim šarenim kapama od kartona. Učini mi se 
da u snegu vidim jednu palu, izgubljenu zvezdu.
 
Jesam li rekao da je ulica bila pusta, i duga, i 
bela, i bez zvuka? 

Tada je ugledah kako ide prema meni. Bila je ogr-
nuta belim kaputom ispod koga je svetlucala duga 
večernja haljina, tako nestvarno tanka, i tako pripi-
jena uz njeno telo, kao da je sašivena od magle i pa-
učine. Gazila je sneg u lakim sandalama, koje su uz 
nogu držala samo dva jedva vidljiva zlatna kaišića. 
Pa ipak, njene noge nisu bile mokre. Kao da nije 
dodirivala sneg. Jednom rukom pridržavala je 

Snežana ovratnik kaputa, a u drugoj nosila malu barsku 
torbicu od pletenog alpaka, istu onakvu kakve 
bake ostavljaju u nasledstvo najmilijim unukama.
 
Jesam li rekao da je plakala i da su joj se suze 
ledile na licu, poput najfinijeg nakita? 
 
Prošla je pokraj mene ne primetivši me, kao u 
snu. U prolazu obuhvati me oblak nekog egzo-
tičnog mirisa. Nikad ga posle nisam sreo. Ni-
kada je posle nisam sreo. Da, bila je plava. Ne, 
crna. Ne, riđa! Imala je ogromne tamne oči; u 
to sam siguran. 
 
Zašto je napustila pre vremena novogodišnje 
slavlje? Da li je neko ko je te noći bio s njom zas-
pao ili odbio da je prati? Da li se napio i bio prost?
 
Da li je to, u stvari, bila Nova godina? Jesam 
li možda jedan od retkih noćnih šetača koji je 
imao sreću da je vidi lično? 

Ili je to bila Snežana kojoj su dojadili pijani 
patuljci? 

Ali, zašto je plakala? 
 
Jesam li već rekao da sam ovu priču napisao 
samo zbog toga da je ona možda pročita i javi 
mi se telefonom?
 
Već vise od petnaest godina razmišljam o tome 
zašto je plakala one noći. 

Momo Kapor

„Шта да оставимо дeци и унуцима 
што им нико нe би могао порушити, 
запалити, одузeти? Можда какав 
поуздан занат који сe можe обављати 
под свим систeмима и околностима? 
Или само добро васпитањe, знањe 
јeзика којe ћe им помоћи да сe 
исeлe трагом давних сeоба? А 
можда јe најсигурнијe - наоружати 
их прeзиром прeма посeдовању, 
помоћу кога ћe напуштати своја 
гнeзда лака срца, звиждућући и са 
рукама у џeповима?” 

Момо Капор

Свака српска сељанка знаде по десет заната. 
Зна и да кува јела и меси хлеб и сири млеко 
и тка и везе и плете и гаји живину и негује 
цвеће и прави сапун и спрема зимницу и Бог 
зна колико још послова који су по Европи 
строго раздељени, предузети сваки на по се 
од стручњака.

Bладика Николај Велимировић
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Манастир Светих врача Козме и Дамјана или 
Манастир Зочиште, налази се у селу Зочиште, 
пет километара јужно од Ораховца и неколи-
ко километара југоисточно од Велике Хоче на 
путу за Суву Реку, где се излази на аутопут 
Приштина-Призрен. Село и манастир су до-
били име по извору лековите воде за очи.

На звону из 1913 године, изливеном као дар 
једне призренске породице, пише и име села 
„Зевчиште” тако да је током векова долази-
ло до мањих промена у имену: „Заочиште”, 
„Заочишче”, „Зочишче”, „Заоћиште”, 
„Зоћиште”... до данашњег имена Зочиште. 
ЗА-ОЧИ-ШЋЕ-ЊЕ (допуна аутора).

Легенда говори, да је туда пролазио осле-
пљени Стефан (Дечански), син Краља Ми-
лутина,  умио лице и очи на извору  поред 
зидине порушене византијске цркве, помо-
лио се Господу и чудесно прогледао. Сматра 
се, да је баш Стефан (Дечански) у знак за-
хвалности Богу и светој водици за очи, дао 
саградити Манастир Зочиште, док још није 
био краљ. Црква је саграђена на остацима 
ранохришћанске византијске светиње из чет-
вртог века. Први писани помен манастира је 
у даровној повељи, сада већ, Краља Стефана 

Зочиште

Дечанског из 1327. године. Он подиже тада 
и Манастир Високи Дечани, недалеко од 
овог краја, под масивима Проклетија, којег 
заврши после Стефанове смрти, његов син 
Душан (цар Душан). Од тада и сада, многи 
долазе и лече очи водом из манастира.

У септембру 1999, припадници ОВК (UQK) 
минирали су цркву. Уништене су многе ста-
ре фреске, иконе и предмети. Тада је разо-
рено и српско гробље поред манастира као 
и све српске куће. Све се то догађало на 
очиглед немачких снага КФОР-а. Монаси су, 
хвала Богу, отишли у задњем тренутку.

Црква је обновљена у октобру 2004. године. 
Коришћен је камен порушене цркве. Сази-
дана је идентична црква пређашњег изгледа. 
Сада је ограђена бодљикавом жицом и но-
вим зидом а пошто нема више Срба у селу, 
посећују је Срби Велике Хоче, Ораховца и 
ходочасници из Србије и осталог света и сви 
који верују на исцељење болесних. Мана-
стир припада Рашко-Призренској Епархији, 
као и све цркве и манастири Косова и Ме-
тохије. 

Записао и сликао 
Драгиша Лазовић, 2018

Сваке године почевши од 2011, у другој по-
ловини августа одржава се Церски марш 
од Шапца до Текериша, путевима наших 
предака који су бранећи слободу од најезде 
Аустроугарске војске, оставили своје живо-
те на бранику отаџбине.  То је била једна од 
најсветлијих победа  у Великом рату и прва 
савезничка победа у четверогодишњој епо-
пеји. Одјекнула је у целом свету а посебно 
међу јужним Словенима. Нећу се задржава-
ти на историјским чињеницама које смо учи-
ли у школи и које су опште познате. 

Моја жеља је, да догађаји из наше историје, 
које су крвљу писали наши преци, не оду у 
заборав. Чим сам сазнао да ентузијасти из 
Шапца већ девети пут организују Церски 
марш, одлучио сам да им се придружим. 
Дужност и част је сваком слободољубивом 
човеку, да се поклони српским војницима, 
који иако измучени од балканских ратова 
нису устукнули пред надмноћнијим, мо-
дерно наоружаним непријатељем. То је дуг 
и према мом деди, Солунцу, који је прежи-
вео албанске голготе и делио судбину мањег 
дела војника која се успела вратити опусто-
шеним домовима. Многа огњишта су била 
угашена а у осталим је ватра једва тињала. 
Да се то не заборави, нас приближно 2500 
смо кренули путем дугим 37 км, стопама на-
ших предака. Ове године ходочашће је по-

свећено краљу Петру Првом Карађорђевићу, 
под слоганом „Хвала деди на победиˮ. Ми 
можда немамо храброст и одважност наших 
предака, можда се у нашим временима битке 
бију на други начин, али можемо да им се 
поклонимо и да их не заборавимо.

Кренули смо из Шапца у раним јутарњим 
часовима испред цркве Петра и Павла где 
је одржан помен палим борцима Церске 
битке. Изненадило ме да је велика већина 
учесника (можда око 80%) била младих, од 
десет до тридесет година. То значи да смо 
понекад неоправдано критични до младих 
генерација. Дан је био врућ, већином око 35 
степени у хладу а  нигде хлада ни шуме, све 
асфалт, врућ августовски. То нас неће поко-
лебати у нашој намери. Кад су могли наши 
дедови и прадедови у војничком оделу, са 
оружјем.. На челу наше колоне заставоноше, 
међу њима и Драган Митровић носи барјак у 
војном оделу из првог светског рата. Ником 
не дозвољава да га одмени, да носи барјак. 
Тако сваке године, на свој начин одаје пошту 
бесмртним јунацима. Ми смо брисали зној 
а они су знојем и крвљу трасирали путеве 
којима ми сада корачамо. Циљ је спомен ко-
стурница на Текеришу. Организатор се по-
бринуо да нам олакша пут, пратили су нас: 
камион са водом, полиција је регулисала са-
обраћај, комби возила су скраћивала пут из-

немоглим и оним које су савладали жуљеви 
и врућ асфалт, возило прве помоћи је будно 
пратило ситуацију… На Текерш смо сигли 
око 16 сати. Пред спомен костурницом  на 
којој пише „Ваша дела су бесмртнаˮ, одржан 
је парастос, а ми смо се поклонили нашим 
прецима, који су ту пре 104 године писали 
историју. Враћали смо се кућама пуни не-
поновљивих утисака. Свака стопа је била 
вредна пута. Учесници, уморни али срећни 
и задовољни. Њихова препланула и озарена 
лица су говорила „доћи ћемо опетˮ. 

Драган Ђерић 

Церски марш
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Тек што се завршила jутарња литургија, 
човек у поодмаклим годинама и с призвуком 
неодлучности у гласу обрати се младом 
свештенику:
- Оче Владимире...
-Свештеник се окрену и с необичном 
топлином у гласу рече:
- Изволите господине...
- Ник. Или боље, Николај Владимирович, 
јер сам пореклом Рус...
- Слушам Вас господине Николај. Јесте ли 
можда желели да се исповедите, или...?
- Не, оче! Желео бих да вам нешто испричам, 
а и савет би ми добро дошао. Молим вас оче 
помозите ми јер сам не знам како и шта да 
учиним...?
- Изволите! Радо ћу вас саслушати.

У малој просторији пуној тишине и мира 
потребног свакој људској души, удобно се 
наместивши на понуђеној столици, Николај 
је нетремице гледао у благи свештеников 
лик и с муком покушавао срочити прву 
реченицу о свом давном доживљају.
- Видите оче, стар сам човек и већ неко 
време, кад увече, ваљда од година увек 
уморан  кренем на спавање, бојим се да се 
ујутро нећу пробудити. Не, не бојим се ја 
смрти, јер знам да се једном, пре или касније 
мора отићи с овог света, него, да не одем а 
да нисам испунио једно давно дато обећање.
- Обећање...?!
- Да! Обећање! Дао сам га веома давно, а 
сада се пред собом, вама и пред свевишњим 
стидим што га нисам до сада испунио.
- Слушам вас господине Николај - рече 
млади свештеник, осетивши да је господину 
потребна подршка, а и да би његова исповест 
могла бити тешка и занимљива.

Негде, при крају 1915. године, као млад 
лекар радио сам у једном заробљеничком 
логору, где је било војника са свих страна, 
па и оних из аустроугарске монархије. Међу 
њима је било теже и лакше рањених, али и 
оболелих од разних болести тела и душе. 
У скромном болничком стационару, на 
неколико војничких кревета лежали су они 
теже повређени заробљеници. Као човек 
и лекар, свом снагом сам се трудио да им 
помогнем на сваки могући начин и тако 
олакшам њихову вишеструку бол и несрећу.
Сећам се, као да је јуче било, на кревету 
сасвим у углу те хладне бараке, лежао је 
један заробљеник пореклом из Босне који 
је имао лакшу рану на потколеници, али и 
једну тежу на надлактици десне руке, због 
које је трпео јаке болове. Повремено је, 
исцрпљен и измучен тим боловима, западао 
и у психичку кризу, јер се плашио да ће 
умрети, а да његова породица никада неће 
сазнати шта је с њим било.

Једном, кад сам био у прилици да му дам 
нешто за ублажавање бола, он, онако мало 

Обећање опуштен, замоли ме да га саслушам, што 
радо учиних, јер је био веома млад а толико 
тужан и несрећан.
- Докторе! - готово завапи хватајући ме за 
рукав оном здравом руком. - Док сам још при 
здравој памети, заклињем вас свевишњим 
Богом, да уместо мене напишете писмо 
мојој породици. Кад сам одмах на почетку 
рата мобилисан и с мојим братом кренуо у 
ратни пакао, код куће су ми остали живи 
родитељи и жена, али и син првенац који је 
тек правио своје прве кораке. Напишите им 
да сам жив и да не знам шта је с братом јер 
је он упућен на други фронт. Знате докторе, 
одмах су нас раздвојили и распоредили у 
различите јединице, што ми је веома тешко 
пало, а тројица наших рођака који су остали 
у мојој јединици погинули су већ у првим 
борбама. Ако моји чују да сам жив, надаће 
се и тако мање туговати.
- Не брини! Учинићу то! - чврсто и лако 
обећах...

Кад је чуо моје обећање, као да му је пао 
велики терет с душе а на његовом бледом 
лицу и у тужном погледу заискри детиња 
радост. Парче папира с његовим именом и 
адресом његове породице успремио сам 
међу своје највредније документе. Још је 
био жив кад сам убрзо добио наређење за 
премештај. Ускоро сам заувек напустио то 
место а нажалост и крај који је уједно био и 
мој родни завичај.

У бурним догађајима који су уследили и 
задесили Русију и њен на две идеологије 
подељен народ, у борби за лични опстанак 
која је захтевала много патње, бола и дугог 
путовања у још већу неизвесност, заборавио 
сам рањеног војника и дато му обећање, због 
чега се заиста стидим. Шта да радим оче?
- Напишите писмо. Ако се неким случајем 
вратио кући и ако је можда још жив, биће 
му драго да га нисте заборавили, а, ако га 
породица још увек очекује, оживеће им 
нада да је негде жив и да ће се једном ипак 
појавити на кућном прагу...

***
Наредног јутра (иако у току ноћи готово да 
и није спавао), Николај Владимирович је 
с необичном лакоћом устао и пожурио на 
јутарњу литургију у цркву Светог Ђорђа, 
једини православни храм у граду изграђен 
добровољним прилозима Срба који су били 
и иначе најбројнија досељеничка заједница.
У недостатку своје цркве и због својих 
верских потреба, у цркву су долазили Руси, 
Грци, али и верници још неких православних 
заједница.

Након литургије, Николај замоли оца 
Владимира за мало слободног времена.
- Донели сте писмо?! - видно изненађен и  
гласом пуним ведрине упита га свештеник.
- Јесам оче. Написао сам га, али, шта сада 
с њим? Из познатих разлога, ја писма не 
шаљем ни у своју домовину, а чини ми се 
да је исто и с домовином Драгутина Јелића 

који ме очајнички молио да напишем писмо 
његовој породици. 
Свештеник узе писмо, летимично пређе 
погледом преко редова, па с неким посебним 
сјајем у очима  рече:
- Добро сте савладали наш језик!
- Годинама сам радио као лекар а међу мојим 
пацијентима је било и много Срба. Пошто, 
нажалост, лично никада нисам засновао 
властиту породицу, имао сам времена да се 
често дружим са Србима који су у Америку 
дошли у разним временима доносећи свако 
своју судбину и причу, али су свој лепи 
језик сачували, тако да ми није било тешко 
научити га.
- Што се тиче писма - настави отац Владимир 
- не брините и будите сигурни ћу се лично 
побринути за њега. Увек неко од нас путује 
за Београд, а тамо није никакав проблем 
убацити писмо у поштанско сандуче, 
наравно, ако уз то имамо и потребну адресу...
- И адреса је ту, оче! - сав сретан и с 
видљивим олакшањем одговори Николај 
док је  младом свештенику пружао писмо.
- Зорка Јелић, село Палежница код Добоја... 
Надајмо се господине Николај да је 
свевишњи био милостив, да ће Зорку ово 
ваше писмо затећи живу и да ће му се бар 
мало обрадовати, без обзира што га је чекала 
скоро четрдесет година.
- Молимо се заједно за то. Хвала вам оче 
Владимире на вашој доброти јер сте ми 
помогли да скинем велики терет с душе и 
савести.
     

Ружица Кљајић
       
Напомена:
Причу је прошле године објавила 
ПОЛИТИКА, а посветила сам је небројеним 
и трагичним судбинама обичних људи (у 
конкретном случају из мог краја) у току 
Великог рата...
       
 
Биографија - укратко
Ружица Кљајић је рођена 1949 г. у Д. 
Скиповцу код Добоја.
До 1992. г. живела у Градачцу (БиХ) где је 
радила као здравствени радник, одакле је, 
како сама каже, понела и снове и стварност. 
У књижевности је присутна од 1968. г. 
Пише поезију и прозу за децу и одрасле, 
а повремено и кратке есеје.  До сада је 
објавила шест књига за децу и одрасле, од 
којих је књига БАТИНА СЕ ВРАТИЛА У 
РАЈ, књига прича – роман, а у припреми је 
нови рукопис романа, који ће уједно бити и 
наставак предходног...      
Есеје, песме и приче објављује у дневним 
листовима: ПОЛИТИКА, ВЕЧЕРЊЕ 
НОВОСТИ, СОМБОРСКЕ НОВИНЕ, 
књижевним часописима за децу, 
 књижевној периодици за одрасле, као и на 
радијским програмима. Песме за децу су 
објављене и на језицима других народа и 
мањина.
Члан је Друштва књижевника Војводине.
У Сомбору живи и пише.
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Језичке недоумице - XIV део
Сумљати или сумњати
Правилно је рећи сумњати а не сумљати, јер је у основи ове речи 
именица која гласи сумња.

Сумњам да ћу положити овај испит.
Изједала га је сумња читавог живота.

Милицин или Миличин
У присвојним придевима насталим од појединих властитих имена 
увек се врши гласовна алтернација под називом палатализација 
(глас ц прелази у глас ч) па ће тако бити правилно рећи:
Миличин
Славичин
Љубичин
Зоричин
Ивичин
наспрам нетачних примера: Милицин, Славицин, Зорицин, Љубицин.

Ја би или ја бих и ми би или ми бисмо
Аорист глагола бити гласи:
Једнина: 
1. ја бих
2. ти би
3. он, она, оно би
Множина: 
1. ми бисмо
2. ви бисте
3. они би 

Примери ја би, ми би, ти бих су неправилни. Неправилно је и 
одвајање ми би смо, ви би сте.

Доћићу или доћи ћу
Глаголи који се у инфинитиву завршавају на -ћи (рећи, пећи, сећи..) 
у футуру И увек се пишу одвојено од помоћног глагола хтети и тада 
се футур И понаша као сложен глаголски облик. Зато ће правилни 
бити следећи изрази:

доћи ћу
рећи ћу
стићи ћу
испећи ћу

Уколико се глаголи у инфинитиву завршавају на -ти (певати, 
мислити, носити, учити...) у футуру И помоћни глагол хтетиће се 
писати заједно са главним глаголом и тада ће футур I имати облик 
простог глаголског облика. 

Примери за овај случај су:
певаћу
мислићу
радићу
казаћу

Доћи ћу на време на посао.
Мислићу о твојим речима дуго, дуго.

С’ или с/са
Предлог с/са никад се не употребљава са апострофом. Или ћемо 
рећи идем с друштвом у биоскоп или идем са друштвом у биоскоп. 
Никада нећемо рећи идем с’ друштвом у биоскоп. Исти је случај и са 
предлозима к/ка, пред/преда, уз/уза.

У вези нечега или у вези са нечим
Правилно је рећи у вези са неким / нечим. Реч веза подразумева да 
је један предмет / појам везан за неки други и да је у вези са њим, па 
ће зато правилно бити у вези са чим, у вези са ким, у вези са тим...

Сиђи доле / попни се горе или сиђи / попни се
Примери сиђи доле и попни се горе су примери за плеоназам. 
Реч сиђи подразумева да се силази са одређене висине или да се иде 
степеницама на неки нижи спрат. 

Реч попни се подразумева кретање нагоре, или на неки виши спрат. 
У таквим случајевима речи доле или горе су непотребне тако да је 
правилно рећи идем доле или силазим и идем горе или пењем се.

Са ничим или ни са чим
Негација у изразима са заменицама увек се пише одвојено. 
Примери:
ни са ким
ни са чим
ни од кога
ни на кога
Не зависим ни од кога.
Ни са чим се не може поредити ово искуство.

Не радник или нерадник
Негација се уз именице увек пише заједно. Примери:
несрећник
нерадник
неспособњаковић
неистина

Доста ми је виша нерадиник!
Неистина је то што причаш о мени.

Немогу или не могу
Негација уз глаголе увек се пише одвојено. Примери:
не могу
не желим
не смем
не бих
Не могу више да учим.
 
Не бих више смео да једем толико.
Осим у четири случаја када негација увек иде уз глагол:
нећу
нисам
немој
немам

Нисам рекао шта сам мислио.
Нећу више да једем толико.

Дал’ или да л’
Речца ли увек се пише одвојено. Тако да ће правилно бити да 
ли или је ли. У случају када желимо да скратимо израз у обзир 
долази само је л’ и да л’.

Да ли желиш да се прошетамо?
Је л’ желиш да се видимо вечерас?
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-Да је на краљевској свадби југословенског 
краља Александра I Карађорђевића и 
румунске принцезе Марије 8. јуна 1922. 
након свадбеног ручка нестала половина 
кашика, виљушака и ножева тако да је после 
тога на двору решено да се свечани обеди 
са толиким бројем званица у будућности 
избегавају.

-Да је у српској историји први пут титулу 
вожда понео Свети Сава као „вожд отачаства 
на благоверије” почетком 13. века, а 
последњи вожд је био Ђорђе Стратимировић, 
вођа српских револуционара у Угарској 
1848. године.

-Да се Карађорђе 1817. вратио у Србију 
преко Русије и Аустрије кроз које је путовао 
са лажним руским пасошем који је гласио на 
име Анастасија Николића.

-Да је Свети Сава је установљен као школска 
слава на предлог Атанасија Николића, 
ректора Лицеја у Крагујевцу 2. јануара 
1840. године одлуком Совјета Књажевства 
Србског и исте године прослављан у 
Крагујевцу и Београду.

-Да је краљ Стефан Урош II Милутин 
(1282—1321) током своје дуге владе 
користио разнородне ратнике- најамнике: 
Кумане, Турке, Осете и Латине из Италије.

-Да је проти Матеји Ненадовићу као узор 
за први закон устаничке Србије послужила 
Крмчија светога Саве?

-Да се црногорски кнез Данило Петровић 
1852. оженио са својом изабраницом 
Даринком Квекић под ведрим небом будући 
да тада на Цетињу није било здања које је 
могло да прими 3000 званица.

-Да је председник владе Кнежевине Србије, 
Илија Гарашанин, морао је да се задужи 
код капетана Мише Анастасијевића како би 
ишколовао своја два сина.

-Да је Вук Караџић 1823. започео студије 
хирургије на универзитету у Лајпцигу, али 
да је након похађања вежби из анатомије 
после неколико месеци напустио студије.

-Да је кнез Михаило Обреновић 1839. 
примио Карађорђевог сина, будућег кнеза 
Александра Карађорђевића, за свог ађутанта.

-Да је деспот Стефан Лазаревић (1389—
1427) проглашен за свеца 500 година после 
своје смрти 19. јула 1927. године.

-Да је наследник кнеза Милоша, кнез Милан 
Обреновић II, владао свега 25 дана, тј. од 13. 
јуна до 8. јула 1839. године када је умро од 
туберкулозе.

Занимљивости из 
српске историје

-Да је краљ Милан Обреновић наложио да 
се метак, који га је промашио у београдској 
Саборној цркви током Илкиног атентата 
1882, обложи рубинима и брилијантима и 
да му се од тог зрна олова направи игла за 
крaвату.

-Да се у војску Кнежевине Србије шајкашка 
капа тј. шајкача уведена 1870. и да је потом све 
до краја 19. века било силом потребно терати 
прост народ да скине фес и носи шајкачу. 
 
-Да је цетињски митрополит Петар II 
Петровић Његош учио да плива током 
својих боравака у Прчању 1844. и Перасту 
1845. године.

-Да су у периоду од обнове Пећке 
патријаршије 1557. до 1587. за патријархе 
бирани рођаци османског великог везира 
Мехмед-паше Соколовића и то овим редом: 
Макарије (1557—1574), Антоније (1574—
1575) и Герасим (1575—1587).

-Да је Кнежевина Црна Гора почела да кује 
сопствени новац 1906. године, и то прво 
ситан новац од бакра и никла.

-Да је Љубомир Ковачевић, чувени српски 
историчар, био једини српски министар 
чији је син погинуо у Балканским ратовима? 
У складу са овом чињеницом парадоксално 
звучи оптужба романтичарских и 
неоромантичарских историчара о издаји 
српског народа коју Ковачевићу приписују.

-Да је Дубровник био место азила за многе 
истакнуте личности средњовековне историје 
Балкaна? Наиме у њему су, услед политичке 
несигурности, уточиште налазили српски 
краљеви Радослав (1234) и Владислав 
(1243), ћерка краља Драгутина и босанска 
краљица Јелисавета са синовима, ћерка 
краља Милутина и збачена бугарска царица 
Ана (1337—1346), деспот Ђурађ Бранковић 
(1440—1441), удовица деспота Лазара 
Бранковића Јелена, две последње босанске 
краљице Катарина и Јелена (1463) и синови 
херцега од Светог Саве Влатко и Владислав. 
Због овога у народу је настала изрека која 
је забележена већ око 1440. године: ако зеца 
гоне, и он се склања у Дубровник.

-Да је према одредбама Рударског законика 
деспота Стефана Лазаревића (1389—1427) 
удатим женама било забрањено да продају 
хлеб, со и воће? Ове делатности су биле 
резервисане само за удовице које су се на тај 
начин издржавале.

-Да је новац српског краља Стефана Радослава 
(1228—1234) највероватније кован у 
Солуну, престоници његовог таста Теодора I 
Анђела, епирског деспота и солунског цара. 
 

-Да се реликвијар који је припадао српском 
великашу деспоту Томи Прељубовићу 
(убијен 1384) и његовој супрузи Марији, 
ћерки Душановог полубрата Симеона, данас 
чува у градској катедрали у шпанском граду 
Куенка.

-Да је влада радикала Николе Узуновића 
1926. пала после само недељу дана (8.-
15. април) пошто јој је подршку ускратила 
Хрватска сељачка странка Стјепана Радића. 
 
-Да је кнез Михаило Обреновић за Вукову 
збирку народних приповедака записао бајку 
Чардак ни на небу ни на земљи онако како ју 
је слушао од својих дадиља.

-Да је цариник Теодор Радичевић, отац 
познатог песника Бранка Радичевића, превео 
на српски језик Шилерово дело Виљем Тел.

-Да је фудбалска репрезентација Југославије 
на Прво светско првенство у фудбалу које 
је било одржано у Уругвају 1930. године 
путовала поштанским бродом пуних 18 дана. 
 
-Да је Исидора Секулић, српска књижевница, 
према Дејану Медаковићу, одбила да 
потпише Апел српском народу (документ из 
августа 1941. године којим је српска елита 
требало да подржи колаборационистичку 
владу) са образложењем да је у питању 
политички документ и да она, пошто жене 
у Србији немају политичка права, не може 
да потпише документ политичке садржине.

-Да се почетни фрагмент повеље деспота 
Ђурђа Бранковића манастиру Лаври 
на Светој гори из 1452. године сматрао 
изгубљеним све док га Михаило Ласкарис 
није пронашао у ћелији једног монаха где је 
коришћен као омот за рукописе.

-Да је у Београду 1929. године живело 126.315 
мушкараца према 99.755 жена? Ова разлика 
била је посебно изразита у Топчидеру где 
је на 4.987 мушкараца долазила 671 жена. 
Ово се тумачи чињеницом да је добар део 
становништва долазио у Београд на рад 
док породице нису водили са собом што 
је била битна карактеристика београдске 
демографије између два светска рата.

-Да је у Југославији 1935. године удео жена 
међу запосленима износио 30% што је било 
више него у САД, Норвешкој или Италији. 
Ово се тумачи као последица економске 
кризе и растућом потребом за слабо 
квалификованом и изузетно слабо плаћеном 
радном снагом.
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Мисли оца Тадеја
О БОЖАНСКИМ ДАРОВИMА
Ако говорим људским
и анђеоским језиком
а љубави немам,
онда сам метал који звучи
и прапорци који одјекују.
И ако имам дар пророштва
и знам све тајне и све знање
и ако имам сву веру
тако да премештам Горе,
а љубави немам
ништа сам.
И ако сиромасима
разделим све своје имање,
и ако предам своје тело
да будем спаљен
а љубави немам,
ништа ми не користи
(прва, Кор.13)
Љубав, радост и мир, то су Божански 
дарови,божанске особине. Они појединачно 
чуда могу да стварају. Љубав сједињује све 
у једно – мир исто тако зрачи из човека, 
даје тишину; радост чини да се скине терет 
са човечије душе: кад дође нека радосна 
душа код тужне па му каже какве благе, 
тихе речи, одједном као да му је свануло. 
Значи, појединачно љубав, мир и радост 
чине чуда, али сједињени у једно могу 
заповедати свим стварима. Кад су сједињени 
и учвршћени у срцу, куда год таква душа 
упути мисли јавља се мир, јер из ње 
зрачи мир. Свети Оци кажу да може горе 
да премешта. Тада бивају исцељења, на 
пример, Господ је показао како и казао да 
ћемо то чинити Његовом Божанском снагом. 
Биће такви знакови: на болесне ставићемо 
руке и исцелиће се. То су истините речи 
Божије. Али ми смо изгубили доброту коју 
нам је Господ дао па смо се мислено уплели 
као пиле у кучину и никако да се испетљамо, 
да буде мир у нашем срцу. Морамо обратити 
пажњу да у наше срце не улази оно што 
ремети мир. Свети Оци прокрчили су нам 
пут и показали како треба да се потрудимо 
с Божијом помоћи. Господ тражи да по 
разуму, са пуно разумевања, одбацимо зло 
и примимо Њега и Његово добро у срце. 
Зато се морамо обратити Господу, једином 
извору живота. Да се сродимо с Њим, јер 
смо се одродили. Ми се некад одродимо и 
од својих најближих. А често пута се и уз 
своје најближе осетимо усамљени, због тога 
што смо се удаљили од истинског нашег 
Родитеља. Удаљили смо се умом - мислима. 

О БОРБИ ИЗМЕЂУ ДОБРА И ЗЛА
Зашто се противимо вољи Божијој? Зато 
што смо у рату духовном...
Живот овде на земљи је непрекидна физичка 
и умна борба. Рат је прво мислени, па кад 
више не можемо мислима, онда се 
обрачунавамо мећу собом. Ми смо у таквом 

стању на земљи и мислимо да се ми боримо 
за веру. Ми као јединке ништа не можемо да 
учинимо за веру, него само ако се ујединимо 
у једно, онда је то снага и моћ. Ми смо 
дужни да се боримо, јер смо деца падших 
родитеља и наши непријатељи, мислене 
силе, нас стално одводе са правог пута. 
Непријатељ већ малу децу учи да се противе 
родитељима. Зна непријатељ добро да ће, 
ако се још као деца противе родитељима, 
лако управљати с њима целог живота и биће 
његови.
Недавно су ми дошли мајка и отац са својом 
девојчицом од десет, највише дванаест 
година. Кажу они детету да ми исприча шта 
јој се дешава. Она каже: „Ја волим свога 
тату и своју маму, јер они мене много воле. 
Ја њих много волим али не знам што ми у 
Главу стално долази мисао да се противим 
мами и тати и да их не слушам иако то нећу 
да радим. Ја хоћу да слушам и маму и тату 
али немам мира.”
Видите шта раде духови под небом! Зато се 
ми стално боримо да ојачамо нашу веру, а 
силе под небом стално узнемиравају наше 
мисли. Једног је подвижника дванаест година 
морила мисао да нема Бога. Подвижник који 
се у самоћи подвизавао па га је ипак мучила 
таква мисао и читавих дванаест година 
борио се са духовима. Но Господ је знао 
колико он може да издржи па је допустио 
да га такве мисли нападају дању и ноћу! 
Због свега тога је рат и борба између добра 
и зла. Ми желимо да будемо добри, а 
духови под небом не желе да ми имамо ни 
једну добру особину него само негативне 
особине. Ето, због тога ми ратујемо. Ми 
сами не можемо да ратујемо, Господ је 
наш Ратник, наш Заштитник, јер ми сами 
можемо само искрено потражити помоћ 
од Господа па ће нам Господ помоћи. 
Наш мислени рат није у телу и крви него 
са духовима под небом. Апостол Павле 
каже: „Добар рат изратовах, веру сачувах.” 
Због тога ми морамо непрестано припадати 
Господу и Пресветој Мајци. Морамо да 
молимо Господа да нас удостоји да и ми 
Њега љубимо тако као што је Пресвета Мајка 
љубила анђеле и Свете. Јер Господ је моћан 
и силан да нам у томе помогне, да нас 
таквима учини. Он и жели да нас има такве 
и да останемо во вијеки вијекова и кроза 
сва времена у вечности у Његовој љубави 
и загрљају. Има људи који су од рођења 
кротки, благи и добри. То је и сва њихова 
награда од Бога. Много је више у свету 
жустрих и тврдовратих људи који морају 
проћи кроз многе невоље, али који са сваком 
победом коју задобију над злом у себи, 
примају радост као дивну Божију награду.
 
О ГНЕВУ
Гнев се побеђује одрицањем жеља и своје 
воље.

Како се треба борити против гнева? Навешћу 
пример двојице Светогораца који су се 
четрнаест година морали борити против 
искушења гнева. Једном од њих појавио се сам 
Христос и рекао му да се гнев побеђује 
одрицањем жеља и своје воље. Ми се гневимо 
или због тога што нам се не испуњавају 
жеље или што себе издижемо над оним 
на кога се гневимо. Ако престанемо да се 
постављамо према људима као судије и као 
неко ко је вреднији, гнева неће бити. Исто је 
тако и са нашим немирима. Немирне мисли 
изазивају хаотично стање код других људи 
са којима долазимо у додир. Морамо научити 
да владамо својим мислима, да уносимо 
ред у њих. Онда нам неће моћи ништа да 
науде немирне мисли других људи. Треба 
да се учимо једноставности и простоти 
Христовој. Кад негде хоћемо да идемо и 
некога да посетимо, па унапред помислимо 
да ћемо можда сметати, онда наша посета 
неће испасти како треба јер већ долазимо 
са збуњујућим мислима које ће произвести 
негативно дејство на онога коме идемо. 
Човек је стално у мењању, или се усавршава 
у добру или у злу, стално се мења. Кад знамо 
да ништа није постојано до Страшног Суда, 
онда, да се потрудимо да се не гњевимо, 
очекујемо од Господа да ће он да среди то. 
Биће боље него што ми замишљамо и учимо 
се, тако сваког дана. Док се не научимо да 
будемо смирени, имамо још много болова 
срца да претрпимо јер са стране сада Господ 
допушта да стално боду (Пали Духови) под 
лево ребро, да види колико смрада имамо 
тамо а ми покажемо после и кажемо: Ујео 
ме баш за срце, па не могу да му опростим. 
Како да не можеш да му опростиш кад си и 
ти исти такав, и ти си многе њих прогњевио, 
научи се да будеш сад миран и док не 
претрпимо болове срца нећемо научити да 
будемо смирени.
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Poučne priče
Ja sam samo turista
Neki američki turista je posetio starog monaha i sa divljenjem shvatio da 
on živi samo u jednoj sobi sa ikonama i knjigama. Sto, police i to je sav 
nameštaj…
– Gde je tvoj nameštaj? – upitao je turista.
– A tvoj?
– Moj? Ja sam ovde samo u prolazu. Ja sam turista!
– I ja sam takođe, odgovori mu mudro starac.

Božije staranje
Idući tako, Isus i Njegovi učenici naiđoše na nekog pastira koji, ležeći u 
hladu podno jednog drveta, čuvaše stado. Pristupivši mu, Isus ga zamoli 
da im pokaže put ka mestu gde se uputiše. No pastir beše mnogo lenj te, 
umesto rukom, on podiže nogu i pokaza im smer. Isus se zahvali i, poz-
vavši učenike, produži dalje.
Najzad, idući putem, stigoše i do mlade i lepe pastirice, koja, pored 
toga što čuvaše stado, držaše u rukama vez i vešto iscrtavaše belo 
platno nitima u boji. Isus joj pristupi zajedno sa svojim učenici-
ma, te je upitaše gde ima vode za piće. Na to im devojka odgovori: 
– Sedite, dobri moji, ja ću vam doneti vode da se osvežite!
I uzevši testiju u ruke, pastirica brzo otrča i donese vode za putnike. Kad 
su se osvežili, oni joj se zahvališe i put svoj nastaviše.
Nakon što su malo odmakli, okrenu se Sveti Petar te upita Isusa:
– Gospode, kako će se ovo dvoje spasiti?
A Isus odgovori:
– Onaj lenji mladić će se oženiti sa ovom vrednom devojkom.
– Ali, Gospode – nastavi Sveti Petar da ispituje – pa on je lenj, a ona je 
vredna i dobra.
– Upravo! Ne treba ga ostaviti da umre od gladi – uzvrati Isus i niko od 
učenika se ne usudi više da Ga pita, jer videše da Gospod promišlja za 
svakog čoveka.

Usamljena na Božić
Na Badnje veče, jednom čoveku dođe do ruku slika ispod koje je pisalo 
„Usamljena na Božić”. Na slici snegom zavejane kućice, svaka svetli kao 
zvezdica, viju se tanki tračci dima iz dimnjaka. Oseća se radost, veselje i 
toplina. Praznik je.
Svi su na okupu, samo je jedna sitna, krhka Žena, plemenitog lika, u 
skromnom ogrtaču, sama. Naslonjena na tarabe gleda put osvetljenih 
prozora. Sirotica, nema nigde nikog svog u ovoj blagoj noći. Zagledao 
se bolje i video tanak oreol iznad glave Usamljene Žene. Oči su mu se 
ispunile suzama.
Pa to Mati Božja, sama pred vratima, čeka da se neko seti Nje i Njenog 
Sina. Zaokupljeni ovozemaljskim dobrima, trpezom i običajima, ljudi se 
ne sećaju šta to oni slave. Ne sećaju se Onoga zbog Koga su se okupili 
oko trpeze, za kojom za sve ima mesta sem za Njega i Majku Njegovu. 
Ova slika je povukla bujicu misli. Ni pre više od dve hiljade godina, kad 
je na zemlju došao Bogočovek Hristos, Tvorac i Car, za Njega nije bilo 
mesta. A Presveta Majka nije imala glavu gde da skloni.
„I rodi Sina Svojega Prvenca, i povi Ga, i položi u jasle; jer im ne bijaše 
mjesta u gostionici” (Lk. 2, 7).
Pa zar se ništa nije promenilo za dva milenijuma?
Podignuti su divno ukrašeni hramovi, osvetljeni i udešeni, gde pevamo 
umilne božićne pesme. Okitili smo kuće badnjakom, jelkom i darovima, 
ali na jedino mesto gde bi On želeo da uđe, nema pristupa.
Ne puštamo Ga da uđe u naše srce. To bi značilo da moramo da se odre-
knemo nekih navika, da počnemo da se menjamo.
I tako Ga stalno izneveravamo, odlažući sve za drugi dan, dru-
gi praznik, a život prolazi daleko od Boga. Nažalost, na kra-
ju tako i prođe, jer niko ne zna koliko mu je vremena preostalo. 
Tada je počeo da se moli:
„Ti Koji si se rodio u Vitlejemu, da bi nas oživeo i spasao, učini najveće 
od svih čuda: obnovi srca naša! Putevima kojima Ti znaš vrati nas Sebi i 

izbavi nas od sramote neverja. Učini da Te ne izgonimo iz svoje sredine 
ove svete Božićne noći, kao ni u ostale dane našega života, nego da Ti, 
Gospode, uvek vladaš u srcima, Svoje nezahvalne dece koja Te vole.”

Božićna priča
Hvala Ti, Isuse!
Požurila sam da stignem u robnu kuću kako bih u poslednjem trenutku 
pokupovala Božićne poklone. Pogledala sam u veliku gužvu i progunđah 
nešto sebi u bradu. Pretilo je da ostanem ovde čitavu večnost, a ja sam 
imala toliko posla da obavim. Sve više mi je Božić postajao teret. U tom 
trenutku mi se činilo da bi mi najviše odgovaralo da ga prespavam. Ali 
dajući sve od sebe,  ja se provukoh do odeljenja sa igračkama. Još jednom 
promrmljah u sebi videći kolike su im cene. Pri tom se zapitah da li će se 
unuci uopšte i igrati sa njima.
Zađoh u prolaz sa lutkama. Krajičkom oka primetih jednog pe-
togodišnjeg dečaka, kako drži prekrasnu lutku. Tako je dirljivo 
mazio njenu kosu, nežno je držeći! Ne mogavši se odupreti, ja se 
stadoh okretati za dečakom, pitajući se kome li je lutka namenjena. 
Videla sam kad se okrenuo prema ženi i nazvavši je tetkom, upita: „Jesi 
li sigurna da nemam dovoljno novca?” Ona odgovori pomalo nestrpljivo: 
„Znaš da je tako!” Zatim mu je rekla da se ne udaljava od nje i da ona 
mora još nešto da uradi, pa će se vratiti za koji minut. Nakon toga se 
udaljila.
Dečak je i dalje držao lutku. U jednom trenutku se odvažih da mu priđem 
i upitah ga kome je lutka namenjena. On reče: „To je lutka koju je moja 
sestra tako silno želela da dobije za Božić. Znala je da će joj deda mraz 
ispuniti želju.” Rekla sam mu da će joj deda mraz možda i doneti. On je 
odgovorio: „Ne, deda mraz ne može da dođe tamo gde je moja sestra. 
Lutku moram da dam mami, da joj je ona odnese.” Tada ga upitah gde 
mu je sestra. Pogledao me je očima prepunim tuge i rekao: „Otišla je kod 
Isusa. Moj tata kaže da se moja mama sprema da ode kod nje.”
Moje srce samo što nije prestalo da kuca. U tom me dečak ponovo po-
gleda, rekavši: „Rekao sam tati da zamoli majku da ne krene pre nego 
što se ja vratim iz prodavnice.” Zatim me je upitao da li želim da vidim 
njegovu sliku. Odgovorih da bih, vrlo rado. I pokazao mi je nekoliko njih 
uslikanih ispred prodavnice. „Želim da ih mama ponese sa sobom, kako 
me nikad ne bi zaboravila. Ja mnogo volim svoju mamu i voleo bih da ne 
ide od mene nikad. Ali tata kaže da ona mora da bude sa sestrom”. I videh 
kako obarajući svoju glavicu najednom ostari u ćutnji.
Iskoristivši trenutke odsutnosti njegovog pogleda, ja zavukoh ruku u 
tašnu i prevrnuh silne račune u njoj. Zatim ga upitah: „Hoćemo li još 
jednom prebrojati novce?“ Ozarivši se od ushićenja, dečak reče: „Da, ja 
prosto znam da ih ima dovoljno!“
I tu spojivši moj novac s njegovim, nas dvoje počesmo da brojimo. Nar-
avno, bilo je i više nego dovoljno novca za kupovinu lutke. Dečak nežno 
prozbori: „Hvala ti, Isuse, što si učinio da novca ima dovoljno”.
I još dodade: „Upravo sam bio zamolio Isusa da učini da novca ima 
dovoljno kako bih mogao da kupim lutku, pa da je mama ponese sestri. 
I On je uslišio moju molitvu. Još sam hteo da Ga zamolim da mi malo i 
preostane, kako bih kupio mami belu ružu, ali nisam; a On mi je ipak dao 
baš toliko da mogu da kupim i lutku i belu ružu za mamu. Ona toliko voli 
bele ruže, toliko puno!”
U tom se i tetka vratila, a ja odvezoh svoja kolica s poklonima dalje. 
Nisam mogla prestati misliti na ovog dečaka i svoju kupovinu obavih u 
potpuno drugačijem duhu od onog u kome sam je započela. Takođe mi 
se u sećanje poče vraćati članak iz novina u kome je pisalo kako je pijani 
vozač usmrtio devojčicu, dok je majka zadobila teške povrede. Porodica 
je trebalo da odluči hoće li je držati na aparatima. Zar je moguće da je 
dečak bio iz te priče? Dva dana kasnije žena je umrla, budući da su je 
skinuli sa aparata.
Neprestano se vraćajući ovom dečaku, pitala sam se da li je sve to bilo 
nekako povezano. Kasnije tog dana, u želji da sve proverim, otišla sam 
da kupim buket belih ruža, kako bih otišla na sahranu tragično nastradale 
žene. I ugledah je na odru kako leži, držeći u rukama belu ružu, lutku i 
dečakovu sliku iz prodavnice.
Sa sahrane sam otišla gušeći se u suzama… moj život se iz korena 
promenio. Dečakova ljubav prema sestrici i majci bila je ogromna.
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Anegdote i aforizmi
Oslobođenje 
Krajem 1944. godine, prvi čovek srpske policije, Slobodan Penezić, 
poznatiji pod partizanskim nadimkom Krcun, posetio je beogradski 
kazamat, u kojem su pored ostalih bili smešteni i viđeniji građani pod 
optužbom saradnje sa vlastima pod tek minulom okupacijom.  
Krcun je – prolazeći pored postrojenih zatvorenika među kojima se nal-
azio i naš pesnički bard – zastajkivao pored ponekog od njih, zapitkujući 
ih ponešto:
– Kako se ti zoveš?
– Sima Pandurović.
– Jeste li Vi onaj pesnik Sima Pandurović? – iznenađeno je proslovio 
Krcun (koji je uoči rata bio beogradski student).
– Jesam.
– Pa otkad ste Vi u zatvoru? – sa nevericom je uzviknuo Penezić.
– Od oslobođenja! – mirno je odgovorio stari pesnik.

Šta to Beograd ima, a drugi gradovi nemaju ?!
- Vozače autobusa koji se svi zovu „Majstore srednja”....
- Beograđanke koje će preći i po 10 km peške da bi kupile „pravo” belo 
dugme za spavaćicu. 
- Beograđane koji smatraju da su verni, jer misle da ih njihove žene još 
nisu uhvatile.
- Doktora filozofije koji šest godina radi kao portir.
- Papski uncijat u Ulici svetog Save.
- Spomenik Knezu poznat kao spomenik kod konja.
- Pančevački most usred Beograda.
- Jedino te u Beogradu zovu „Batoˮ, čak i ako imaš 40 godina.
- Jedino te u Beogradskim berbernicama zovu komšija, i ako te prvi put 
vide.
- Jedino u Beogradu javni WC može da bude zatvoren nedeljom i praz-
nicima.
- Jedino je u Beogradu kilo hleba teško 600 grama.

Beograde, dobro jutro
Dušan Radović
Nemojte čitati novine dok ručate. Obratite pažnju na meso, znate li 
pošto je?

Na pitanje kako oslabiti? postoji jedan jedini odgovor: treba manje jesti. 
I na drugo pitanje - kako doći do para? odgovor je takođe cinično prost: 
treba raditi.

Ovako logični i jednostavni odgovori nisu popularni.
Njih daju oni koji se prave da nisu razumeli pitanje. Jer pravi smisao tih 
pitanja glasi: kako oslabiti a ne odricati se jela, i kako doći do para ne 
radeći, i kako položiti razred ne učeći, i kako postići nesto u životu ne 
trudeći se?
To se traži. Bilo bi dobro da tu postoji neki štos, neka duhovita caka 
i rešenje. Prokleta neka je pamet koja na laka pitanja daje tako teške, 
nemoguće odgovore!

Da li primećujete da ima struje? Ne primećujete. A čim je nema, vi pri-
metite, je l‘ tako? Čudni smo mi. Lakše nam je da primetimo čega nema 
nego ono čega ima.

Neki napredni drugovi unapredili su svoje supruge u visoko zvanje 
drugarice. Kad im zatrebaju žene, uzimaju tuđe.

Moglo bi nam biti mnogo bolje kad to ne bi zavisilo od nas.
Na žalost, sva briga o nama prepuštena je nama. Dakle, najgore moguće 
rešenje.
Zbog toga sa ogorčenjem možemo reći-nismo to zaslužili.

Aforizmi 
Srbi se vraćaju svojim korenima.
Letuju u Kušadasiju.
Pušenje skraćuje cigaretu .
Neki piju od veselja, drugi od žalosti, a treći od jutra.
Rođendani su korisni! Što ih više imaš duže živiš!
Neke greške su tako zaboravne da ih je šteta napraviti samo jednom!
Kada se sretnu radnici, igraju fudbal. Kada se sretnu šefovi igraju tenis.
Kada se sretnu menadžeri, igraju golf . Što je funkcija veća, loptice su 
manje.
Neki šefovi su kao oblaci. Kad oni odu, dani su prekrasni!
Alkohol ne rešava probleme. Ali takođe ni mleko!
Dan ima 24 sata, u gajbu se smeste 24 piva... to ne može biti slučajnost!
Na poslu sam Bog. Svi znaju da postojim, ali me niko još nije video...
Nikad se više neću oženiti rukometašicom - što god baci na mene, 
pogodi me u glavu.
Pametan si ako poveruješ samo u polovinu onoga što čuješ. Genijalan 
ako pogodiš koju polovinu. 
Vegetarijanac - stara indijanska reč za „Loš lovacˮ.
Deliti restoran ili lokal na pušačku i nepušačku sekciju je kao da 
podelite bazen na dve polovine - u jednoj smeš da pišaš, u drugoj ne.
Ako parkiraš auto nepropisno, ostavi upaljene brisače da ti ne mogu 
zataknuti kaznu.
Najbolja stvar s ćelavom glavom je ta da čuješ snežne pahuljice kako 
udaraju.
Znate li šta dolazi posle kiše??? Ponedeljak.
Ima žena koje tvrde da su svi muškarci isti. Zar to nije malo previše 
iskustva?
Neka vam je laka crna žena.
Možda ženama mozak i nije slaba tačka... Ali je ipak tačka.
Preko oglasa je tražio ženu. Stotine ljudi se javilo sa molbom: uzmite 
moju!
Jednoj ženi treba 20 godina da od sina napravi muškarca, a drugoj samo 
20 minuta da od njega napravi budalu.
Žene se ulepšavaju samo zato što je čulo vida kod muškaraca razvijenije 
od mozga.
Koeficijent inteligencije kod muškarca srazmeran je broju delova odeće 
na ženi.
Nisam primetio da mi se žena davi. Vrištala je uobičajeno.
Bog je stvorio čoveka jer mu je bilo dosadno. Ženu je stvorio jer je 
čoveku bilo dosadno. 
Sada: žene dosađuju muškarcima, muškarci ženama, a svi zajedno bogu. 
Naravoučenije: kada ti je dosadno ređaj pasijans.
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Ako budeš most, svako će da te gazi.
Ako želiš izgubiti prijatelja, pričaj s njim o politici.
Ako znaš šta ti je bilo, ne znaš šta će ti biti.
Ako ne možemo kako hoćemo, a mi kako možemo.
Bez jednoga čoveka može vašar biti
Beri želje pokraj sebe!
Bijele ruke tuđ posao miluju.
Bježi kud ti je volja, od sebe ne uteče.
Bogat je onaj koji više proizvede, nego što pojede.
Bolan se pita, a zdravom se daje.
Bolje je imati rđavu godinu, nego rđava susjeda.
Dobar glas daleko ide, a zao još dalje
Dok je raje i muka, biće i hajduka
Kad bi se sve pameti iznele na vašar, svak bi se svoje mašio.
Ko dete suviše voli, upropasti ga.
Ko lopovu gleda kroz prste i sam je lopov.
Ko lupeža krije, bolji ni on nije
Ko ljude ne sluša, ni čovek nije.
Ko me lani bio, ni sad mi nije mio.
Ko mnogo zbori - ili mnogo zna ili mnogo laže.
Ko na zvezde laje, ispašće mu zubi.
Ko se ne stidi svoga obraza, neće ni moga.
Ko se ovcom učini, kurjaci ga izjedu.
Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugom leđa.
Ko se rada boji, taj u bedi živi
Ko se seli, taj se ne veseli.
Koliko je nizbrdica onoliko je uzbrdica.
Laje ko pas na zvezde.
Ljubav je lepa ali slepa
Ljubav je puna meda i jeda
Mali Hodža, ispod velikog turbana.
Mi o vuku, a vuk na vrata
Mladost – radost
Naduri se ko ćuran na bunjištu.
Najgore je kad padneš u njenim očima.
Ne da se posranom do potoka
Ne da se, ali će se dati. 
Ne laje kuja radi sela, nego radi sebe.
Ne lipši magarče do zelene trave
Ne može se kriva Drina ramenom ispraviti
Nema leta dok se ne zakikoće lug.
Nema tu ćuka, da nije vuka.
Nemirna savest je i tužilac i sudija u isto vreme.
Nemogoše pojedoše, a nekće se sve popiše.
Novci kad odlaze imaju sto nogu, kad dolaze samo 
dvije.
Njiva traži radnika a žena neradnika (odmorna 
čoveka)

Mudre misli Od inata nema goreg zanata
Od lopova je sigurno što ne dosegne
Riba ribu, a ribar obe
S brda s dola
S pola jezika (reći, kazati) — poluglasno, tiho (reći, 
kazati)
Samo nek komšiji crkne krava
Sva mu je pamet na jeziku. Ko govori šta mu na usta 
dođe
Svagđe je dobro, ali kod kuće je najbolje.
Srce oće, a dupe klokoće.
Stari vuk, pasja sprdačina.
Starci bolje na daleko vide.
Sto ljudi, sto ćudi.
Teško zemlji kuda prođe vojska
Tiha voda brijeg roni.
Traži hljeba preko pogače
U tuđem oku vidi slamku, a u svome grede ne vidi
Frkće ko pokiso konj.
Hajdučke kuće nema
Hvala ti do neba!
Hvaliti na sva usta.
Hvata muvu na sirće.
Hladan ko stena.
Hladan ko špricer.
Hoće ga svaki đavo.
Celom svetu ne možeš ugoditi!
Cigani ti kuću kućili!
Čist račun, duga ljubav
Čistoća je pola zdravlja
Čovek želi da je od svakoga bolji, a od sina da je gori.
Čovek ima samo ono što daje.
Čovek je tvrđi od kamena, a slabiji od jajeta.
Čovek se do smrti uči
Čovek se pozna u tri slučaja: u jelu, u bogatstvu i u 
pijanstvu.
Čovek se prima prema odelu koje nosi a ispraća pre-
ma duhu.
Džin na staklenim nogama.
Džaba ti supa kad je slana.
Šta me gledaš, ko da igra bela mečka.
Šta osveta čini
Što se hoće to se može.
Što ih pasa laje, da svaki ujede, zlo
Što je babi milo to joj se i snilo
Što je brzo to je kuso
Što je više brdo, to je dublja dolja.
Što u kući treba, crkvi se ne daje.
Što čovek više živi, više i zna
Šuga i ljubav se ne mogu sakriti
Šugava ovca sve stado ošuga.
Šuplju glavu i vetar nosi.
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