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Након дугог и топлог љета ево 
нас поново са вама. Вјерујем да 
сте се, и поред великих врућина 
које су нас пратиле ових мјесе-
ци, ипак добро одморили и сада 
са великим еланом сви заједни 
крећемо у нове изазове, а њих ће, 
како најављују, бити поприлично.

Од задњег броја Мостова, и поред 
годишњих одмора и школских 
распуста, било је неколико до-
гађаја о којима детаљније можете 
прочитати у овом броју Мостова.

Један од таквих догађаја је и Дру-
га Скупштина дијаспоре и Срба у 
региону, која је прошла тако као 
што је прошла, коментаре и утис-
ке делегата из Словеније обја-
вљујемо на наредним страница-
ма. О томе на овом мјесту нећу 
ништа да коментаришем, најбоље 
је да сами прочитате и видите шта 
се дешавало.

Наша друштва су такође била 
активна, не баш сва, неки се тек 
припремају за нове пројекте које 
ће представити у наредним мје-
сецима, тако да ће бити живо и 
занимљиво до краја године.

Било је у протекла три, четири 
мјесеца догађаја који ће окупи-
ти вашу пажњу и да ћете са за-
нимањем прочитати како се све 
одвијало. 

Напоменуо бих Видовданску про-
славу, затим турнире, пикнике а 
посебно издвајам учешће фолк-
лораша СКПД „Свети Сава“ из 
Крања на Међународном фести-
валу фолклора у Бујукчекмечу, 
Турска. 

И ове године одржана је фол-
клорна манифестација Разиграна 

срца, добро организована и при-
премљена, са веома квалитетним 
наступима и добром посјетом.

Ове године, по први пут, одржан 
је Светосавски фестивал који 
је окупио фолклорне групе из 
Словеније, Аустрије и Хрватске, 
у жељи да постане традициона-
лан. Овај фестивал не би био одр-
жан без велике подршке Градске 
општине Крањ, као и бројних 
спонзора, што говори о томе ка-
кав значај има добра сарадња са 
локалним заједницама. Постоји 
још неколико примјера овако до-
бре сарадње и то треба наставити 
и проширивати на друге општине 
и на друга друштва.

Не бих вас много замарао са овим 
уводом, још само да напоменем 
да смо наставили са нашим стал-
ним рубрикама а овај пут пред-
стављамо и три пјесника којима 
смо дали прилику да њихове пје-
сме буду објављене у Мостовима 
а вама прилику да се упознате са 
њиховом поезијом.

Поред поезије можете прочитати 
и понешто од прозе, кратке али 
занимљиве приче о различитим 
темама.

Надам се, да за свакога има по 
нешто, да ће свако пронаћи неш-
то занимљиво, а ако и ви имате 
било шта, неку причу, пјесму или 
други прилог, пошаљите и ми 
ћемо то објавити.

Желим вам да уживате у читању 
нашег и вашег часописа.

Душан Јовановић

Stigla jesen rana
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Утисци са 2. Скупштине 
дијаспоре и Срба у региону
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Више или мање је свима познато да 
се у Београду у седишту Министар-
ства вера и дијаспоре од 6. до 9. јула 
2011. године одржала 2. седница 
Скупштине дијаспоре и Срба у ре-
гиону. На седници је било присутно 
37 делегата од укупно 45, што значи 
да је Скупштина имала кворум, иако 
нисам сигуран да су сви присутни 
делегати имали потврђен мандат. 
Овде ћу изнети само краће утиске 
о раду Скупштине, што значи само 
формални део, иако сам имао ко-
рисне и неформалне разговоре са 
појединим делегатима и функцио-
нерима Министарства вера и дијас-
поре и њиховим сарадницима. 

По мом мишљењу, саме припреме 
за одржавање 2. Скупштине биле 
су неадекватне, не само због не-
уважавања предлога појединих 
делегата око састављања дневног 
реда (предлози Виолете Бракус, 
предлози делегата из Америке и 
неких других), него и око простора 
у којима се одржала 2. Скупштина 
(на то сам лично и правовремено 
упозорио), за шта у целини сноси 
одговорност Министарство вера 
и дијаспоре и вођство Скупштине. 
Скупштина нити је почела, нити је 
завршена на начин, како то доликује 
највишем органу дијаспоре и Срба 
у региону, због чега сматрам да су 
профитирали они који су били спре-
чени да учествују у раду Скупштине. 
Скупштину је отворио председник 
Славомир Гвозденовић и након 
уобичајеног поздрава делегатима 
и гостима предао реч председни-
ку Владе Србије Мирку Цветковићу 
који нас је обавестио о важним 
одлукама владе које доприносе 
економском и политичком јачању 
Србије и које су у функцији инвести-
ционих улагања српске дијаспоре у 
Србију и јачању веза матице и дијас-
поре. С обзиром на чињеницу да се 

прилично добро разумем у јавне 
финансије, уз добро познавање еко-
номског и социјалног стања у Ср-
бији, слободан сам закључити да је 
излагање председника владе пред 
српским медијима у присутности 
нас делегата било, пре свега, у функ-
цији обраћања српској јавности, 
као предизборни говор, у коме се 
набрајају све оне одлуке владе које 
су поправиле економски и социјал-
ни амбијент у Србији, а мање као 
обраћање нама делегатима који смо 
дошли из разних делова света, пре 
свега да дамо свој допринос јачању 
Србије и да актуална власт чује ста-
вове дијаспоре о појединим актуел-
ним темама које су биле на дневном 
реду.

После обраћања председника 
владе, делегатима се обратио и 
потпредседник владе и министар 
унутрашњих послова Ивица Дачић 
који је у своме обраћању истакао 
активности МУП-а код стварања 
примерног амбијента за сигурност 
инвестиција и грађана, сузбијање 
корупције и стварање бољих усло-
ва за решавање статусних питања 
српскога народа по свету (стицање 

држављанства, конвалидација во-
зачких дозвола, издавање путних 
исправа и друга питања из надлеж-
ности МУП-а). Наравно, и тај говор 
је уопштен и више представља по-
руку српском бирачком телу за кога 
треба гласати на идућим избори-
ма, а мање је у функцији решавања 
бројних проблема наше дијаспоре. 
После одржаног говора (представе) 
председника и потпредседника вла-
де, председник Скупштине одредио 
је паузу током које су одабрани (гос-
ти и делегати) имали могућност да 
дају по неки интервју за електрон-
ске и штампане медије. Председник 
и потпредседник владе су напусти-
ли заседање Скупштине, не чувши 
било чију расправу о питањима која 
су била на дневном реду. Једној ра-
дио станици сам и сам дао интервју, 
у коме сам изразио незадовољство 
због услова у којима смо радили, у 
којима нам је одржана представа и 
у којима смо доживели понижење 
људског достојанства. Да ли је било 
шта објављено или није, нисам пра-
тио.
 
У наставку седнице наступила је 
расправа око дневног реда која је 
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трајала више часова, а која је повре-
мено ескалирала, тако да ми је по-
некад било врло драго што нема 
медија и што се неће јавности при-
казати сва бламажа и понижење 
којем смо изложени, где долази до 
изражаја стварно непознавање не 
само законских и пословничких 
одредби, него и недостатак елемен-
тарне људске културе и то не само 
од стране појединих делегата, него 
и од стране појединих запослених 
у Министарству вера и дијаспоре. У 
таквим условима сам се и сам више 
пута јављао за реч и покушавао до-
вести предлоге и закључке у правне 
оквире. Након усвајања измењеног 
дневног реда који и није био у уоби-
чајеним тачкама него у алинејама, 
министар вера и дијаспоре Срђан 
Срећковић поднео је извештај који 
делимично обухвата активности 
Министарства вера и дијаспоре из-
међу две Скупштине, а делимично 
се односи на сарадњу Министарства 
вера и дијаспоре са делегатима и 
другим ресорима који такође имају 
одређену сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону. 

У свом обраћању Скупштини, после 
подношења извештаја министра 
Срећковића, ја сам пренео поздра-
ве већинског дела српске нацио-
налне заједнице у Словенији свима 
присутнима, подсетио на извештај 
о раду у прошлој години који је био 
претходно достављен делегатима 
и Министарству вера и дијаспоре, 
у оквиру тог обраћања сам такође 
изразио незадовољство због по-
литичког шамара, како сам назвао 
изостанак обраћања политичког и 
државног вођства Србије и града 
Београда нашој омладини на 16. ев-
ропској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону у Бео-
граду. Моје излагање је било про-
праћено великим аплаузом присут-
них, а ја га достављам као посебни 
прилог заједно са овим утисцима, 
мада сам по неку реченицу скратио, 
јер ме председавајући прекидао, 
наводно због прекораченог време-
на.

Такође сам се јављао и у диску-
сијама када је било говора о раду 

Савета за економска и статусна пи-
тања дијаспоре, после подношења 
извештаја од стране известиоца, и 
на тај начин покушао умиривати не-
примерено прегријану атмосферу у 
раду Скупштине. Пошто Скупштина 
није радила у складу са одредбама 
Пословника, па чак нити по прих-
ваћеном дневном реду, није ни 
било правно формално прихваће-
них закључака. Али неформално је 
на предлог колеге Ђуре Плавшића, 
делегата из Берлина, прихваћен 
закључак да се установи радна гру-
па (Комисија), коју састављају углед-
ни правници: Драган Милошевић, 
адвокат из Чикага, др. Радивоје Пет-
рикић, адвокат из Беча, моја мален-
кост Никола Тодоровић, унив. дипл. 
правник и мр. Бранка Кобеш, слави-
ста из Прага (делегати) те Даринка 
Ђуран, правница из Министарства 
вера и дијаспоре (стручне службе 
министарства), а који имају зада-
так да припреме измене и допуне 
Пословника чиме би се избегле не-
правилности које су пратиле ток 2. 
седнице Скупштине. Измене и до-
пуне Пословника, ја се надам, на-
ведена комисија ће припремити до 
15. септембра ове године. Намер-
но не желим да се подсећам изла-
гања Душана Петровића, министра 
пољопривреде, који је говорио о 
успеху аграрног сектора и могућ-
ности инвестиционих улагања у тај 
сектор. Представник Привредне ко-
море Србије и представници других 
министарстава који су слушали део 
расправе другога дана могли су да 
стекну утисак о бројним проблеми-
ма са којима се сусреће дијаспора, 
али и о недостатку поверења из-
међу институција матице и дијаспо-
ре.

У таквим околностима су проте-
кла два радна дана Скупштине, а 
8. јула делегати су присуствовали 
отварању српске куће у Темишвару 
у коју су смештене све српске ор-
ганизације у Румунији. Разумео сам 
да су у ту кућу инвестирали знатна 
средства не само Влада Србије него 
и Влада Војводине, као и Влада Ру-
муније, што ме је испуњавало задо-
вољством, јер лепо здање остаје ге-
нерацијама које долазе. Долазак де-

легата из целога света на отварање 
ове српске куће у Темишвару ја сам 
доживео као поздрав и подстицај 
целој српској заједници у Румунији 
да се и даље бори за очување сво-
га идентитета, али и путоказ нама у 
Словенији (који смо више или мање 
заборављени од матичне државе), 
како живети и очувати свој нацио-
нални идентитет. 

У суботу 9. јула ми је било посебно 
задовољство да чујем поздравне 
речи његове светости патријарха 
српског, господина Иринеја, који 
нас је приликом доделе национал-
них признања најзаслужнијим поје-
динцима из дијаспоре поздравио и 
честитао на додељеним признањи-
ма. Али и тада је била присутна де-
зорганизованост, јер чак ни поједи-
ни делегати нису имали сто за се-
дење приликом те свечаности, што 
је опет пропуст организатора. 

Уједно је било договорено да у 16. 
часова наставимо седницу и како 
тако закључимо Скупштину, међу-
тим то није било могуће пошто је 
било присутно само 22 делегата, а 
за кворум је по Пословнику потреб-
но 30 делегата. У таквим условима ја 
сам у 16.50 часова добио реч, обра-
тио се присутнима са констатацијом 
да су сва наша излагања, иритације 
и љутње без икакве користи, изви-
нио се свима које сам нехотимично 
можда повредио приликом изно-
шења својих ставова о појединим 
питањима, зажелио свима срећан 
повратак својим кућама и својим 
породицама и мало пре 17 часова 
напустио зграду министарства. Оба-
вештен сам од неких делегата да је 
седница трајала још неких пола сата 
после мога одласка, а где је и даље 
било доста тешких речи, не само од 
стране појединих делегата него и од 
стране запослених у Министарству 
вера и дијаспоре. 

Никола Тодоровић
делегат из Словеније
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Поштовани председниче Скупштине, 
поштовани министре, поштоване даме и 
господо делегати и сви присутни, дозво-
лите ми да вас срдачно поздравим и да 
вам пренесем искрене поздраве  већин-
ског дела српске националне заједнице 
из Словеније.

Ја у овом првом јављању желим подсе-
тити на податке из нашег извештаја, које 
сте добили 10. јуна у коме смо пред-
ставили резултате нашега рада, али и 
проблеме са којима се сусреће српска 
национална заједница у Словенији. У 
Словенији нас Срба по званичним по-
дацима има нешто мање од 40 хиљада, а 
по неким другим објективним подацима 
око 65 хиљада. По подацима Амбасаде 
Србије у Словенији, Срби су организо-
вани у 37 српских културних и других 
друштава. Од тога је око 25 друштава 
која се препознају својим радом. Савез 
српских друштава Словеније је кров-
на организација у коју је учлањено 16 
српских друштва која нешто значе у 
словеначком простору и која својим 
програмима и пројектима доприносе 
очувању српског језика, српске културе 
и српског националног идентитета. Та 
друштва, као и њихове главне активнос-
ти, наведена су у извештају. 

Делегатима скупштине, а такође и Ми-
нистарству вера и дијаспоре, познати 
су моји ставови око свих питања која су 
се појавила од конституисања скупшти-
не, било када је реч о иницијативама 
појединих делегата, или када говори-
мо о предлозима који су долазили од 
Министарства вера и дијаспоре. Из из-
вештаја који је овде поднесен од стране 
министра вера и дијаспоре и председ-
ника скупштине видљиве су активности 
којима се бавило Министарство вера и 
дијаспоре, па и делегати скупштине. Да 
ли је то максимум који смо могли пону-
дити нашој матици? Ја мислим да није. 
Да ли смо могли више? Ја мислим да 
јесмо. Да ли су делегати подбацили или 
институције матице или и једни и други? 
Ја мислим ово задње, подбацили смо и 
једни и други. Истина, нису сви подјед-

Друга Скупштина 
дијаспоре и Срба у региону
Излагање Николе Тодоровића, делегата из Словеније на 2. Скупштини дијспоре и Срба у региону која је одржана од 
6. до 10. јула 2011. године у Београду

нако, али није потребно лицитирати ко 
је више а ко мање, нека свако своју са-
вест преиспита.

Колегинице и колеге делегати, ја имам 
обавезу да на овој скупштини изразим 
незадовољство због политичког шама-
ра који је владајућа политика Србије 
и владајућа политика Београда дала 
српској деци европске дијаспоре на 16. 
европској смотри српскога фолклора 
дијаспоре и Срба у региону овде у Бе-
ограду, а који је добијен тако што нико 
од званичника постојеће власти Србије 
и Београда се није удостојио да дође и 
поздрави више од две хиљаде учесни-
ка, наше деце. Ако је неко мислио да ће 
се због таквог понашања водећих по-
литичара Србије и Београда наша деца 
одрећи љубави према нашој матици, ја 
преносим поруку да се то неће догоди-
ти, јер то није направила Србија која је у 
нашим срцима, него актуална политика. 

У наставку ја желим да подсетим на 
поједине одредбе Закона о дијаспори 
и Србима у региону, а којима није било 
посвећено довољно пажње нити у из-
вештају нити у стварној реализацији.

1. Заседање скупштине је опредељено 
у члану 22. став први у коме је одређе-
но да се Скупштина састаје на редовно 
заседање, по правилу на дан дијаспоре. 
Одредбом члана 13. је одређено да је 
дан дијаспоре 28. јуни, Видовдан, а ту-
мачењем ове одредбе могуће је да се 
помери заседање скупштине на неки 
други датум, међутим то се може уради-
ти само уз образложење разлога који су 
условили померање датума одржавања 
седнице. Овде се та одредба по мом 
мишљењу не употребљава правилно 
када се скупштина сазива на други да-
тум.
 
2. Када је реч о раду скупштинских саве-
та, као радних тела, ја подсећам на од-
редбе пословника скупштине по којима 
би морали савети имати најмање две се-
днице на годишњем нивоу. Ми смо има-
ли 1. седницу 21.3.2011. године, и то у не-

адекватним условима, због чега ја нисам 
изненађен што поједини чланови неће 
да учествују у таквој бламажи. А блама-
жа је и то што ми записнике и закључке 
са седница Савета нисмо добили право-
времено.

3. Када говоримо о извршавању одред-
би које се односе на рад Савета за одно-
се са Србима у региону, шта је урађено 
на томе плану и да ли су задовољене од-
редбе од члана 27. до 33. закона? Нису 
господо, али позитивно је то да нико и 
не тврди да су те одредбе испоштоване. 
Један састанак тога савета кажу да је био 
и да га је сазвао председник Тадић. 

Ја питам по којем критеријуму су иза-
брани учесници, који су закључци и как-
ва је имплементација тих закључака? О 
томе делегати скупштине нису упознати, 
а мислим да би требало да буду. Одредба 
члана 32. став 4. одређује да се седница 
одржава по потреби, а најмање једном у 
три месеца. Да ли су се те седнице одр-
жале и када, а такође бих желео знати 
који су били закључци тих седница.

4. Следеће важне одредбе су од члана 
34. до 37. које уређују подручје буџет-
ског фонда за дијаспору и Србе у реги-
ону. Да ли је Србија основала буџетски 
фонд за дијаспору и Србе у региону? 
Ако јесте, која је висина средстава и за 
које време је основан, ко и како упра-
вља тим фондом?

5. Да ли је Влада РС образовала Савет за 
дијаспору у смислу одредбе члана 38. 
закона и ко су чланови тога савета, да ли 
су имали седнице, о чему су одлучивали 
и какве закључке је савет донео? Ја сма-
трам да је Министарство вера и дијаспо-
ре дужно да нас обавести о образовању 
савета као и о седницама и темама који-
ма се савет бавио.

Поштоване колегинице и колеге делега-
ти, то су озбиљна питања која се односе 
на рад не само вођства Министарства 
вера и дијаспоре, него и вођства наше 
Скупштине.
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6. Следећа ствар коју ја желим овде 
да покренем јесте финансирање или 
суфинансирање рада Скупштине. Рад 
скупштине не може бити третиран као 
аматерска делатност и по закону то није. 
Ми смо делегати српске националне 
заједнице појединих држава или делова 
држава и имамо обавезе које су уређе-
не у закону. Скупштина Србије, када је 
доносила овај закон, свесна је била да 
примена овог закона подразумева и 
одређена финансијска средства. Ако 
делегати покривају своје трошкове до-
ласка на скупштину, Министарство вера 
и дијаспоре би морало да покрије барем 
трошкове боравка овде у Београду, јер 
се и тиме показује колико нас држава, 
кроз понашање Министарства вера и 
дијаспоре, уважава. То утолико пре, јер 
постоје тврдње да неки делегати до-
бијају надокнаду дела трошкова. 

7. Поштоване даме и господо, Србија 
има у дијаспори огромне ресурсе, пре 
свега људске, економске и финансијске, 
можда као ниједна држава из овога дела 
света. Већински део српске националне 
заједнице из Словеније препознаје да 
садашња српска политика не посвећује 
довољно пажње дијаспори, истина иде 
у добром правцу када је реч о тржишној 
привреди или када говоримо о јачању 
индивидуалних и колективних права 
њених грађана и њених мањинских на-
ционалних заједница и та чињеница 
нас радује. Србија је званично изразила 
жељу за улазак у Европску Унију, што ми 
поздрављамо, али зашто нико не каже 
грађанима да Србија неће ући у Европ-
ску Унију док не призна Косово. Србија 
је отворила своје тржиште произво-
дима из држава Европске Уније, што је 
добро јер се и српски произвођачи пре 
или после морају суочити са тржишном 
утакмицом, што значи морају произво-
дити боље и јефтиније, али ја се питам, 
зашто ми немамо у државама ЕУ макар 
пољопривредне производе из Србије, 
са којима Србија може да конкурише, 
наравно уз субвенције које су у ЕУ при-
сутне. Српских производа у државама 
ЕУ нема или нема у довољној мери, не 
због тога што их грађани Европске уније 
не би куповали, него зато што извозни 
или увозни ланци не воде рачуна о ин-
тересима државе Србије. 

8. Србија је већ сада уградила у свој 
правни систем добар део прописа из ЕУ, 
али мора направити искорак у примени 
тих прописа. Нова правна решења за-
хтевају другачије понашање.
 
9. За бржи и јачи искорак у економском, 
привредном и финансијском погле-

ду или било ком другом сектору, мора 
наша матица извршити промене у пона-
шању људи који представљају пре свега 
извршну власт. Ако је државна админи-
страција бахата, нема ту напретка ни у 
једној области. Ако стоји у реду више од 
пет људи на пошти, у здравственом дому, 
на шалтерима државне администрације, 
на шалтерима судске администрације, 
железничкој или аутобуској станици, 
ако стоје путници на железничким или 
путничким граничним прелазима више 
од петнаест минута, онда то није грешка 
у људима који стоје у реду, него је греш-
ка у систему државне администрације. 

10. Поштоване даме и господо, ја до-
лазим из Словеније која је једина од 
бивших југословенских република пу-
ноправна чланица Европске Уније, а 
то је постигнуто пре свега мудром по-
литиком њенога руководства. Ја овде 
са жаљењем могу да констатујем да су 
у прошлости поједини словеначки по-
литичари изрекли много тога на штету 
Србије и српског народа, али хоћу да ве-
рујем да је то прошлост која је најчешће 
условљавана од стране појединих ев-
ропских и светских моћника. Тешко је 
подносити лажи када их други и туђи 
изговарају на рачун Србије и српскога 
народа, али још горе боле лажи када их 
изговара неко као припадник српскога 
народа. Зато већински део српске на-
ционалне заједнице у Словенији жали 
што једна госпођа која води једно од 
српских друштава у Словенији објашња-
ва европским институцијама и европ-
ској јавности како је Србија колонизи-
рала Косово и како је Албанцима једи-
но остало да се супротставе тој српској 
хегемонији на начин како се супротста-
вљају. Ја такође жалим када неке инсти-
туције Србије или појединци из тих ин-
ституција подржавају оваква иступања.

Ми у Словенији желимо да се приближи-
мо стандардима које има Србија када су 
у питању националне мањине. Ту чиње-
ницу морају званичници Србије увек да 
наглашавају у свим својим билатерал-
ним и мултилатералним сусретима са 
припадницима држава или институција 
Европске Уније. 

11. Ми као делегати Скупштине, наша 
друштва, савези и угледни појединци у 
земљама из којих долазимо морамо ст-
варати услове за превазилажење непо-
требних сукоба и љутњи међу нама са-
мима, усмерити своју енергију у јачање 
српске националне заједнице у земља-
ма из којих долазимо и остварити нај-
шири степен јединства око најважнијих 
пројеката, а то су пре свега:

а) Да наша матица у целини уважи свој 
народ у Словенији у креирању и реша-
вању целовитих односа, у свим сегмен-
тима према којима је матична држа-
ва организована, те успостави једнак 
третман, као и према српској национал-
ној заједници у Румунији, Мађарској и 
Македонији. Такву праксу примењују и 
друге новонастале државе, а нарочито 
Република Словенија са Аустријом, Ита-
лијом, Мађарском и Хрватском;

б) Да се званичници Републике Србије 
приликом развоја односа са Словенијом 
прелиминарно, пре билатералних су-
срета, саветују и измењују информације 
са представницима свог народа који 
живи у Словенији, односно са његовим 
представницима;

ц) Да прихвати успостављање директ-
них веза са Србима у Словенији на прин-
ципу директних односа који подразуме-
вају проналажење најбољег система 
организовања, прецизан стратегијски 
програм деловања, избор оперативног 
модела за реализацију стратегијских 
циљева и практичне методе за коорди-
нацију и контролу спровођења рада, као 
и усаглашавање свих важних питања;

д) Да подржи институционализацију 
културно-информационог центра срп-
ског народа у Словенији, што ће неми-
новно допринети да културна друштва 
буду носиоци регионалног и локалног 
повезивања и организовања;

е) Да прихвати саветовање са представ-
ницима свих друштава и уважених поје-
динаца и  представника Српске право-
славне цркве у Словенији;

ф) Да у договору са Србима у Словенији 
усвоји пилотски пројекат сарадње са 
Србима у окружењу који ће моћи да се 
примењује више или мање у ужем или 
ширем окружењу матичне државе; 

г) Да подржи организовање конферен-
ције свих у Словенији регистрованих 
друштава и уважених појединаца и да 
активно учествује у раду конференције 
чији је основни задатак уједињење 
друштава, што би био и основни услов 
за професионално организовање срп-
ског народа у Словенији;

Никола Тодоровић,
делегат из Словеније



(наставак од прошлог броја)
Верско васпитање требало би да има 

средишње место у систему образовања, 
упркос чињеници да међу родитељима 
има, не мало, атеиста. Јер темељи наше 
цивилизације – српске, словенске, као и 
свеколике европске – јесу грчко-римски и 
особито јеврејско-хришћански. А Срби су 
из те цивилизације несрећно исклизнути. 
Без понављања Библије не може се разуме-
ти језик европске културе, језик песништва, 
сликарства, музике, језик хуманистичких 
знаности, философије и етике. Посматрао 
сам наше људе у великом свету, кад се мно-
го и лако путовало. Најбоље се сналазе на 
бувљим пијацама или, ако су дубљег џепа, у 
великим робним кућама. Зацело, шта ће они 
у музејима кад језик величанствене уметно-
сти не разумеју: кад не знају ко су Аврам, Исак 
и Сара, ко је Мојсије, а ко Арон или Јосиф, ко 
Рута, а ко праведни Јов или Еклезијаст, ко Да-
вид и Соломон; ко су јеванђелисти и апосто-
ли… Наш човек у Лувру, Британском музеју, 
Ермитажу, Ватикану или Праду понаша се 
као возач који не зна правила вожње нити да 
чита саобраћајне знаке, а затекао се на ауто-
путу. Шта ће на великим концертима кад не 
разуме шта слуша. Током Велике или Страсне 
недеље у катедралама и концертним двора-
нама се изводе Бахове пасије по Матеју или 
по Јовану; савремени Србин једва да зна 
ко су Матеј и Јован и шта се скрива из речи 
Пасија. А како тек да се сналази у делима 
Дантеа, Шекспира и Милтона, Достојевског 
и Лава Толстоја, Гетеа и Томаса Мана? Чак се 
ни револуционарна поезија не може разуме-
ти без Библије. Најлепша песма посвећена 
Руској револуцији су „Дванаесторица“ Алек-
сандра Блока. Откуд баш дванаесторица? 
Јасна је алузија на апостоле. Пред њима је 
Он, невидљив и нерањив, са белим венчићем 
од ружа, Исус Христос, чија је појава на 
крају поеме збуњивала бољшевике, који су 
преправљали последњи стих. „Највећи пес-
ник совјетске епохе“, Владимир Мајаковски, 
пише поему „Тринаести апостол“. Ко ли је то? 
Па како је сам рекао: најнедостојнији, али 
најзаслужнији међу апостолима – Павле. И 
тако даље… Стога бих рекао да и родитељи 
атеисти треба да упућују синове и кћери на 
наставу веронауке: због културе, а наша ев-
ропска култура прожета је хришћанством, 
етичким нормама и вечитим ликовима из 
Старог и Новог завета.

Међутим, промене су велике, препо-
род очигледан, мада не и темељан. Некад 
је на Ибарској магистрали, између Београ-
да и Љига, путник примећивао само две 
цркве. Србија је личила на цивилизацијску 
пустињу; јер да је насељена муслиманима, 
било би више десетина, ако не и која сто-

Православље и
српска омладина данас

Предавање одржано на Православном народном универзитету, у Патријаршији у Београду, 1. октобра 2002. 
године, поновљено у Крагујевцу, у гимназији, 3. октобра 2002.

тина минарета. Сад се на све стране гра-
де цркве, мале додуше, као капеле. Народ 
улази и излази, ометајући богослужење, да 
упали свеће и окупља се више око цркве 
него ли у цркви. Своје богомоље подижу и 
други. У Сарајеву је, после склапања мира, 
изграђено седамдесетак џамија, међу којима 
је најистакнутија Изетбеговићева. Муслима-
ни се не окупљају око џамија, него у њима, 
ревносно учествујући у молитви.

Храм над храмовима јесте човек. 
Најважније и најтеже је човека изгради-
ти. Настава веронауке не може имати 
пун успех ако је не подупире породично 
васпитање. Нажалост, и родитељи и дедо-
ви садашњих нараштаја премало знају о 
хришћанству, јер су прошли кроз антирели-
гиозну социјалистичку школу. Проблем се, 
стога, утростручава: верско васпитање је 
неопходно свим поколењима – колико деци 
толико родитељима и дедовима. Свештени-
ци су дужни да проповедају: и у цркви и ван 
ње. Дужни су да, служећи савесно и тежећи 
савршенству, приближе верницима изузет-
ну лепоту православне литургије св. Јована 
Златоуста. Богу се не треба обраћати немар-
но, мумлајући и гунђајући. Достојно му треба 
служити! А у богослужењу да учествују сви, 
то јест да науче заборављену пјесан. Па Змај 
није случајно рекао:

„Хај, што Србин још се држи крај свих 
зала,

Песма га је одржала: њојзи хвала!“
Која песма? Епска, гусларска, која је под-

ржавала народну свест и национални понос, 
славећи херојска дела и благородне жртве; 
али ништа мање литургијска песма, која је 
историјском чувству давала вертикалу ду-
ховности. Моји војвођански преци су знали 
литургију наизуст: цела црква је појала! Зна-
ли су и своје славске тропаре, као и песме 
божићне, ускршње, богојављенске и друге. 
То нас је одржало: нисмо поклекли пред при-
тисцима католика. Знали смо своју пјесан, 
која је била наш штит и наш неотуђиви знак 
распознавања.

И сад славимо крсно име, наслеђено од 
предака. Славимо га за обилним трпезама, 
угађајући доњој половици тела. О духовно-
сти се фразира, али дух спава. Наши преци су 
читали молитве, певали тропаре, кондаке и 
стихире. Ми то не знамо. Често тропар своје 
славе не знају ни неке попадије, па ни свеш-
теничка деца.

Потребно је много радити на верском 
знању и осећању, у свим приликама поду-
чавати, проповедати. Посматрам храмове 
славе: после литургије агапе, заједнички 
обед, леп обичај. По правилу, свештени-
ци заузму главну трпезу, сјате се око свог 
владике или најстаријег међу њима. Ја сам 

једном у завичајном Срему рекао: „Зашто 
сте се сви ви, часни оци, издвојили од своје 
пастве? Нанизали сте се, у челу, као (Боже м' 
опрости!) политбиро. Зар не би било лепше 
да сте се измешали са верним народом, да 
ослушкујете његов глас и да му одговарате 
на питања, да учите од народа и да народ од 
вас учи?“. Проповедати у свим приликама, 
хтео сам да кажем, јер су наша незнања го-
лема. Уз то, треба током дана отворити цркве 
да побожни људи могу да уђу кад осете по-
требу за молитвом.

Недавно сам био у Бањалуци, говорио 
у Банском двору, евоцирао велеиздајнички 
процес српским родољубима за време Првог 
светског рата, 1915-1916. године. На оптуже-
ничким клупама сто петдесет шест угледних 
Срба, међу којима и Васиљ Грђић, утемељач 
и челник „Просвјете“. Шеснаест српских 
родољуба је осуђено на смрт – вешањем, 
с тим да Васиљ гледа смрт своје сабраће и 
буде обешен последњи. Остали су осуђени 
на робију. Пресуда је изречена на Велики 
петак. У дворани прво мук, а онда се из свих 
грла проломи песма. „Христос воскресе из 
мертвих…“ величанствени тренутак!... Ја 
онда упитам своје бањалучке слушаоце: да 
ли бисте ви данас знали отпевати васкршњи 
тропар као ваши преци? Признали су да не 
би знали. У том прекиду, налик на провалију 
међу поколењима, наша је драма.

Доводим то у везу с наставом веронаука. 
У демократским државама Запада верона-
ука није обавезни предмет, него изабрани, 
чак и у приватним католичким школама. 
Њима то одговара, јер се католичанство пре-
творило у западњачку цивилизацију, често 
изневеравајући суштину хришћанства. Али 
тамо и атеисти знају Молитву Господњу и ве-
лики део мисе, јер то спада у општу културу. 
Божић славе сви, и верници и неверници, 
и католици и некатолици, јер је то универ-
зални празник. Наше стање је друкчије: ми 
треба да попунимо провалију, да поврати-
мо заборављена знања, да дођемо себи и 
својим окрепљујућим источницима, па ћемо 
тек онда моћи да о верском васпитању гово-
римо као о необавезном. А сад нам је наста-
ва веронаука насушно потребна и због вере 
и због културе.

Како предавати веронауку и ко то да 
чини?

Није лако задовољити данашњу омлади-
ну. Како угасити њену жеђ и утолити њену 
глад? Тешка и узвишена је улога светосав-
ског свештенства. Неопходно је мобили-
сати све снаге, на првом месту православ-
ну интелигенцију. Времена су апостолска, 
потребни су мисионари. Као васпитачи 
успеће духовници прожети светосавским 
духом, а светосавски дух је просветитељски 
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и – то истичем – модерни дух, што се често 
заборавља. У свом веку Свети Сава је тра-
жио, врло смело, нове путеве. Бити данас 
прожет светосављем то не значи враћати 
се у доба кад је Свети Сава живео и стварао, 
него у нашем времену бити онако слободо-
уман, нов, смео, модеран као што је то Све-
ти Сава био у своме столећу. Светосавски 
дух је стваралачки. Они што данас само, 
мање или више неуспело, копирају наше 
средњовековне фреске нису на светосав-
ском путу. Те копије немају високу уметничку 
вредност. Наше доба треба да тражи и нала-
зи свој израз. После великих сеоба Срби су 
подигли стотине храмова широм Паноније, 
све до Беча и Пожуна, и западно од Дрине, 
све до Трста, не понављајући византијски 
стил ни у неимарству ни у живопису; ствара-
ли су нову уметност, али остајући верни све-
тосавском византијском духу и служећи Богу 
на тада савремен начин. И то нас је очувало 
у вишеверским срединама и одбранило од 
насртаја нетрпељивих иноверника. Сад смо, 
збуњени, застали. И кад би се нашла велика 
материјална средства за завршетак храма 
Светога Саве у Београду, тешко би се нашао 
заједнички језик како да се живопише тај мо-
нументални храм; јер бесмислено и анахро-
но би било осликати га безвредним, јер не-
оргиналним, копијама. Црква Светог Марка 
на Ташмајдану још је изнутра недовршена, а 
могла је послужити као полигон за генералну 
пробу. Сад је, можда, касно јер је поколење 
значајних уметника на измаку. Али долазе 
нове снаге. Уз напомену да светосавски дух 
не даје олакшице и да је теже од свега изгра-
дити човека који је најважнији храм.

Учешће на литургији код нас је, углавном, 
пасивно, јер и верници, који имају много до-
бре воље, мало знају. Свештеник би морао да 
се темељно припрема за литургију: не само 
да ради озбиљно на својој проповеди него 
и да подели улоге верницима, и младим и 
средовечним и старим. И није реч једино о 
читању апостола, Символа вере и Молитве 
Господње него и о појању неких литургијских 
песама, па чак и о проповеди. Ја сам, при-
мера ради; био замољен да у Студеници од-
ржим проповед о Преображењу, коју нисам 
мало припремао, јер су међу верницима 
били председник САНУ, истакнути византо-
лози, као и полуписмени сељаци из околине. 
Како наћи прави тон и средњу меру?

За рад са омладином, уз знање и култу-
ру, потребна је, изнад свега, дубока вера и 
надахнуће које из ње исходи. Вера је основ 
свега: апостоли нису били образовани, али 
су преобразили свет, јер су јаком вером пле-
менито заразили све с којима су општили. 
Благодарећи Духу Светом, који је сишао на 
њих, лако су налазили заједнички језик са 
људима. Усудио бих се да кажем: и међу свеш-
теницима мало је оних који дубоко верују. 
Увек је мало истинских идеалиста, спремних 
да се жртвују. После титовског доба, кад је 
православно свештенство било често пони-
жено и увређено, у сасвим незавидном мо-
ралном и материјалном положају, наступило 
је знатно ослобођење: свештенство се затек-
ло на путањи између духовности и изазова 
материјалних интереса. Код извесних, сва-
како не свих, свештеника превагнуо је ниски 
материјализам, који представља очигледну 
опасност за саму Цркву, јер наноси велику 
штету њеном угледу. У свему је важна вера. 

С друге стране, треба разумети наше свеш-
тенике: породични су људи, имају супруге и 
децу, које треба збринути. Верници су дужни 
да помогну свом свештенству. Али noblesse 
oblige, како кажу Французи или, по нашем 
језику, „треба служит части и имену“: уства-
ри, паства и свештенство треба да се сретну 
на стази узајамног разумевања и помагања. 
Садашње стање није здраво. О духовности 
се много говори, а мало је има. Више је не-
савесности и небриге. А тиме се користе 
католици, који су вазда у офанзиви. Јављају 
ми из Кикинде да се у тој лепој банатској ва-
роши сваке недеље српска деца крштавају 
у католичкој цркви; сличне вести ми стижу 
и из Срема, конкретно из Ирига, и са дру-
гих страна. Наши се пароси држе својих та-
рифа (неки их наплаћују само у девизама, 
а има и владика који траже искључиво јуче 
марке, данас евро) док католички жупници 
свете тајне обављају бесплатно. И не само 
то: после свете тајне крштења приреде 
послужење, саветујући да није лепо прете-
ривати са јелом и пићем.

Због оваквог стања више се узбуђују вер-
ници него свештеници, па и него извесни 
епископи. Дакако, католицима је лакше: за 
свештенике важи целибат односно безжен-
ство, а у залеђу имају моћну и богату Цркву.

Сад су заводљиве идеје екуменизма. Тре-
бало би да дође, најзад, до јединства цркава, 
за које се молимо на свакој литургији. Али се 
за то јединство треба ваљано припремити. 
Ако уђемо неспремни брзо ћемо се утопи-
ти и претопити. Морамо, дакле, добро знати 
своју веру да бисмо се суочили равноправно 
са туђом. Особито младима, православље 
треба да импонује, а да би импоновало, мо-
рало би бити ризница узвишених идеала, 
кошница љубави, свеж извор и бујан ток, ни-
када бара! Усађујмо у младе душе, и сами их 
се држимо, десет Божијих заповести са Горе 
Синајске и две велике заповести Христове и 
љубави према Богу и према ближњима. Лепо 
је речено и у Јеванђељу по Јовану (13,14-15): 
„Нову вам заповијест дајем да љубите један 
другога, као што ја вас љубих, да се и ви 
љубите међусобно. По томе ће сви познати 
да сте моји ученици ако узимате љубав међу 
собом“.

И млади и стари треба да су прожети 
чувством и самосвешћу да припадају правој 
елити друштва, нације и човечанства, то 
јест узвишеној заједници љубави. Та елита 
носи светлост и обасјава пут. Али и владика 
Николај је упозоравао: да би другима свет-
лели, морате сами у себи носити светлост! 
Служба том идеалу није лака, претешка је, 
али часна и лепа. Примере су дали заточни-
ци вере Христове. Зашто је Свети Јован Пре-
теча страдао? Сам Исус није слушао учене 
књижевнике и фарисеје; нису га збунили, 
он је њих збуњивао доследношћу својом: 
„Не мислите да сам дошао да покварим за-
кон или пророке; нијесам дошао да поква-
рим него да испуним“. (Матеј, 5, 17) У томе и 
јесте лепота, тешкоћа и подвиг: испунити 
закон! Зато највећи јерарси и праведници 
нису смирени већ вазда будни и неспокојни: 
теже чистости и савршенству; хоће делима 
да испуњавају заповести. Притом наилазе 
на препреке, забране и мржњу. Јован Зла-
тоусти, патријарх цариградски, отеран је са 
трона и прогнан. И Григорије Богослов, архи-
епископ Константинопоља, мора да напусти 

престо, јер се не мири с пороком као што се 
порочници не мире са њим. Није случајно 
наш Свети Сава напуштао Србију у више 
махова; имао је разлога за незадовољство! 
Николај Велимировић и Јустин Поповић 
често су се размимоилазили не само са 
државном бирократијом него и са црквеном 
хијерархијом. Али зато су надахњивали своје 
следбенике, особито омладину.

А омладина – рекох већ – има високе зах-
теве, велика очекивања. Није лако бити млад! 
Младо биће носи на себи сав терет будућих 
година, сву неизвесност, сва питања и заго-
нетке судбине. Стар човек се тога ослобађа, и 
све му је лакше, па му приличи да буде ведар, 
уколико старији утолико неоптерећенији и 
ведрији.

За рад са омладином – уз љубав, културу 
и знања – потребна је машта, „краљица свих 
способности“, да би се открила и приближи-
ла блага духовна. Најбоље се проповеда при-
мером, а за то је потребна крајња искреност 
која је чин храбрости. Ко верује нема страха: 
„Господ је дух, а гдје је дух ондје је слобода“. 
(Кор. II, 3, 17) Или Псалм 18, 6: „Господ је са 
мном, не бојим се шта ће ми учинити човјек“.

Нама је, овде и данас, нарочито потреб-
на – храброст: скоро све што смо вековима, 
као држава, градили, сад нам је срушено, 
пропало, уништено – живимо у доба пораза. 
Али упамтимо: коначног пораза нема ако 
нам дух није поражен! Кад је о омладини реч, 
битно је: уз помоћ вере и љубави изградити 
код омладине имунитет на болести и по-
роке овог века. Испуњени вером, надахнути 
идеалом одолевају искушењима. У њиховој 
души нема места за нечисте силе, за секте, на 
пример.

Све ово рекох из љубави. Праштајте ми 
ако сам грешио! Само добро сам желео. Али 
– како рече Апостол – кад помислим да сам 
на најбољем путу, затекнем се на рђавом; а 
кад се уплашим да сам залутао на погрешну 
стазу, нађем се на доброј. Да будем, ипак, 
тачан: мислим на Римљанима посланицу, 7, 
19-20: „Јер добро што хоћу не чиним, него 
зло што нећу оно чиним. А кад чиним оно 
што нећу, већ ја то не чиним него гријех који 
живи у мени“.

То је борба унутрашњег и спољашњег 
човека, вечити рат добра и зла. Нека у вама, 
у свима нама, вазда надвладава божанско на-
чело, љубав која све превасходи. Јесте, како 
рече један јунак Достојевског, „човек широк, 
преширок, и ја бих га сузио. Бог и ђаво воде 
вечиту борбу, а поприште је срце човеково“. 
У том немилосрдном и вечитом рату место 
светосавског народа јесте на страни Бога. 
Како га само бити достојан?

За ту часну и свету дужност 
одушевљавајмо омладину – то би мо-
рао бити завет свештенства, посланство 
интелигенције, прилика за подвиг сваком 
хришћанину.

Рекао бих вам, али сам недостојан, 
као један индијски духовник: „Горе главе! 
Ви носите у себи Бога“, Бога правде, Бога 
љубави.

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

Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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„Све моје имање нека се употреби  
на издавање моралних и научних књига“  

Никола Чупић, артиљеријски кап.

Остављајући своје имање српском на-
роду са изричитом жељом да се оно ко-
ристи искључиво за издавање књига и 
награђивање писаца, Никола Чупић је у 
последњем писму које је из Африке пред 
смрт упутио пријатељу ђенералу Протићу 
написао:

„Час је ту; мрети се мора; лека ми нема; да 
се кући вратим; ах српско сунце; српска 
земљо... Хитам да направим расположење 
мојим имањем док још ово мало душе у 
мени траје; кад не бих среће да; као што моји 
стари; будем од користи својој отаџбини; на 
бојном пољу; са сабљом у руци; за шта се 
увек спремах; оставићу све своје имање 
на просветне цељи те да на овом пољу бар 
својој земљи помогнем. И просвета је ош-
тра као бојни мач; и она може да погњави 
Турке и освети Косово“.

Никола Чупић се родио у Шапцу 1836. го-
дине у породици Куртовић, али је током 
школовања узео презиме мајчине поро-
дице пошто му је мајка Василија била кћи 
Стојана Чупића, чувеног Змаја од Ноћаја, 
па је под дединим презименом остао 
запамћен.

Верујући да једино кроз војничку каријеру 
може да буде достојан наследник свога 
деде, Никола се уписује у Артиљеријску 
школу 1851. године коју завршава веома 
успешно, као трећи у рангу. Нарочито се ис-
тицао у математици и нацртној геометрији. 
Срећемо га већ 1861. као капетана друге 
класе код кнеза Михаила да би 1863. био 
унапређен у капетана I класе. Савремени-
ци га описују као лепог, витког, стаситог, 
црномањастог младића, веома наочитог и 
образованог. Посебно га је привлачила ли-
тература о спиритуализму и материјализму 
о чему је увек био спреман да разговара. 
Поред јахања, велика разонода му је био и 
шах. Играње шаха често је коментарисао:

„Не помаже овде само мицати фигуре; ту 
треба најпре памет зрело да размисли; да 
предвиди последице; па тек онда нешто да 
учини; у свакој својој фигури ваља сматра-
ти по једног свог војника или по један део 
војске; који не треба неразумљиво гурати 
напред да узалуд гине“.

Као угледан грађанин, богати коленовић, 
женидбом улази у владарску породицу 

Никола Чупић
Књижевни фонд Чупићеве задужбине

Обреновић. Оженио се Хермином или 
Ђермилом, како су је сви звали, ћерком 
господар Јована. Међутим, тај брак му 
уз већ начето здравље доноси и велико 
разочарање, па како нису имали деце, 
црква им је дозволила да се разведу.

Никола Чупић је у потпуности био окре-
нут војном позиву док га политика уоп-
ште није занимала. Из личних средстава је 
набављао војну опрему говорећи, кад год 
би што добро и вредно прибавио, „да ће 
то требати кад се пређе у Босну“. Бавио се 
и проналазаштвом. Конструисао је један 
мали пешадијски топ, који се за његова 
живота није производио, и кола с малим 
углом осовинског окретања. Мрзео је Тур-
ке као и његов деда Стојан Чупић - Змај од 
Ноћаја. Овај се као већ познат и богат мар-
вени трговац из Мачве нарочито истакао у 
Првом српском устанку у бојевима на Гла-
вици преко Дрине, Клењу, Бајиној Башти - 
где је прешавши Дрину, изашао на мегдан 
чувеном бегу Зумбуловићу, као и на Сала-
шу Црнобарском и многим другим. Стојана 
Чупића је за живота опевао Филип Вишњић, 
а народ прозвао Змај од Ноћаја. Међутим, 
том истом народу у Мачви није сметало да 
свог Змаја од Ноћаја по избијању Другог 
српског устанка, када су устаници већ узе-
ли Ваљево а Стојан се у договору са кнез-
Милошем вратио у свој Ноћај, на превару 
код Бадовинаца на Прудовима издају Тур-
цима. Док су Турци разоружаног и везаног 
Стојана Чупића одводили у Босну, мачван-
ски кметови, који су присуствовали тој 
издаји, заиграли су коло сложно и весело. 
Коловођа им је како при издаји тако и у 
колу био Јован Лазић из Петловаче а у све-
му су га помагали Ћирко Николић и Миаи-
ло Јекић, оба из Прњавора. Јован Лазић је у 
колу бројао и ову бројаницу:

„Опа цупа Марта 
Сукња ти је кратка 
Удри ногу о ногу 
Нека дође под ногу“.

Стојан, међутим, није остао неосвећен. 
Ћирка Николића и Миаила Јекића одмах 
по повратку у Прњавор убио је хајдук 
Димитрије Ногић, један од преживелих 
голаћа из чете Зеке Буљубаше са Равња. 
Јована Лазића, који је остао као талац код 
Турака, јер је Чупића предао уз речи „Ето 
хајдука који замеће крајину, више крајине 
неће бити“, исекао је Ногић касније. Током 
битке на Дубљу међу Турцима је Ногић спа-
зио Јована Лазића те је навалио да га сече 
јатаганом подврискујући: Опа цупа Марта... 

Остали српски таоци који су били са Турци-
ма завапише: „За Бога ми смо Срби“. На то 
Ногић јурну и на њих „Нисте ви Срби него 
сте гори и од Турака кад Чупића издадосте“.

Све ово је својевремено записано пре-
ма казивању старца Ристе из Дубља, који 
је био савременик и очевидац многих 
тадашњих догађаја. Под утицајем оваквих 
прича и народних песама Никола Чупић је 
стално маштао о одласку у Босну и о осве-
ти. Али му болест то није допустила. Како 
је грудобоља све више узимала маха, по 
савету лекара, који су у то време веровали 
да само сув и изузетно топал ваздух лечи 
туберкулозу, одлази преко Француске у 
Алжир. Настањује се у Орану. У тој врелој 
и прашњавој медитеранској луци није мог-
ло да буде ни говора о неком оздрављању 
те Никола Чупић умире 31. јануара 1870. у 
својој тридесет четвртој години. Србија је 
његовом смрћу изгубила даровитог и шко-
лованог официра али је добила Задужбину 
Николе Чупића која је, као што је њен ос-
нивач предвидео, „допринела развоју и 
опстанку српског књижевног језика много 
више него бојни мачеви“.

Као здрав човек, Никола Чупић је био 
дарежљив и широке руке је помагао си-
ромашнима. Када се разболео, постаје 
штедљив и то правда речима: „Боље је при-
штедети за корист своје отаџбине ма да се 
то често оговара“.

У далеком, врелом Орану пред саму смрт 
Никола Чупић пише 8. јануара 1870. го-
дине свој тестамент из кога је најбитнија 
реченица „Све моје имање нека се упо-

Никола Чупић
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треби на издавање моралних и научних 
књига“. Чим је добио обавештење из Орана 
о Чупићевом тестаменту, министар про-
свете и црквених дела Кнежевине Србије 
Димитрије Матић одредио је 21. октобра 
1871. дванаест чланова комисије чија је 
дужност била да утврде стање Чупићеве 
заоставштине и поступе према одредбама 
тестамента. Та комисија је касније прерасла 
у Одбор Чупићеве задужбине. У тај први од-
бор позвани су др Јосиф Панчић, Чедомиљ 
Мијатовић, Стојан Бошковић, Сава 
Сретеновић, Коста Протић, Ђорђе Малетић, 
Јован Анђелковић, Стојан Новаковић, 
Миливоје Прајзовић, Мата Карамарковић, 
Јован Павловић и Коста Маринковић.

Пресудом Окружног суда у Шапцу, од 15. 
јула 1874. године, бр. 9719 пресуђено је 
да се из масе покојникове заоставштине 
измире разни дугови и завештани легати. 
Чупићева заоставштина састојала се не 
само од готовог новца већ и од непокрет-
ности. Одбор је стога најпре наложио да 
Сава Сретеновић и Коста Протић утврде 
тачно стање имовине којом се располаже 
па да се тек онда изради статут Задужбине.

Како новац задужбински не би бесплодан 
лежао, Одбор је решио да га до доношења 
статута изда под интерес са 10% кама-
те и то на четири године. Легате и остале 
пријављене повериоце Одбор је одмах из-
мирио али је са Стефаном Радовановићем, 
закупцем шабачке механе, која је била 
Чупићево власништво, вођена дуга пар-
ница која се завршила на штету Задужбин-
ског фонда. На првом званичном састанку 
Одбора прихваћено је коначно стање зао-
ставштине и донета Уредба Одбора Задуж-
бине Чупићеве. Фонд Задужбине Чупићеве 
имао је капитал, 31. јануара 1875. године, од 
6.000 дуката цесарских који је предат Упра-
ви фондова на руковање.

На крају првог састанка Одбора одлучено 
је такође да се објављивање записника 
сматра као оглас и позив књижевницима 
који желе да им се дела издају о трошку 
задужбине. Тај први одбор донео је 22. де-
цембра 1874. године Уредбу Одбора Задуж-
бине Чупићеве.

Тако је Задужбина Николе Чупића започе-
ла свој дуготрајни плодоносни рад. Одбор 
је међу својим члановима бирао пред-
седника, деловођу, односно секретара и 
благајника Одбора. За 65 година рада За-
дужбине Николе Чупића председничку 
дужност су обављали:

Милан Ђ. Милићевић, са прекидима 35 го-
дина, Стојан Новаковић 4 године, Љубомир 
Ковачевић 2 године, Добросав Ружић 8 го-
дина и Тихомир П. Ђорђевић 20 година.

Секретари ове значајне установе били су 
Светислав Вуловић, Стојан Новаковић, 
Мита Ракић, Живојин П. Симић и Урош 
Џонић.

Благајном су руковали за све време рада 
Задужбине без и једног пропуста или при-
медаба Сава Сретеновић, Коста С. Протић, 
Живојин П. Симић и Урош Џонић. Најдуже 
у раду Одбора задужбине провео је Чеда 
Мијатовић и то од његовог оснивања па до 
своје смрти - пуних 58 година. Ваља напо-
менути да је рад у Одбору био добровољан 
и без икакве надокнаде.

Из записника са састанка Одбора почетком 
1877. сазнајемо да је одлучено да се издаје 
посебан часопис о раду Задужбине. Да се 
часопис назове „Годишњица Чупићеве за-
дужбине’’ и да буде задужбинско издање. 
Предвиђено је да се ту првенствено 
штампају годишњи извештаји о раду Од-
бора и разноврсни образовни текстови 
који ће бити приступачни широком кругу 
читалаца. За ту прву свеску „Годишњице’’ 
одлучено је да чланке напишу чланови Од-
бора. Понуђени текстови ће се оцењивати 
на седници Одбора, поједини чланови ће 
бити рецензенти, награђиваће се аутори 
по „штампаном табаку’’ највише до 5 дука-
та. Предност имају дела о ‘‘српском народу 
и из његовог живота’’. Договорено је да ни 
једно дело не буде веће од три штампана 
табака што наравно није никад било стрик-
тно поштовано. У првој свесци „Годишњице’’ 
објављено је све што је у Одбору урађено 
од његовог оснивања.

Те 1877. године одлучено је такође да се 
„Годишњица’’ издаје у јануару, по старом 
календару, односно у фебруару, тј. до дана 
смрти Николе Чупића. Рукописи су се мог-
ли предавати до 1. септембра претходне 
године.

Прва књига Годишњице продавана је преко 
књижара у Београду, Новом Саду и Панчеву 
по цени од 2 динара за Србију и 1 форинте 
за Аустро-Угарску, с тим да се књижарима 
није смело давати више од 25% од зараде. 
Ђацима и студентима Годишњица је про-
давана за 50% јефтиније до краја њеног 
излажења. Примерци Годишњице по-
слати су српским и страним редакцијама 
ради оглашавања. Тираж ове прве књиге 
Годишњице износио је 600 примерака.

Одбор Чупићеве задужбине одлучио је 
1880. године да се сваког 31. јануара - на 
дан смрти Николе Чупића - одржи свеча-
на јавна седница и парастос оснивачу За-
дужбине а да се од ректора Велике школе 
за тај дан затражи свечана сала. Те свечане 
седнице одржаване су, према подацима до 
којих је било могуће доћи, све до избијања 
Другог светског рата, тј. до 1941. године.

Преко Министарства иностраних дела 
Одбор, током 1907. године, покушава да у 
Орану пронађе посмртне остатке Николе 
Чупића и да их пренесе у отаџбину. На жа-
лост, та намера није била остварива пошто 
су гробље у коме је био сахрањен, као и 
знатан део вароши Оран, разорени у вели-
ком земљотресу 1890. и 1891. године. При-

ликом рашчишћавања рушевина гробље 
је уништено а на његовом месту се касније 
проширила варош. О овом оштећењу гро-
ба свога оснивача задужбински Одбор није 
на време обавештен. Књижевна дела која је 
првих година свога рада издавала Задуж-
бина Николе Чупића била су углавном па-
триотско-поучна и научно-популарна, док 
се касније претежно посвећивала пажња 
књижевно-научном садржају.

„Годишњица’’ постаје важан књижевни ал-
манах. Рецензенти дела и чланака које је 
објављивала Задужбина Чупићева бирани 
су међу најеминентнијим стручњацима 
тога времена. То су били: Лаза К. Лазаревић, 
Милутин Гарашанин, др Владан Ђорђевић, 
Милан Кујунџић - Абердар, др Лаза Докић 
и многи други. Прва књига ‘‘Годишњице’’ 
штампана је као VIII књига издања Задуж-
бине. „Годишњица’’постаје најважније за-
дужбинско издање а како је излазила из 
штампе једном годишње, штампано је свега 
педесет књига. „Годишњица’’ је поручивана 
из свих важнијих светских центара, као на 
пример из Петровграда, Париза, Њујорка а 
и из Загреба, Сплита, Скопља и многих дру-
гих градова.

У XLIX „Годишњици’’ објављен је податак 
да је до тада штампано 435 прилога и то 
по струкама из: историје 187, историје 
књижевности 84, фолклора 57, права 
26, педагошких наука 9, географије 57, 
филозофије, филологије и других области 
15.

„Годишњица’’ се помиње у многим науч-
ним књигама, часописима и расправама 
те се својевремено наметнула као неопхо-
дан и најбољи алманах свога времена. За-
дужбина Чупићева није имала предвиђена 
средства за смештај архиве ни магацински 
простор за своја издања па је за ту сврху 
коришћен простор Српске краљевске 
академије, Српске књижевне задруге и Уни-
верзитетске библиотеке. За све време рада 
Задужбина Чупићева издала је 33 књиге по-
себних издања и 50 Годишњака.

После Другог светског рата сазнајемо да је 
Решењем Савета за просвету, науку и кул-
туру Владе НР Србије Задужбина Николе 
Чупића стављена под управу Задужбинског 
одељења тог Савета и да њену имовину 
сачињавају:

1.) 11.010 динара код Народне Банке ФНРЈ 
Централа за НР Србију, и

2.) Сва издања „Годишњице’’.

Даље у том решењу стоји да Задужбину тре-
ба увести у Регистар задужбина НР Србије 
који се води код Задужбинског одсека. Ово 
Решење потписао је Мирко Тепавац, секре-
тар Савета, 11. јуна 1958. године а регистро-
вано је под бројем 714 на страни 72.
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Мали фудбал
Наша  млада фудбалска екипа (мали 
фудбал) коју води Гојко Ковачевић 
учествовала је у јуну на фудбалском 
турниру којег је организовало СКПД 
„Вук Караџић“ из Радовљице поводом 
Видовданског  празника. На фудбал-
ском турниру учествовало је слије-
дећих десет екипа малог фудбала: КД 
„Брдо“ Крањ, СКПД „Свети Сава“ Крањ, 
СКПД „Вук Караџић“ Радовљица, СКД 
„Петар Кочић“ Крањ, МКД „Илинден“ 
Јесенице и друге екипе из Радовљице 
и Јесеница под спонзорством угос-
титељских радњи. Друштво „Вук Ка-
раџић“ се показао као веома добар 

Фудбал и фолклор
Активности СКД „Петар Кочић“ Крањ

организатор турнира. Екипе су такође 
показале веома добар фудбал и спорт-
ско понашање на терену. Све утакмице 
су биле изразито занимљиве, међутим, 
најзанимљивија утакмица одиграна је 
у финалу између екипа СКД „Петар Ко-
чић“ Крањ и „Домино“ Јесенице. У вео-
ма занимљивој и борбеној утакмици 
екипа СКД „Петар Кочић“ побиједила 
је екипу „Домино“ резултатом  4:1 и ос-
војила 1. мјесто. Екипи „Петра Кочића“ 
припала је част да је из њених редова 
и најбољи голгетер Дојчиновић, којем 
је организатор такође додијелио по-
себно признање. Управо због тако за-
нимљивих утакмица, многобројни гле-

даоци из Крања, Радовљице и Јесеница 
уживали су и веома коректно навијали 
за своје екипе.

Фолклор
Ветерани фолклорне групе СКД „Пе-
тар Кочић“ Крањ учествовали су 2. јула 
2011. на Јесеницама у културном про-
граму са још пет фолклорних група по-
водом Видовданског празника (Вуков 
пикник) организованог од стране СКПД 
„Вук Караџић“ из Радовљице. Са већ по-
знатом кореографијом „Змијање“ при-
казали смо многобројној публици спе-
цифичну и веома занимљиву игру са 
Змијања по први пут виђену у Јесени-
цама. Присутна публика нас је на крају 
наградила бурним аплаузом. Учешће 
нашег друштва на њиховој приредби 
је плод веома добре сарадње између 
наша два друштва. Користим ову при-
лику да се искрено захвалимо друштву 
„Вук Караџић“ на позиву и срдачном 
гостопримству. 

Неђељко Марић
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Ове године турнир је отворен 11. јуна у 
9 сати пре подне на игралишту у спорт-
ском парку у Радовљици (вештачка 
трава). На једном од састанака Изврш-
ног одбора КПСД „Вук Караџић“ за вођу 
турнира смо одредили Мићу Вукића, 
члана Извршног одбора друштва. Па-
пирологију и техничко вођење турни-
ра преузели су Душко Драгосавац и 
Бранко Ивеља, а да не будемо гладни и 
жедни побринули су се Неђо, Раде, Ла-
зарка, Драгана и Станка. Судили су Ду-
шан Праштало, Дејан Манојловић, Ми-
рослав Стјепановић, Станислав Грујић 
и Борче Лазов. За разлику од претход-
них година када смо понекад због ло-
шег времена морали да откажемо тур-
нир, ове године није било потребно да 
се стално гледа у небо - услови за игру 
били су идеални. Игралиште одлично, 
вријеме право за турнир, публика при-
сутна, само да се почне са игром.

Пријавило се следећих десет екипа: 
КПСД „Вук Караџић 1“, КПСД „Вук Ка-
раџић 2“, СКД „Петар Кочић“, Крањ, 
СКПД „Свети Сава“ Крањ, КД „Брдо“ 
Крањ, МКД „Илинден“ Јесенице, НК „До-
мино“ Јесенице, НК „Одписани“ Кропа, 
НК „Ланцово“ из Ланцова и НК „Смола“ 
Радовљица. Екипе су биле подијељене 
жребом у двије групе и играло се сва-

„Вуков турнир 
у малом фудбалу“
И ове, као и свих претходних година, у јуну је организован традиционални „Вуков турнир у малом фудбалу“ 

ко са сваким. Због великог броја утак-
мица и бојазни да нећемо завршити у 
заказаном времену, игра је трајала по 
12 минута без промјене страна. Поче-
ло је са првом групом и пошто су наше 
обје екипе биле у истој групи оне су и 
отвориле турнир. И тако се наставило 
наизмјенично из једне и друге групе, 
до полуфинала, а у полуфинале су се 
пласирале екипе СКД „Петар Кочић“  и 
НК „Домино“ из прве групе те екипа КД 
„Брдо“ и НК „Смола“ из друге групе. 

Све пријављене екипе биле су на слич-
ном нивоу, одлучивале су нијансе, а 
видјели смо праву борбу и добар фуд-
бал. У финале су се пласирале екипе 
СКД „Петар Кочић“ и НК „Домино“, а за 
треће мјесто су се борили  КД „Брдо“ и 
НК „Смола“. Коначни поредак прве че-
тири екипе је изгледао овако:

1. СКД „Петар Кочић“ Крањ
2. НК „Домино“ Јесенице
3. НК „Смола“ Радовљица 
4. КД „Брдо“ Крањ

Прве три екипе су награђене пеха-
рима, а све остале захвалницама за 
учешће на турниру.
Признања смо подијелили и најбољем 
играчу, најбољем голману и најбољем 

стријелцу, а нисмо заборавили ни су-
дије којима смо подјелили захвалнице 
за одрађени посао.

Наше екипе на овом турниру нису по-
стигле запажен резултат, а нама као 
организатору то је било мање битно, 
важније је да нам турнир успије, а ус-
пио је у потпуности. Не знам шта бисмо 
још пожељели осим бољег резултата 
наших екипа, али већ на наредном тур-
ниру код МКД „Илинден“ наша екипа је 
заузела друго мјесто и заслужила сваку 
похвалу. 

Турнир је завршен око 15 сати и ми-
слим да екипе нису имале примједби, 
све је протекло како треба и у фер 
игри. Додијељен је само један жути 
картон, а због приговора исти играч је 
добио и црвени. Исте екипе очекујемо 
и идуће године .

Хвала свима вама који се осјећате као 
помоћници при организацији и ре-
ализацији турнира, а посебно хвала 
Спортском савезу, чији је члан и наше 
друштво, за разумевање и уступљено 
игралиште. 

Спортски здраво свима који сте на 
било који начин учествовали на тур-
ниру.

Милан Стојановић
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U subotu 02.07.2011. priredili smo 17. 
Vidovdansku proslavu KPSD „Vuk Ka-
radžić“. Vidovdanska proslava je tra-
dicionalni projekat našeg društva i 
obično se održava prve subote posle 
Vidovdana, ako sam praznik ne pada 
u dane vikenda. Proslava je održana u 
Jesenicama, a počela je u 12.00 sati na 
prostorima balinarskog kluba Jesenice 
kojim upravlja Sportski savez Jesenice. 

Kulturni program je počeo u 17.00 sati, 
a išarali su ga članovi srpskih kulturnih 
društava kako iz lokalne zajednice tako 
i iz inostranstva. Svojim prisustvom su 
nas počastili članovi slovenačke fol-
klorne grupe „Julijana“ sa Hrušice, ma-
kedonsko kulturno društvo „Ilinden“ 
iz Jesenica, Srpsko kulturno društvo 
„Petar Kočić“ iz Kranja, članovi srpskog 
kulturnog društva „Balkan“ iz Spitala i 
članovi kulturnog društva „Nikola Tesla“ 
iz Filaha. Ovom prilikom želimo da im 
se zahvalimo na učestvovanju na našoj 
proslavi kojom želimo da očuvamo srp-
ske običaje i obogatimo kulturna doga-

Vidovdanska proslava 
KPSD „Vuk Karadžić“ 

đanja na području opština Radovljica i 
Jesenice. 

Kako i dolikuje, program su otvorili 
domaćini. Članovi KPSD „Vuk Karadžić“ 
predstavili su nam „Igre iz Bele krajine“, 
koreografiju kojom su 2002. godine 
osvojili srebrnu plaketu u Mađarskoj. 
Članovi SKD „Petar Kočić“ iz Kranja 
prikazali su koreografiju „Zmijanje“, 
folklorna grupa „Julijana“ sa Hrušice 
predstavila je splet „Ljubljanskih igara“, 
KUSD „Balkan“ iz Spitala predstavili su 
se „Igrama iz leskovačkog kraja“, SKD 
„Nikola Tesla“ iz Filaha prikazao nam je 
„Igre iz Šumadije“ i „Igre iz Leskovca“, a 
makedonsko kulturno društvo „Ilinden“ 
iz Jesenica predstavilo nam je koreo-
grafiju „Povardarie“. 

Uprkos kratkotrajnom pljusku koji je, 
nažalost, prekinuo naš kulturni pro-
gram, atmosfera je bila prijatna i čla-
novi kulturnih društava su svojim pri-
sustvom i nastupima upotpunili našu 
proslavu. Milan Stojanović, naš pred-

sednik društva, u znak pažnje i zahval-
nosti uručio je svim učesnicima zahval-
nice za njihov nastup. Ovom prilikom 
ponovo želimo da se zahvalimo svim 
simpatizerima društva koji su nam svo-
jim dobrovoljnim radom pomogli oko 
izvođenja naše proslave. Posebne za-
hvale idu Mladenu Peulji, Dragi Radiću, 
slovenačkim železnicama - ispostavi Je-
senice - a naravno i sponzorima glavnih 
nagrada tombole: firmi E-Jimm d.o.o., 
Goranu Jovičiću, firmi Mide d.o.o., firmi 
Santana Coffee Shop, Jesenice i Čedi 
Zrniću. 

Posle kulturnog programa sledilo je 
druženje i provod u dvorani uz bend 
„Treća smjena“ sa legendarnim peva-
čem Mićom koje je trajalo do kasno u 
noć.

Daniela Mitrić

 Folklorna grupa KPSD Vuk Karadžić

 Milan Stojanović
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Ovih dana je bilo posebno svečano 
u slovenačkom gradu Nova Gorica. 
Srpsko kulturno društvo „Sloga“ iz 
ovog pograničnog grada priredilo je 
manifestaciju: „Razigrana srca“, na kojoj su 
nastupila društva iz Slovenije kao i gosti iz 
Srbije. Tom prilikom su organizatori iskoristili 
priredbu da na njoj podele veliko priznanje 
„Zlatna značka“ Iliji Jankoviću, predsedniku 
društva,  koje mu je dodelila Kulturno-
prosvetna zajednica Srbije. Priznanje je u 
imenu Republike Srbije, zvanično predala 
Dejana Peruničić, konzulka Ambasade 
Srbije u Sloveniji.

Biti aktivan na svim poljima u svojoj novoj 
domovini Sloveniji i raditi na razvoju 
kulture srpskog naroda na teritoriji, koja 
je nekada pripadala zajedničkoj državi je 
velika stvar. To su znali da ocene i oni što 
su najkompetnetniji za to. Predstavnici 
Ministarstva za vere i dijasporu Republike 
Srbije zajedno sa Kulturnom zajednicom 
Srbije ocenili su da je Ilija Janković, 
predsednik Srpskog kulturnog društva 
„Sloga“ iz Nova Gorice najzaslužniji za 
širenje srpske kulture u republici Sloveniji.   

Ilija Janković, jedan od prvih predsednika 
Saveza srpskih društava Slovenije učinio je 
mnogo za srpski živalj, koji živi u „deželi“ 
na sunčanoj strani Alpa. Mnogobrojne  
slobodne dane proveo je  među članovima 
Srpskog kulturnog društva „Sloga“ radeći 
na projektima, koji su vezani na širenje 

Ilija Janković, 
dobitnik priznanja
Priznanje predala konzulka Dejana Peruničić

kulture među Srbima. Uz finansijsku pomoć 
Ministarstva vera i dijaspore Srbije otvorio je 
školu srpskog jezika za srpsku i slovenačku 
decu iz ovog pograničnog grada, koji se 
nalazi na samoj granici dve prijateljske 
države Slovenije i Italije. Janković je podigao 
most saradnje između društva „Sloga“ i 
predstavnika Gradske opštine Nova Gorica. 
Zahvaljujući njemu ne prođe ni jedna 
priredba društva a da na njoj ne prisustvuje 
aktuelni gradonačelnik Nove Gorice. Sa 
velikim brojem Srba, koji žive u Novoj 
Gorici uspeo je da kupi prostore u kojima 
se danonoćno okupljaju Srbi iz ovih krajeva. 
„Sloga“ je jedino srpsko društvo u Sloveniji, 
koje ima svoje društvene prostorije, koje 
su sami kupili i sami finansirali. Njegovo 
pozitivno ponašanje do ljudi svake vere i 
nacije poznato je stanovnicima ovog dela 
Evropske Unije, koje spaja Italiju i Sloveniju.

Janković je čovek, koji je orijentisan kao 
humanista; znači definitivno i za sva 
vremena utemeljen i orijentisan kao čovek  
čiji primeri humanističkog dela svog naroda 
prenose generacije Srba koje su stigle iz 
različitih delova nekada zajedničke države. 
Janković je  i kao primer aktiviste čije 
humanističko delo, koje nosi u genima, iz 
kraja iz koga je stigao u Sloveniju, prenosi 
na mlade članove društva, kojih je sve više u 
društvu. Stigao je Ilija Janković iz Republike 
Srpske na sam kraj Slovenije sa izuzetnim 
poštovanjem; divljenjem, reklo bi se do 
slovenačkog naroda i Srba, koji su prošlog 

veka stigli u Sloveniju, kao svoji iz dalekog 
sveta. I zaista, u tom susretu bilo je toliko 
toga pozitivnog, uzvišenog, do tada nigde 
viđenog među različitim nacijama, da je 
čitav događaj poprimao razmere svojevrsne 
svečanosti najlepših ljudskih vrlina i ljubavi 
koja je postajala gotovo materijalizovana 
u najlepšem značenju te reči, gotovo 
opipljiva. Janković je širio i produbljivao 
veze, koje  su se širile i produbljivale, čak i 
među onima koji nisu imali svoje bliske u 
novoj domovini.

Članovi Srpskog kulturnog društva „Sloga“ iz 
Nove Gorice iskoristili su svoju manifestaciju 
„Razigrana srca“, koja je održana ovih dana 
u njihovom kraju, da zvaničko priznanje 
Republike Srbije „Zlatnu značku“ predaju 
svom predsedniku Iliji Jankoviću. Priznanje 
je u imenu Republike Srbije predala Dejana 
Peruničić.

Predaji priznanja bili su prisutni Dejana 
Peruničić, predstavnik Ambasade Republike 
Srbije, Matej Arčon, gradonačelnik Nove 
Gorice, predstavnici kulturnih društava iz 
Slovenije i naravno veliki broj folkloraša, kao 
i članovi više srpskih društava iz Slovenije i 
samog SKD „Sloga“ iz Nove Gorice.

Rade Bakračević

Ilija Janković sa priznanjem

Dejana Peruničić uručuje Zlatnu značku
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Ова манифестација са богатим фол-
клорним програмом одржана је 17. 
септембра 2011. године у Културном 
дому Нова Горица. Пред великим 
бројем посетилаца програм је почео 
наступом оркестра који је извео једну 
инструменталну мелодију.

Водитељка програма, Јелена Вукмир, 
изразила је добродошлицу присут-
нима а затим представила госте који 
су се одазвали позиву а то су: Дејана 
Перуничић, конзул и први саветник 
у Амбасади Србије у Љубљани, Матеј 
Арчон, градоначелник Нове Горице, 
Душан Јовановић, секретар Савеза 
српских друштава Словеније, Бојан 
Книфиц, представник Јавног фонда РС 
за културне делатности, представни-
ци других друштава, а Јелена Вукмир 
посебно је поздравила Марију Мару 
Радић и Ивана Радића, представнике 
братимљеног друштва „Абрашевић“ 
из Панчева, да би затим поздравила и 
представила специјалне госте на овој 
манифестацији, а то су чланови Култур-
но информационог центра „Младост“ 
из Футога.
Након поздрављања и представљања 
гостију водитељка је на бину позвала 
градоначелника Матеја Арчона који је 
поздравио присутне и учеснике у про-
граму и захвалио се СКД „Слога“ да се 

Разиграна срца 2011
И ове, 2011. године, већ по осми пут, Српско културно друштво „Слога“ из Нове Горице у склопу прославе дана Нове 
Горице припремило и извело фолклорну манифестацију „Разиграна срца“

придружило обележавању празника 
Нове Горице и доприносу целокупној 
култури града и свима пожелео да ужи-
вају у наступу фолклорних група.

Пре него што се почело са наступом 
фолклорних група Дејана Перуни-
чић, представница Амбасаде Србије 
у Љубљани поздравним говором об-
ратила се присутнима, отворила ово-
годишњу манифестацију да би такође 
искористила прилику и Илији Јанко-
вићу уручила Златну значку, признање 
Културно-просветне заједнице Србије 
за несебичан, предан и духотрајан рад 
и стваралачки допринос у ширењу кул-
туре. Илија Јанковић се захвалио на 
признању и истакао да је то признање 
за цело друштво а не само за њега.

Илија Јанковић, председник СКД „Сло-
га“ и представник КУД „Абрашевић“ 
Иван Радић и уметнички руководилац 
Марија Радић из Панчева  разменили 
су поклоне да би се председник „Абра-
шевића“ обратио присутнима и захва-
лио на добродошлици. Такође је пред-
седник Јанковић уручио признање за 
Милана Гламочанина уметничког руко-
водиоца СКД „Слога“.

Дошло је време и да фолклораши пока-
жу шта знају и умеју. У програму који је 

следио наступило је шест фолклорних 
група са следећим програмом:

СКД „Слога“ Нова Горица наступила је 
са кореографијом „Прођи Миле кроз 
наш крај, па да видиш шта је рај“, аутор 
кореографије Милан Гламочанин, му-
зичка обрада Дејан Ерцег.

Након њих на сцену су ступили гости из 
Футога, чланови КИЦ „Младост“ и пред-
ставили се са играма из Срема.

Фолклораши СКУД „Видовдан“ из 
Љубљане извели су кореографију Љу-Поглед на гледалиште

Матеј Арчон

Љиљана Мамула
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бомира Вујчина „Наклала Ненка седен-
ка“ игре из околине Димитровграда.

Српско просветно друштво ''Никола 
Тесла'' представило се играма из Ле-
сковца.

Била је ово прилика да се Српско кул-
турно друштво Слога захвали својим 
финансијерима и донаторима без 
којих не би могло да реализује своје за-
мишљене пројекте а то су;
-ГИНЕX интернационал д.д, Нова Гори-
ца,
- Јавни фонд за културне делатности 
Р.Словеније,
- Јавни фонд Републике Словеније за 
културне делатности-испостава Нова 
Горица,
-Градска општина Нова Горица,
-Žlebovi Grič d.o.o, Šempeter pri Gorici, 
-Delavska Hranilnica, ispostava Nova 
Gorica,
- Општина Шемпетер-Вртојба,
-Nakupovalni center FAMA, Vipava
-Медијски спонзор радио Роби,
-Владе Перендија,

-Дарко Вукмановић,
- Остоја Ђурић,
-ПОЈК, с.п., Срето Јаћимовић.

Велику захвалност заслужују и члано-
ви Извршног одбора, чланови друштва 
као и симпатизери то јест сви који су  
учестовали у организацији овог про-
грама.

А онда су на сцени поново специјални 
гости вечери КИЦ „Младост“ из Футога 
који су се у свом другом наступу пред-
ставили увијек занимљивим и са вели-
ком пажњом попраћених, играма из 
Гламоча.

Домаћин и организатор побринуо се 
да на овој манифестацији наступе и 
његови суграђани, чланови Фоклорне 
групе „Гартрож“ из Нове Горице који су 
одиграли сплет горишких игара и за 
свој наступ побрали симпатије публи-
ке.

Фолклораши Културног друштва „Брдо“ 
из Крања наступили су са својом добро 

познатом и увијек добро изведеном 
кореографијом у којој су представље-
не игре из Пчиње.

Гости из Футога имали су још једну при-
лику и представили се са играма из ју-
гоисточне Србије.

Пред сам крај програма присутнима 
и учесницима обратио се Илија Јанко-
вић, председник СКД „Слога“ и захва-
лио се учесницима на овако добром и 
лепом програму а публици на посети. 
На бину је изашла и Љиљана Мамула, 
директорица КИЦ „Младост“ из Футо-
га и након размене поклона са Илијом 
Јанковићем обратила се публици са из-
разима задовољства за све оно што је 
ово вече видела.

На крају програма фолклораши СКД 
„Слога“ премијерно су извели корео-
графију са играма из Босилеградског 
Крајишта и показали да могу успешно 
да наступе и са оваквим кореографија-
ма.

Све фолклорне групе наступиле су у 
жељи да се што боље представе и то 
им је успело, сви наступи су били до-
бри и за похвалу.

После програма у Културном дому 
учесници и део публике преселили су 
се у дискотеку Марцо Поло где је после 
вечере настављено дружење уз живу 
музику.

Душан Јовановић

СКД „Слога “ Нова Горица

КИЦ „Младост “ Футог 

Иван Радић



Posle divne Portugalije put nas 
odvede u Istanbul. Krenuli smo 
rano ujutro, svi srećni, puni ener-
gije i žara, jer smo već tada osetili 
da će to biti jedna fantastična 
turneja. U autobusu je kao i uvek 
bilo raspevano i veselo a bih po-
sle izvesnog vremena usledila 
tišina i svako je utonuo u svoj 
san. Putovalo se dugo, zastoji na 
granicama, umor je već prevladao 
ali napokon negde oko 14 časova 
stigosmo u taj divan gradić Bujuk-
čekmeče (Buyukcekmece).  
 
Već na prvi pogled usledila je vri-
ska u autobusu i oduševljenje svih 

Međunarodni festival 
folklora u Turskoj
Nakon iscrpne, radne ali uspešne sezone i ove godine pod okriljem CIOFF-a naše društvo je uživalo i radilo u prelepoj 
Turskoj 

nas. Naši drag vodiči, Inči i Hasan 
nazdravili su domaćom šljivovi-
com i ispratili nas do našeg hote-
la. Vrhunski smeštaj, malo je reći. 
Restoran sav u belom, pa smo već 
pomislili kako ćemo u narednim 
danima praviti svadbu...:) Sa nama 
su bili i prijatelji, KUD „Alat“ iz 
Trebinja, pa nismo morali da lo-
mimo jezik u sporazumevanju. Na 
izlasku iz restorana ugledali smo 
predivnu plažu i naravno ceo dan 
iskoristili za uživanje na suncu. 
 
Sutradan su već navirale obave-
ze. Dopodne defilei kroz grad, 
popodne i uveče nastupi. Iz 

dana u dan čekala su nas nova 
iznenađenja, kao što su obilazak 
Istanbula, gala veče u crno belom, 
nacionalne večeri svih društava, 
predstavljanje svoje i upoznava-
nje drugih kultura, svakodnevni 
defilei, večernji nastupi i druženje 
sa drugim grupama. 
 
Vreme je mnogo brzo prolazilo, 
sati su tekli kao sekunde Došlo je i 
veče za izbor za mis i mistera festi-
vala. Nekoliko neobičan par, naša 
mlada, slatka, vrckasta Branka i 
dosta stariji gospodin, mister ko-
mičar - čika Brane. Na pisti su na-
pravili pravi šou, bilo je smeha do 
suza pa samim tim je naša damica 
Branka dobila specijalnu nagradu 
na izboru za mis festivala. Posle 
kraće zabave naše druženje se tu 
nije završilo nego smo svi zajedno 
sa našim prijateljima iz Trebinja 
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Sa nastupa

Branka Krgović prima priznanje

Sneža i Branka



poveli muzičare na plažu, pevali, 
igrali i družili se sve dok nije sva-
nulo... 
 
Koncert po koncert, izlet po iz-
let, usledio je i takmičarski dan 
naše grupe. U prelepoj, otmenoj 
sali začuli su se zvuci Vranjskoga 
polja i Gnjilana. Nismo razmišljali 
o tome, šta ćemo osvojiti, jer su 
nam svi prethodni dani značili 
mnogo više nego samo takmi-
čenje. Opet ću ponoviti rečenicu 
da ogledalo ansambla nije samo 
nastup već i njegova nastojanja u 
druženju sa drugim ansamblima, 
učestvovanje u zabavnim večeri-
ma, načinu demonstracije svojih 
plesova, druželjubivost i otvore-
nost, a toga nama Svetosavcima 
hvala Bogu nikada ne fali. 

Jedan dan do polaska kući. Uveče 
se svi nalazimo na bazaru, gde 
devojke ne znaju šta će pre da 
kupe...:) Večerali smo i otišli u Lu-
napark, gde je posle večere bilo, 
hmmm, zamislite kako... 

Sutradan, odmorni i srećni, kori-
stimo zadnji dan našu plazu, sa-
unu, đakuzije, bazene, fitnes kao 
da nikad više nećemo doći. Hm, 
ko zna? 
 
I sad finale, sve grupe se skupljaju 
da ponovimo program za zatvara-
nje festivala, svi učesnici stojimo 
na sceni srećni i veseli, mašemo 
raznobojnim maramama, zasta-
vama i čekamo rezultate žirija. Na 
platnu se pojaviše velika slova da 
nagradu za najbolju igračicu festi-

vala osvaja opet naša Branka. Po-
bednici festivala bili su Meksikan-
ci, koji su i zaslužilli pobedu, jer 
su zaista blistali na sceni. Moram 
da napomenem da je na ovom 
festivalu bilo devet profesional-
nih ansambala, a festival je dobio 
nagradu za ovogodišnji najbolji 
festival u svetu. Zagrljeni i radosni 
čestitamo jedni drugima na uspe-
sima i odlazimo na kraće druženje 
uz pena party. 
 
Pakuju se koferi, Sneža odlazi 
od sobe do sobe da ne bi ko šta 
zaboravio i primećuje na svim lici-
ma, iako igrači to ne pokazuju, ža-
lost što mora da se krene. Pozdra-
vili smo se sa našim prijateljima iz 
Trebinja, preljubaznim osobljem i 
krenuli za našu deželicu. 
 
Mislim da smo i ovoga puta lepo 
predstavili naše društvo i našu 
državu i zavredeli poštovanje or-
ganizatora, publike i ostalih uče-
snika. 
 
Svaki festival, nova priča. Vratili 
smo se kući, srećni, facebook je 
učinio svoje da pronađemo sve 
prijatelje sa kojima smo se družili 
na festivalu, pa iako ne znamo 
korejski nekako se već sporazu-
mevamo...:) Hvala svima koji su 
doprineli da odemo na ovu neza-
boravnu turneju, a sad ostaje da 
vidimo, kakav će članak u Mosto-
vima da stoji sledećeg leta.

Snežana Maksimović
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Folkloraši SKPD Sveti Sava

Kranjske lepotice

Zajednički snimak sa Koreancima
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Литерарно вече „Српска реч“
Српско културно друштво „Свети Сава“ 
Крањ успешно реализовало још један 
пројекат планиран за 2011. годину, Ли-
терарно вече „Српска реч“ на којем су 
наступили српски писци који живе и 
раде у Словенији и писаном речју дају 
свој допринос српској култури.

Литерарно вече „Српска реч“ одржано је 16. 
септембра 2011. године у дворани Градске 
библиотеке Крањ. На литерарној вечери 
било је присутних око педесет љубитеља 
писане речи, поезије и прозе, као и љуби-
теља изворне народне песме и позоришта.

Српски писци, који живе у Словенији, желе 
да њихова поезија и проза буду објавље-
ни и читани. Неки од њих већ су објавили 
самосталне али заједничке збирке, већина 
њих своја дела објављује у часописима и 
ревијама.

Литерарно вече „Српска реч“ била је при-
лика да неки песници представе своје пе-
сме, посебно оне које су написане а још не-
објављене. Намера организатора није била 
да би на овом сусрету учествовао већи број 
песника, овај пут желело се да би само не-
кима дали могућност да само прочитају што 
више својих песама. На овај начин је публи-
ка, односно љубитељи писане речи, боље 
упознала појединог писца. Поред песника, 
прилику су добили и они који пишу прозу, 
као и чланице женске певачке групе СКПД 

„Свети Сава“ и они који воле позориште. На 
литерарној вечери наступили су: Смиља-
на Илић из Крања, до сада објавила једну 
самосталну збирку поезије а њене песме 
со објављене у заједничким збиркама и 
часописима, Раде Илић из Шкофје Локе, 
ове године објавио своју самосталну збир-
ку, Маринко Јагодић Маки из Љубљане, 
до сада објавио три самосталне збирке а 
његове песме су објављене у заједничким 
збиркама и часописима, Остоја Шобот, про-
заист и глумац у позоришној представи 
своје чланке објављује у часопису Мостови, 
Бранко Баћовић је објавио три збирке пе-
сама, пише и прозу а глуми у позоришним 
представама, са Маријом Митровић извео 
краћи комад „Добар дан комшија“.

На почетку програма женска певачка група 
СКПД „Свети Сава“ отпевала је једну народ-
ну песму а Снежана Максимовић је поздра-
вила присутне и представила учеснике у 
програму. Публици и учесницима обратила 
се и Петра Пухар Кејжар из Градске библио-
теке Крањ и зажелела пријатно вече а ујед-
но се захвалила организатору да је изабрао 
библиотеку за место одржавања литерарне 
вечери.

Литерарно вече „Српске реч“ изведено је у 
три блока, у првом блоку песници су про-
читали неколико својих песама, односно 
причу, да би онда то улепшала женска пе-
вачка група са сплетом народних песама. 
У другом блоку песници су поново читали 

своје песме а Бранко Баћовић и Марија 
Митровић приказали су комад „Добар дан 
комшија“.

Женска певачка група поново је отпевала 
народне песме а присутни су поред пое-
зије могли да чују и афоризме Маринка Ја-
годића Макија.

Целокупан програм припремила је ли-
терарна секција Српског културно про-
светног друштва „Свети Сава“ из Крања уз 
подршку и помоћ Градске библиотеке Крањ 
а пројекат је суфинансирао Јавни фонд РС 
за културне делатности. Вођа пројекта био 
је Душан Јовановић.

На крају програма сви су били задовољни, 
писци да су имали прилику показати своје 
песме и прозу, присутни да су имали при-
лику уживати у лепој писаној речи.

Светосавски фестивал 2011

У Крању је од 16. до 19. септембра 2011. 
године по први пут одржан Светосавски 
фестивал 2001. са богатим културним и 
спортским програмом, а фестивал је био 
међународног карактера са учесницима 
из Словеније, Аустрије и Хрватске.

На иницијативу вођства СКПД „Свети Сава“ 
из Крања а уз велику подршку, финансијс-
ку и материјалну помоћ Градске општине 
Крања, Туристичког савеза Крањ и број-
них спонзора одржан је први Светосавски 
фестивал 2011 на коме су поред домаћи-
на и друштава из Словеније наступила и 
друштва из Аустрије и Хрватске тако да је 
овај фестивал по свом садржају и учесни-
цима био међународни. Првог дана фес-
тивала, у петак, 16. септембра 2011. године 
одржано је предавање Милице Новковић 

Светосавски 
фестивал 2011

Литерарно вече

Женска певачка група 
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у Светосавском културном центру а то је 
уједно био и почетак рада Секције за ства-
ралачко васпитање.

Наставило се истог дана, литерарна секција 
СКПД „Свети Сава“ извела је литерарно 
вече на коме су учествовали српски писци 
из Словеније.

Главни догађаји везани за Светосавски 
фестивал 2011 дешавали су се у суботу, 17. 
септембра 2011. године на крањским тр-
говима. Била је ово прилика да се грађани 
Крања упознају са различитим културама а 
уједно пружила и мсе прилика да дегусти-
рају српска јела и пића.

У преподневном програму на Главном тргу 
многобројна публика, измамљена песмом, 
свирком и игром, по лепом времену ужи-
вала је пратећи наступе фолклорних група 
које су показале своје умеће и задовољи-
ле укусе свих посетилаца. У програму су 
наступили: СКПД „Свети Сава“ Крањ, КУД 
„Тена“ Ђаково, Хрватска, КУД „Дем“, КУД 
„Бамби“ Беч, СКД „Петар Кочић“ Крањ, ХКД-
НМ „Међимурје“ Љубљана, ветрани СКПД 
„Свети Сава“ Крањ, КД „Брдо“ Крањ и СКУД 
„Видовдан“ Љубљана.

Присутнима се обратио Бојан Хоман, за-
меник градоначелника Крања, позивајући 
присутне да дођу увече на Словенски трг, а 
његове жеље су се и обистиниле.

У вечерњем програму који је био на Сло-
венскем тргу у Крању, а који ће остати упа-
мћен по много чему, како по организацији, 
великој посети, наступима фолклораша 
а највише по великом ужичком колу које 
су фолклораши и публика одиграли по-
стављајући рекорд. Наступиле су следеће 
фолклорне групе: СКПД „Свети Сава“ Крањ, 
КУД „Тена“ Ђаково, Хрватска, КУД „Дем“, КУД 
„Бамби“ Беч, СКД „Петар Кочић“ Крањ, вет-
рани СКПД „Свети Сава“ Крањ, АКУД „Коло“ 
Копар и КПСД „Вук Караџић“ Радовљица.

Са организацијом и свиме оним што се 
дешавало на фестивалу задовљни су и до-
маћини, организатори а нарочито гости, 
јер како рече представник КУД „Тена“ из 

Ђакова, ово је њихово прво гостовање и 
наступ у Словенији и да су и због тога јако 
задовољни као и због свега што су доживе-
ли ових дана у Крању и Словенији.

Да би једна оваква манифестација била 
успешно организована и реализована по-
требна су, поред добре воље, организације 
и моралне подршке, и финансијска и мате-
ријална средства а за то су се побринули 
бројни спонзори.

Турнир у малом фудбалу и пик-
ник

Након учешћа на многим турнирима 
и освајања трофеја, спортска секција 
СКПД „Свети Сава“ Крањ по први пут 
организовала турнир у малом фудбалу 
који је одржан у недељу, 18. септембра 
2011. године у Спортском центру Стру-
жево.

Турнир је почео преподне, око девет сати 
а на турниру су учествовале следеће еки-
пе: КД „Брдо“ Крањ, СКД „Петар Кочић“, КУД 
„Бамби“ Беч, МКД „Илинден“ Јесенице, МКД 
„Кирил и Метод“ Крањ, СКПД „Свети Сава“ И 
и СКПД „Свети Сава“ ИИ Крањ.

У занимљивим сусретима приказана је ве-
лика борба и квалитетан фудбал а екипе су 
биле састављен из играча различите ста-

рости, тако да се могао приметити таленат 
и жеља код младих као и велико искуство 
код старијих играча. Након елиминационих 
утакмица на ред су дошле борбе за конач-
ни пласман, прво утакмица за треће место 
између екипа СКД „Петар Кочић“ и СКПД 
„Свети Сава“ ИИ, а побиједила је друга еки-
па СКПД „Свети Сава“.

Утакмице је веома добро и ауторитативно 
судио Предраг Васић.

У финалу турнира и боју за прво место сас-
тале су се екипе МКД „Кирил и Методи“ из 
Крања а бољи су били домаћини, фудбале-
ри СКПД „Свети Сава“ И и на тај начин ос-
војили прво место на турниру.

Након одиграних утакмица подељени су 
пехари најбољима. Игор Калабић, председ-
ник СКПД „Свети Сава“ уручио је признања, 
статуе фудбалера, најбољем играчу из МКД 
„Кирил и Методи“ и најбољем голману Але-
шу Оштиру из СКПД „Свети Сава“ И.

Заменик градоначелника Крања Бојан Хо-
мен прво је екипи СКПД „Свети Сава“ ИИ 
уручио пехар за треће место, затим екипи 
МКД „Кирил и Методи“ за друго место и на 
крају фудбалској екипи СКПД „Свети Сава“ 
И за освојено прво место на турниру.

Поред турнира, непосредно поред игра-
лишта за мали фудбал, одржан је пикник на 
коме су били присутни чланови друштва, 
пријатељи и симпатизери као и гости из 
Беча и Ђакова, чланови КУД „Бамби“ и КУД 
„Тена“, који су још једном изразили своје 
задовољство овим догађајима и посетом 
у нади да ће се опет пружити прилика за 
нешто овако. Сви су имали прилику да ужи-
вају у лепом времену, фудбалу, добром рас-
положењу а све је то употпуњено добрим 
роштиљем и хладним пићем.

Све је било лепо, као и жеље оних који су 
тог дана били у Стружеву, да се овакви су-
срети што чешће одржавају. Уз мало воље 
и хоће.

Душан Јовановић
Фудбалска екипа СКПД Свети Сава

КУД Бамби из Беча
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Око подне сакупило се око стотињак 
чланова и гостију а роштиљ је већ 
радио пуном паром. Кепицеви ћева-
пчићи и бањалучка лепиња замириса-
ше кањоном  ријеке Саве. Радна екипа 
на својим мјестима је веома пријазно 
дочекала и угостила све присутне гос-
те, како чланице и чланове друштва, 
пријатеље симпатизере, тако и све до-

Пикник и фудбалски 
турнир СКД  „Петар Кочић“ 
Српско културно друштво „Петар Кочић“ Крањ организовало је 25.09.2011. пикник за своје чланице, чланове, 
симпатизере и пријатеље друштва

бронамјерне госте који су се шетали 
познатим крањским дрворедом подно 
насеља Злато Поље.

Негдје касно у подне, око заласка Сунца 
за триглавске врхове, зачу се крајишка 
пјесма на бас. Сикти грло Давидово уз 
басирање веће групе крајишника по-
редане од Ђаковића до Мирка Сава-

новића. Одјекује савски кањон подно 
горе Шмарјетне и насеља Злато Поље 
све до центра Крања. Пјевају крајиш-
ници родољубне пјесме: 

Ој крајино данас си далеко
ал’ знај добро нате мисли неко.

Питају ме одакле си брате
са Мањаче планине познате.

Чују се гласна питања и коментари слу-
чајних пролазника који су изашли у ше-
тњу познатим шеталиштем - крањским 
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дрворедом. Неки човјек коментарише 
– ја добре ли пјесме мајко мила а други 
му одговара, ма то су Кочићевци, имају 
пикник.

Дружење је трајало до касних ве-
черњих сати.

Турнир у малом фудбалу

Истога дана, успоредно са пикником, 
одржан је турнир у малом фудбалу. На 
турнир смо позвали неколико српских 
друштава чланова ССДС. На жалост,  
дошла су само два, нама пријатељска 
друштва, СКПД „Свети Сава“ из Крања и 
КПСД „Вук Караџић“ из Радовљице. 

Са  наше двије екипе екипе турнир је 
почео у 13 часова. У веома добром 
пријатељском расположењу приказан 
је веома добар фудбал. 

Све екипе су показале јаку жељу за 
освајањем првог мјеста. Међутим, нај-

бољи фудбал показала је екипа СКПД 
„Свети Сава“. Вођена будним оком Ми-
лана Пећанца и Бране, екипа је показа-
ла у својој игри дисциплину и тактичку 
зрелост. Са таквим односом у борби за 
прво мјесто побиједили су екипу СКД 
„Петар Кочић“. 

Пехаре за освојена прва три мјеста 
подијелио је предсједник друштва 
Неђељко Марић.

1. СКПД „Свети Сава“ Крањ
2. СКД „Петар Кочић“  Крањ I
3. СКД „Петар Кочић“ Крањ II
4. КПСД „Вук Караџић“ Радовљица

Вођа фудбалске секције Гојко Кова-
чевић захвалио се свим играчима на 
коректном понашању на терену. Та-
кође се захвалио и вођама екипа СКПД 
„Свети Сава“ и КПСД „Вук Караџић“ на 
одазиву и позвао све присутне да се и 
идуће године дружимо на овакав на-
чин. 

Фудбалери су се придружили осталим 
гостима пикника гдје су били послу-
жени са веома добрим ћевапчићима и 
хладним пићем.

Неђељко Марић



Стара српска јела

ПИЛЕЋЕ  месо од груди благо се осоли и 
добро утрља медом. Одстоји два сата да се 
расхлади. Уваља се у пшенично брашно и 
пржи на масти док не добије златножуту 
боју. У посуду где се месо пржило сипају 
се бело вино, бели лук и мало мајчине ду-
шице. Тим сосом месо се прелије и потом 
служи. Овај рецепт датира из 1196. године. 
Тачније, те године је ово јело служено на 
двору Стефана Првовенчаног. То је једно од 
најстаријих познатих јела која су служена 
на дворовима Немањића.

За време владавине Немањића, од краљева 
Радослава и Милутина, преко цара Душана 
и последњег, Уроша, кулинарство у Србији 
је било раме уз раме са европским, а у не-
ким сегментима и испред многих европ-
ских држава.

На двору и у кућама богате властеле јело 
се како и доликује том сталежу. На трпези 
је било обиље дивљачи, рибе, свих врста 
меса, нарочито овнујског, пернате живи-
не, сувог меса и сланине. Јело је имало из-
узетну важност на двору. О царској трпези 
у време царева Душана и Уроша старао се 
будући кнез Лазар, који је имао титулу ста-
виоца.

У то време са приморја су се на двор до-
носиле морска риба, хоботнице, усољена 
икра. Немањићи су одредили да се из 
Зете риба доноси у манастире Студеница, 
Бањска, Дечани, Свети Арханђели. Краљ 
Владислав је Лимском манастиру подарио 
ловишта у Бистрици, а Хиландару су током 
ускршњег поста достављане хоботнице, 
полипи и морска риба у желатину. Де-
спот Угљеша је манастир Света Атанасија 
даривао шкољкама, сипама, рибама... Из 
Бара се на двор допремало маслиново 
уље, а морска со из Дубровника, Кото-
ра и Бојане. После Душанових освајања, 
Срби су имали своје солане у Албанији и 
Грчкој. Касније, со је набављана из Угар-
ске и Влашке. Велико складиште соли било 
је у Бовану, код Алексинца, одакле га је 
кнегиња Милица поклањала манастиру 
Свети Пантелејмон. Поред уобичајених 

зачина, мајчине душице, хајдучке тра-
ве и метвице, са приоморја су стизали 
шафран, цимет, мирођија, каранфилић.   

И начин припремања хране био је је спец-
ифичан. Кувало се, рецимо, у бурагу. Бураг 
се очисти и у њега се стави ситно исецкано 
месо и поврће и то се налије водом. Онда 
се он завеже, па се стави у ужарени пепео 
или изнад ложишта. Јело је готово када ис-
пари три четвртине воде. Све време, коли-
ко год бураг био изложен ватри, није могао 
да прогори.

Кувало се и тако што се у вариво или мле-
ко стављало ужарено камење. У неким 
крајевима Лике и Кордуна и до данас се 
очувао тај начин спремања јела. Печење се 
припремало тако што би заклана животиња, 
са кожом и руном, била облепљена илова-
чом (пернате животиње блатом) и после 
стављана у ужарени пепео и тако се пекла. 
Када би се разбио оклоп, кожа је ишла са 
њим, а месо остајало чисто и било је неве-
роватно укусно. И данас се, понегде, на тај 
начин пеку јагњетина или јаретина.

Уз богату трпезу, избор пића није био баш 
велики. Медовача је била главно пиће, а 
медовина (вино од меда) се пило до краја 
15. века. Домаће пиво било је у источној 
Србији познато као "аловина".

Захваљујући управо Немањићима, ипак, 
виноградарство и винарство су доживели 
врхунац. Чак је Стефан Првовенчани донео 
повељу којом је забранио додавање воде 
у вино. Цар Душан је имао велики подрум 
у околини Призрена, а већина манастира 
је гајила и прерађивала винову лозу. За 
цара Лазара Крушевац постаје винарски 
центар, док су Стефан Лазаревић и Ђурађ 
Бранковић ширили винограде око Смеде-
рева, Вршца и Фрушке горе.

Ево још два рецепта са двора Немањића:

 
БИФТЕК:  Од јунећег бифтека исеку се 
осредњи комадићи и потопе у расол од 
купуса да одстоје дан и ноћ. Изваде се, осу-
ше и утрљају белим луком и маслиновим 
уљем. Тако маринирано месо се пече на 
жару. За то време, измешају се црно вино, 
мед, печурке и купине. Сос се пшеничним 
брашном повеже до средње густине и тиме 
се прелије испржено месо. Овај рецепт је 
из 1290. године.
 
ШЉИВЕ:  Суве шљиве потопе се у воду да 
омекшају, изваде се, оцеде и осуше. Када 
им се одстране коштице, на њихово место 
ставе се ораси у комадима и козји сир. Све 

се обмота тањим шнитама сланине и пече 
на жару. Ово јело обично се служило на 
комадићима пшеничног или ражаног, запе-
ченог хлеба. Рецепт је из 1393. године.
 

Стара српска чорба
Прави се од меса пилећег, јагњећег, 
овчијег, од пастрме и од ситнурије (удро-
бице од јагњета). Пилећа цорба прави се 
овако:
Мушкарац мора да закоље пиле, зато што 
не ваља то да ради женска глава. Ако пиле 
брзо липше, кажу да је „лаке руке“ онај што 
га је заклао, ако пиле не липше брзо, кажу 
да је онај …… тешке руке. Заклано пиле по-
пари се у врућој води, очупа се перје и очи-
сти па се исече у комаде и стави у лонац за 
кување. Од пилета се бацају жуч и црева. За 
време кувања пази се да лонац не искипи. 
Ако се чорба кува од старе живине, онда 
мора дуже да се кува, а од млађе живине 
мање. Кад месо већ буде скувано, чорба 
се посоли и запржи запршком. Запршка се 
прави од исеченог црног лука, мало пше-
ничног брашна и алеве паприке. Запрже-
на чорба се још мало прокува, колико да 
прокључа и да се скува лук. Неки у чорбу 
додају и мало пиринча. Пре употребе чорба 
се зачини. У чорбалуку се разбије једно јаје 
и сипа се мало сирћета, па се онда кашиком 
све добро измути и сипа у лонац са чорбом. 
Деци се не даје да једу ноге од пилета јер 
неће умети никакву тајну да сачувају. Отуда 
се за онога који све што чује и прича даље, 
каже да је појео ноге од пилета.

На исти начин прави се и чорба од јагњећег, 
овчијег меса итд. Кад се готови чорба од 
свињске пастрме, не запржава се, већt се 
само сирћетом закисели. И ова чорба се 
сматра као здрава и добра храна.

 
Српска проја
Кукурузно брашно се метне у суд за 
мешање, посоли се по укусу и дода маст, 
пет целих јаја и једну шољу ладног млека. 
Све заједно се промеша једно десетак ми-
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нута, а по потреби се дода још млека да 
маса постане ређа. Плех у којем се пече 
проја треба намазати машћу, па спустити 
припремљену смешу и пећи је на умереној 
ватри. Кад проја почне да румени, онда се 
исече ножем на четвртке. Да се нож не би 
лепио за смешу, умачите га у растопљену 
маст. Онда се проја брати у рерну док не 
буде готова, а најбоље је служити проју уз 
подварак, сарму или кисео купус.
 

Гибаница
Божић се не може замислити без гибанице. 
Гибаница може бити на коре или увијача. 
Прво се развуку и испеку коре, па се онда 
разгреје маст у тигању и у њу метну јаја и 
сир. Затим се тепсија прво добро подма-
же машћу и у њу се слажу коре, а на њих 
се сипа кашиком она маст са измућеним 
јајима и сиром и тако редом док се тепсија 
не напуни, али на врху тепсије не дође 
кора већ јаја и сир. Најзад се тепсија меће 
на жар и покрива саћем. За време печења 
често се подиже саћ и пази да гибаница не 
прегори. Пола сата је довољно да гибани-
ца буде печена. На исти начин прави се и 
гибаница увијача, само с том разликом што 
се код увијаче коре не пеку, него се онако 
истањене рашире по соври или по столу, и 
по њима сипају размућена јаја, маст и сир, 
па се увијају у круг и мећу, прва на среди-
ну тепсије затим се око прве увија друга, и 
тако редом, док се тепсија не напуни. И ова 
гибаница се пече на исти начин као и она 
прва. По народном веровању, на Божић се 
не може јести, јер су, вели се, Цигани раз-
апели мехове.

 

Цицвара
Цицвара је  право  српско јело, које се и 
дан-данас спрема по старој рецептури. И 

то само у Србији. У последњих 250 година 
се најчешће спремало од  кајмака, сира и 
кукурузног брашна (некад и од јечменог 
брашна). Најважнија ствар код цицваре је 
мешање. Старе баке су говориле да се циц-
вара увек меша у смeру казаљке на сату. За-
што …. Како .... нико не зна. Али не кошта нас 
ништа да то испоштујемо. Дакле кад поже-
лите цицвару не треба вам пуно времена, 
треба вам само стрпљења. Вода се   метне 
у суд да проври, дода се масти и кајмака, 
посоли се по укусу. Онда се пажљиво сипа 
кукурузно брашно да се не направе грудви-
це. Кува се уз стално мешање, а на крају се 
додаје једно по једно јаје.

Уштипци
У чинију се се метне једна прегршт 
просејаног пшеничног брашна, па се то по-
соли, сипа мало млека и разбију два-три 
јајета и то се све то добро измути. Затим се 
метне у тигањ једна добра кашика масти, па 
кад се маст загреје, у њу се спушта једна по 
једна кашика размућеног брашна, и кад се 
у масти добро испече да пожути, вади се и 
меће у тањир. Тако се пржи док се све не ис-
пржи. Уштипци се у неким крајевима зову 
још и тигањице и приганице.

 
Попара
Попара се може правити и само на води, па 
да буде лепа, али ако се прави на млеку још 
је боља и укуснија. Ваља је правити овако: 
млеко да проври, са исто толико воде. Бајат, 
стари хлеб се исече на коцкице, па се стави 
да се кува, не више од десетак минута, али 
стално треба мешати да не загори. Док се 
попара кува, узме се друга посуда и загреје 
се стари преврели кајмак и у то се преспе 
скувана попара. Попара се одмах изнесе на 
сто, јер ваља док је вруће, а ко воли може 
да дода још сира или кајмака по жељи.

Бунгур
Бунгур је добра крупно измлевена пше-
ница. Иситни се пола главице црног лука, 
испржи у тигању, налије водом, и када вода 
проври сипа се по мало бунгура и једнако 
меша да се не згрудва. Пошто вода уври, 
бунгур постане као густа каша, онда се по-
соли и скида са ватре. Бунгур се једе без 
хлеба.

Качамак са сиром и кајмаком
У једну литру посољене воде која ври сипа 
се полако пола киле кукурузног брашна, 
непрестано мора да се меша да не остану 
грудвице. Кад се брашно добро укува на 
тихој ватри, а то је за двадесетак минута, 
остав се на топлом да се прокрчка још пола 
сата. Овако спремљен качамак слижи се на 
овај начин:
У једну малу чинију прво се сипа слој кача-
мака, па онда слој сира и кајмака, па опет 
качамак и сир и кајмак. Ко воли другачије, 
укусно је и ако се само на врх тањира са 
качамаком метне пуна кашика кајмака и 
сира. Неки пре тога додају и млеко. У сва-
ком случају, ово је укусно и хранљиво јело.

 

Постоји она, нама драга, прича да се на 
српском двору јело златним виљушкама 
док је Европа јела прстима, и то се везује 
за краља Милутина. Истина је, међутим, 
да се на двору краља Милутина, у неким 
ситуацијама, јело из сребрног посуђа, а 

златна виљушка је везана за цара Душана.
А, зашто се виљушка код нас јавила пре 
него у многим европским земљама, осим 
Италије, одговор лежи у прокламацији Ка-
толичке цркве да је виљушка “грешан раз-
врат” или “ђавоља алатка”. Њена употреба 
је дозвољена тек почетком 16. века.

Преузето са: www.straza.net/Stara srpska jela
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Kad zamiriše
ruzmarin našim
sokakom...
Kada zora porani, a rosna nas jutra dočekaju nenaspavane i sanjive. Kada stidljivo razvučemo zavese i širom
otvorimo prozorska krila. Kada nam miris cvetne bašte i cvrkut ptica požele dobro jutro a jutarnja kafa nam se 
slije niz grlo, dolazi vreme da našim ulicama krenu svečane povorke uz pratnju muzike.

Na prelomu jutra u dan, prvo tiho pa sve 
bučnije, kreće poznata buka varoši. S pro-
leća je taj prelaz lepši i nekako bezbolniji 
nego u bilo koje drugo doba godine.

Zvuci harmonike
U mojim očima zaigra slika iz detinjstva. 
Sećanja na veselja i okupljanja familije, ko-
mšija, prijatelja. Mojim sokakom su prolazi-
le razne svadbe i svečane povorke, ispra-
ćaji budućih vojnika u vojsku. 

Zvuci harmonike, violine i neizbežnog kon-
trabasa, od ranog jutra bi kroz otvorene 
prozore ulazili u naše domove, unosili ra-
zdraganost i opuštenost uz poznati miris 
rakije i vina. Kapije bi osvanule okićene 
vencima napravljenim od svežeg cveća. 

Baka i deda bi za te prilike oblačili narodnu 
nošnju. Sa puno ljubavi i drhtavim rukama 
bi deda baki, pre nego što bi izašli iz dvori-
šta, stavljao cvet muškatle iza uva. Krišom 
sam ih posmatrala skrivena iza neke zave-
se. Sećam se da me je deda jednom video 
i šeretski mi namignuo. Moji obrazi su bili 
crveni kao bulke. To je bio i njihov poslednji 
ritual, nakon oblačenja nošnje. 

Ispred kuće u cvetnoj bašti bilo je uvek 
ruzmarina koji je čekao da ga mlade ruke 
devojačke uberu i pripreme za neku sve-
čanost. Ruzmarin je bio neizbežan mirisni 
detalj, simbol zdravlja i verni pratilac na 
svadbama i ispraćajima u vojsku. Obično 
bi krasio levu stranu revera.

Blejanje ovaca
Kao dete sam imala sašivenu narodnu 
nošnju. Nisam baš svaki put bila oduševlje-
na, niti sam razumela zašto sam morala da 
je oblačim. Jednostavno, osećala sam da 
je bila preteška za moja dečija leđa, ali sam 
u isto vreme osećala neku vrstu ljubavi za 
njom. Bila mi je draga i zato sam želela da 
prisustvujem njenom stvaranju i izradi. Sve 
bi počelo blejanjem i šišanjem ovaca, spre-
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manjem vune, njenim pranjem, sušenjem, 
grebenanjem, kasnije pređom, bojenjem i 
na kraju tkanjem... 

Nije to bio lak posao. Učestvovala sam i 
sama u tim procesima i sa uživanjem po-
smatrala kako to moji ukućani izvode. Ima-
la sam sreću da se nađem u krilu svoje 
prababe i u krilu bake. Dve divne žene, sa 
puno vere u sebe, sa tradicijom koju su po-
nele iz svojih kuća i sa nesebičnom željom 
da je i meni predaju u nasleđe i na taj način 
mi poklone deo sebe, pratile su deo moga 
odrastanja.

Rađanje suknje
Drvene kudelje i vretena su bila ručno izra-
đena i rezbarena. Ukrašena ornamentima 
i inicijalima naše familije. Baka je imala dva 

razboja na kojima je tkala. Ja sam ubacivala 
konac i gledala kako nastaje platno za suknju.

Sitan vez
Bela bluza ili košulja je bila izrađena od 
tankog lana, ukrašena belom čipkom. Bela 
boja je simbol radosti, čistoće i nevinosti 
duše koja je nosi. Košulja ima duge ruka-
ve koji se iznad laktova podvezuju crvenim 
mašnama, protiv uroka i - kako je govorila 
moja baka - „na radost“. Preko nje se obla-
čio jelek izrađen od tamnoplavog satena i 
izvezen zlatnim nitima. Baka je mesecima 
vezla samo jednu stranu jeleka. Često bi, 
do duboko u noć, sedela, pevušila i vezla. 
Nastajale su predivne šare i njenoj kreatvi-
nosti nije bilo kraja. Pokušala sam i ja par 
puta, ali se završilo ubodom igle u moj prst 
i naravno krivim vezom.

Dukati na grudima
Niske dukata su nosile kako devojčice i 
devojke tako i udate. Dukati predstavljaju 
bogatstvo. Što je više bilo niski i što su veći 
bili dukati, to je značilo da je žena bila bo-
gatija. Sećam se da se baka šalila govoreći 
kako je deda, pre nego što ju je pogledao u 
oči, prvo prebrojao dukate. Naravno, deda 
to nikada nije priznao.

Vunenu tkaninu za suknje izrađivali smo na 
razboju. Sastojala se od nekoliko boja ili ni-
jansi crvene boje, na crnoj osnovi. Suknja 
ima sitne falte, plise, koje se šire prilikom 
hoda ili igranja u kolu.

Vite jele
Preko suknje se nosila kecelja. Ona je obič-
no od crnog platna. Vez na kecelji je bio 
poseban. To je bio najlepši i najbogatiji deo 
nošnje. Za svaku kecelju su bake pravile 
nove „mustre“. Danima su crtale i menjale 
boje i ornamente. Kecelja ima veliku povr-
šinu pa je na njoj moglo da nastane pravo 
umetničko delo. Obično su to bili cvetni de-
talji ali ni jedan cvet nije smeo biti isti. 

Vunene čarape su bile do kolena. Pri kole-
nima su takođe bile izvezene i ukrašene. 
Ponekad su imale podveze. 

Oko struka, preko učkura koji je držao su-
knju i činio da se nabora i plisira, nosile su 
se kanice ili pojas širok otprilike kao jedna 
šaka. Bez toga bi taj lepršavi odevni pred-
met izgledao nekako nedovršen, a devojka 
nekako manje vitka. Što naravno niko ne bi 
želeo. Izrađivao se takođe na razboju a na 
krajevima je imao kratke rese. Vezivao se, 
ili u novije vreme zakopčavao iglama, ali se 
one nikada nisu videle.

Ljuti orlovi
Na nogama ručno izrađeni opanci od ju-
neće, štavljene kože. Ženski su bili ravni 
i bez vrha, što bi moglo da bude simbol 
miline, nežnosti i ženstvenosti. Muški su 
imali kljunove na vrhu koji su me neodo-
ljivo potsećali na kljunove orlova, znači na 
zaštitu, snagu i muškost. Pa kad krene mu-
zika a opanci poskakuju, preskaču kao da 
zemlju ne dodiruju, a mlade devojke pevaju 
i podvriskuju uz zveckanje dukata i mirisa 
muškatli i ruzmarina, veselje može da po-
traje i po nekoliko dana. Splet ženstvenosti 
i muškosti, snage i miline...

Naše kolo se vrti u krug, kao simbol živo-
ta, bliskosti i zajedništva, i radosti... vrti se 
kao vrteška, kao ringišpil... života... šareno 
od nošnji, mirisno kao mladost, kao kose 
devojaka upletene u pletenice i kao miris 
iskusnih igrača i nadmetača. 

U zdravlje do sledećeg susreta.

Iz memoara jedne devojčice
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Милица Стојадиновић 
Српкиња 
Милица Стојадиновић Српкиња (Бу-
ковац, 1828 — Београд, 25. јул 1878) је 
била српска књижевница. Образовала 
се углавном сама, учећи стране језике 
и суделујући у књижевном животу. Од 
њених песама објављених у три књиге 
(1850, 1855, 1869), успелије су пре-
ма званичној историографији српске 
књижевости оне интимнијег карактера. 
Значајан је њен дневник У Фрушкој гори 
I и II и преписка са Вуком Караџићем и 
Мином Вукомановић.

Биографија и књижевни рад
„Српска певачица Милица“, „песмот-
ворка и списатељка српска“, како су 
је називали њени романтичарски сав-
ременици, рођена је у сремском селу 
Буковцу 22. марта или 6. јула (по новом 
календару) 1828. године и била је једна 
од најзнатнијих личности у српском на-
роду. Вук Стефановић Караџић ју је во-
лео као своје дете и називао је „моја 
кћи из Фрушке“. Његош је говорио о тој 
лепој и младој девојци; „Ја појета, она 
појета, да нијесам калуђер, ето кнегиње 
Црној Гори!“ Кнез Михаило био јој је 
више но заштитник: одан пријатељ. 
Када је долазила у Београд, београд-
ски књижевници су је дочекали како се 
ниједан српски писац дотле није био до-
чекао. Љубомир П. Ненадовић величао 
је у својим стиховима, славио њене „лепе 
песме“ и „чуства права“. Ђорђе Рајковић 
јој је посвећивао своје стихове. Иван 
Мажуранић, прослављени песник Смрти 
Смаил-аге Ченгића, долазио је да је види. 
Јован Суботић силазио је са своје висине 
славом овенчанога песника и говорио са 
њом као једнак са једнаким. 

И ван скромних граница српске 
књижевности било се чуло име ове нео-
бичне девојке: Јохан Габриел Сајдл посве-
тио јој једну пријатељску песму; са Лудви-
гом Аугустом Франклом била је у препис-
ци, и у својој старости песник је сачувао 
верну и нежну успомену на пријатељицу 
из младих дана; чешка приповедачица 
Божана Њемцова њена је пријатељица са 
којом се дописује. Листови су доносили 
њене слике, по свима крајевима причало 
се о песникињи из Фрушке горе, људи су 
долазили да је виде.

Као даровито дете сеоског попа у 
Врднику објављивала је већ у својој 
тринаестој години, 1847 у Сербском на-
родном листу прву песму. Она је била 
жарки родољуб („жарка родољубица“) 
и поздравила је пламен који је 1848. био 
захватио целу стару Европу као прву 
светлост младе слободе српске. Пева-
ла је о „славенској липи“, као о „дрвећу 
слободе“ у Француској, Книћанина и 
његове добровољце са фесовима и са 
кубурлијама за појасом, војводу Стевана 
Шупљикца, за којега су се толике наде 
везивале, све јунаке трагичне и крваве 
Буне. У оделу од три народне боје, она је 
ишла пред народним поворкама које су 
из Фрушке горе стизале у Вуковар. Када 
су се ствари окренуле рђаво по Србе, 
када су се са висина Фрушке горе мог-
ла видети бачка села у пламену, и када 
се сваки час очекивао прелаз Мађара 
у Срем, осамнаестогодишња девојка, 
која је читала Шилерову Јованку Ор-
леанку, заветовала се да ће са гитаром 
у руци отићи у српски логор и песмом 
распаљивати гнев и храброст српских 
бораца.

И од 1848. њено име се сусреће у 
српским листовима и часописима онога 
доба, у Војвођанци, Седмици, Шумадин-
ци, Фрушкогорци, доцније у Даници, и 
безимено у Путнику и Комарцу. Њене 
песме изилазе у три маха 1850, 1855, 
и 1869. године, и она се поздравља не 
само као лепа нада но као украс и понос 
целе српске поезије.

Јаким националним осећањем она је 
имала пуно право да своме имену дода 
и реч „Србкиња“. Кад је говорила о старој 
слави српској, вели Франкл, „глас би јој 
звучао некако свечано-елегично“. Своју 
учитељицу, одрођену Српкињу, која јој 
је била рекла: „ти си врло даровита; ште-
та што си од рацке породице“, Милица 
је тако загрејала, да су обе проводиле 
ноћи, читајући јуначке песме српске, 
историју српску, и плакале над пропа-
лом старом славом српском.

Куда ме сада одвлачи чувство?
У поље тужно, у поље пусто,
Великом гробу среће и славе,

Јунака дични’, царске главе,
Ах, свако Српче које се роди
Срце га прво Косову води...

Своме пријатељу Франклу пише она о 
српском народу: „Он заслужује да буде 
у страном свету уздигнут, ма да није до-
стигао онај врхунац образовања који су 
срећни народи давно достигли, јер ми 
је народ столећима био опкољен тамом 
несреће, која још притискује понеки 
лепи део српскога народа“. „Српкост“ 
и „љубав к роду“, то је главна, ако не и 
једина жица њене лире. Као и сви који су 
певали у њено доба, она велича спомене 
старе славе и сјаја, Душана и његове по-
ходе и победе; она тужи над гробовима 
где су покопане наде српске, лије сузе 
над Косовом, над мртвом главом чести-
тога Кнеза и плахога Милоша Обилића. 
Она велича ускрс народа српског, 
Карађорђа, Хајдук-Вељка, Милоша 
Обреновића.

Она је била једна од оних врло ретких 
наших песника тога доба који су имали 
симпатија за Србију. Наши романтича-
ри, чак и Љубомир П. Ненадовић, унук 
и син хероја из борбе за ослобођење, 
имали су љубави и песама само за крше-
ве Црне Горе и њене јунаке, а Србија 
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им је изгледала обична, земаљска, 
недостојна да се њени истрајни напо-
ри и прозаично напредовање опевају 
на једној романтичарској лири. Мили-
ца Стојадиновић је волела Србију, „моју 
праву отаџбину“, вели у једном писму, то 
„мало число у слободи“, тај „одлом од ве-
ликог царства“, драгу земљу где „слобо-
де дрво цвета“, драгоцену залогу боље 
будућности народне.

Када је 1862. отпочело бомбардовање 
Београда, она је као на крилима долетела 
у Београд, и из вароши по којој су лежала 
мртва телеса и где је ваздух мирисао на 
барут, она пише своме пријатељуЂорђу 
Рајковићу: „Нисам могла срцу одолети да 
не видим војнике србске, и не могу вам 
речима представити, како ми је било 
кад сам их видела. На свакој барика-
ди по њих 50, у сваком видим јунаке из 
војевања Ђорђевог и Милошевог, тако 
сваком из очију говори одушевљење и 
жеља ударити се што пре са косовским 
врагом. Ја сам цео дан у Београду била, и 
провела сам га само у обилажењу бари-
када и у гледању ратника они’! Кад сам 
у вече полазила, чисто би’ плакала, што 
одлазити морам“.

Сва је њезина поезија родољубива, оп-
шта, поучна и пригодна. Она сасвим 
припада старијем нашем песничком 
нараштају, оном који је певао четрдесе-
тих година 19. века. Она цени Његоша и 
хвали Бранка Радичевића, али га жали 
као жена, његову младост, оне сузе и ве-
нац Вукове кћери на гробу у Марксовом 
Гробљу. Песници које она чита и уздиже 
то су код Немаца Хердер, Клопшток и Гес-
нер, поред Гетеа и Шилера, а од српскнх 
Јован Ст. Поповић, Ђорђе Малетић, Ни-
кола Боројевић, Јован Суботић. У њеком 
дневнику „У Фрушкој гори“ сама је опи-
сала једну наивну, готово детињасту ро-
мантичарску сцену. Дошао јој је у походе 
Суботић са својом младом женом. „Пес-
никова љуба“ вели своме мужу: „Стани-
те, певче, да вам ваш венац прочитам“, и 
чита му стихове које му је Милица посве-
тила. Он, увек свечан, затегнут и сујетан, 
пружа јој руку, и са олимпијске висине 
говори: „Ја се радујем и поносим што ми 
га је ваша рука исплела“. А она му одгова-
ра: „Жао ми је што нисам тој дичној глави 
умела лепши савити венац“.

Она је јако, необично, за наше прили-
ке и за наше жене, јединствено волела 
књижевност. Из љубави за поезију, она је 
промашила цео свој живот, и била жртва 
књига и једног књижевног вишег сна жи-
вота. Поезија њена је сувише пригодна и 
„објективна“. Добра „песмотворка“ има-
ла је осећања али се брижљиво чувала 

да оном што је интимно, лично, њено, 
даде израза. Врло су ретки колико то-
лико топлији и бољи стихови у њезиној 
ладној стихованој прози. И ретке оазе су 
њене песме као она На смрт једној лепој 
сеоској девојци умрлој 2 марта 1855.
Можда једина добра родољубива песма 
њена то је Србско Војводство, испевана 
1867:

У Фрушкој гори близу код Сиона
У задужбини мајке Ангелине,
Ту мрачног гроба отварају с’ врата
Деспота Ђурђа сужнога да приме.
Ту лежи деспот; име, власт деспотску
Заједно с њиме покри земља црна.

Милица Стојадиновић оставила је 
трајнији спомен својим песничким днев-
ником У Фрушкој гори, писаним од 3. 
маја до 22. септембра 1854, и изданим 
у три свеске, прва 1861. у Новом Саду, 
друга1862. у Земуну, и трећа 1866. опет 
у Новом Саду. Дању заузета домаћим 
пословима, читањем или девојачким 
сањаријама, она је увече, у тишини, у 
својој мирисној соби девојачкој, бе-
лежила утиске које је дан оставио на 
њену осетљиву душу, уносила своја 
писма Љубомиру П. Ненадовићу, Вуку 
Караџићу, преводе из Франкла или 
Балзака, народне песме и приповетке, 
рефлексије о садањем васпитању мла-
дих девојака, цео један млад, свеж живот, 
сву своју осетљиву и књигама загрејану 
душу. Тај живот младе песникиње има 
поезије, поред свега прозаичнога окви-
ра у коме се креће. Она је кћи сеоскога 
попа, сама живи сеоским животом и 
хвали се својом „селском простотом“. 
Она шије кошуље, плете чарапе, тка на 
разбоју, пере рубље, меси хлеб, надгле-
да како се виноград окопава и трава пле-
ви. Она се добро осећа у тој сеоској ат-
мосфери, у мирису планинскога ветра и 
босиљка из мале баште. Ујутру крупним 
очима својим она гледа буђење живота 
на селу који су сеоски петлови огласили, 
слуша блејање оваца, рикање волова, 
пуцање бичева, песме копача ранила-
ца. Она воли тај прост свет и има топлих 
симпатија за сељака, „на кога труде Бог 
благу росу и плодну кишу шаље.“ Она 
обилази болеснике, учи сеоске девојке 
женским радовима, пише молбе онима 
који имају посла са судом, родитељска 
писма момцима у „солдачији,“ а када 
прође селом, голуждрава сеоска деца 
лете јој у сусрет и у наручја.

Слободне часове она проводи у страс-
ним читањима, и никад не може да се на-
жали што нема времена да се сва преда 
сновима и илузијама које књиге дају, да 
подигне свој вазда отворени дух, и да ис-

пуни своју немирну девојачку душу. Она 
заборавља на своју ситну егзистенцију 
кћери сеоскога свештеника, читајући 
Гетеа, „евангелиста нашег столећа“, 
мрачног и поетичног, „са раздробљеним 
срцем“ Бајрона, осећајнога Жан-Жак 
Русоа и патетичнога Шилера. У њеном 
дневнику љубав према народу и љубав 
према простом животу и природи 
сливају се у складну целину. Она је за-
дахнута идејама Жан-Жак Русоа. Сврши-
ла је „обершул“ у Варадину, била на 
„изображењу“ код једне „васпитатељке, 
пореклом Мађаркиње и благородни-
це,“ научила је немачки и свира у гитар, 
али она не воли то помодно, туђинско 
„воспитаније,“ сав тај „отров запад-
не цивилизације.“ Она хоће да српска 
девојка у првом реду буде Српкиња, 
родољубива, побожна, скромна и радна, 
да воли свој матерњи језик, своју пра-
дедовску веру, природан живот, благе 
нарави. Она се поноси тиме што у кући 
ради као и обична сеоска девојка која 
књигу није у руци имала. „Мало прије, 
вели она, да је дошао тко, би зачуђено 
погледао кад ми мама рече: „Иди умеси 
једну питу за ручак“. „Јер то свету није 
познато, да ја и сем писања што радим 
и радити умем, већ ме праве да сам сле-
па код обадва моја лепа бистра србска 
ока“. Она сматра за велику несрећу на-
родну што „учена и отмена класа“ упада 
у „ништедржање“ вере и цркве и што се 
за мерило образовања почиње узимати 
неверовање. „Ја се срдим“, вели она, „на 
нашег великог песника Његоша, што је 
казао, да се не пита како се ко крсти, већ 
чија му крвца греје прси. Нема од тога 
ништа: ко се како крсти, онако му дишу и 
прси, то нас бар искуство учи“.

Била је сарадница многих листова и 
прва је жена ратни извештач. Њену ре-
портажу под насловом Срце и барикаде 
из Београда, који је 1862. био попри-
ште ратних сукоба, објавио је Мађарски 
дневник исте године. Пред крај живота, 
напустивши Врдник, прелази у Београд, 
где је и умрла 25. јула 1878. године, 
потпуно заборављена у крајњој беди. 
Кости су јој 1905. године пренешене у 
Пожаревац и положене у заједничку 
гробницу. У Врдник је постављен спо-
меник, рад вајара Јована Пешића, 1905. 
године, поред манастира Сремске Рава-
нице. Касније, 2009. године, споменик 
је поново премештен и сада се налази у 
кругу манастирксом. Савремена критика 
Милицу сматра предводницом плејаде 
српских песника. Њена лирика се сма-
тра „основом српског сентиментализма“ 
и везом српског песништва са Европом 
тога доба. 
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Од рођења па до своје петнаесте године 
живео сам са родитељима и млађим братом 
у једној улици новосадске периферије 
под именом Луке Миланковића и кућним 
бројем 11. Улица смештена поред десне 
обале канала ДТД протезала се између 
старог темеринског и клисанског моста. 
Улицу је сачињавало каквих тридесетак, 
што мањих - што већих, сасвим обичних 
војвођанских кућа са двориштима и 
великим баштама.

Улица као улица. Била је једна од стотине 
рубних улица града и неко би рекао да су 
све биле сличне. 

Али није било тако, нарочито у поређењу 
са данашњим улицама у којима не познајеш 
ни свог првог суседа, а камоли другог или 
трећег.

Наша улица је дисала као једна кућа. У њој 
се знало све. Знало се шта се у којој кући 
кува. Ко је коме симпатичан и ко кога радо 
виђа. Знало се ко од  комшија има први 
зреле трешње. Ко има најбоље јабуке и у 
чијој башти је најслађе грожђе. Где цветају 
први бокори јасмина и код кога можеш 
„украсти“ најлепшу ружу.

Ако је у неку кућу завирила радост, цела 
улица је била радосна, а ако се негде као 
сен увукла туга, туговали су сви. Можда ће 
неко упитати: "Па где то има?"

Сада можда нигде, али некада, некада је 
то била стварност. Била је све док држава 
није одлучила да прошири канал са обе 
стране и док први булдожери нису заорали 
каналску долму, уништавајући траву наше 
улице, а са њом наше детињство и снове.

Улице Луке Миланковића одавно више 
нема. Остале су само приче, шале и 
анегдоте о њеним људима и сећањима на 
њих. А и то је све већ избледело, као што 
су избледеле и њихове слике и ретко да се 
ко још сети старе и давно срушене улице 
на чијем месту сада расту багреми, ниско 
грмље и коров.

И док су други, остављајући за собом старе 
срушене домове, тражили по граду ново 
место под сунцем да наставе живот, мој 
тата није могао оставити канал и његову 
околину, па је зато нашао другу кућу на 
супротној страни канала.

Кућу смо купили од старе госпође која је 
живела сама и често седела у дворишту 
на неком дотрајалом наслоњачу увијена у 

црну одору и своје мисли које су је водиле 
ко зна где. Можда у нека давна и срећна 
времена.

Тако смо добили нови дом, нову улицу и 
нове комшије. Неке нове суседе и децу, за 
мене туђу и неприхватљиву. Дуго времена 
ми је требало да преболим стари крај, све 
оне људе и пријатеље.

Па и сада, после много година ме неки 
пут ухвати чежња за старим баштама и 
двориштима. За неким старим мирисима 
тек процветалих јабука и првих јоргована. 
За неким драгим лицима из прохујалих 
времена. По некада покушам да из збирке 
успомена извадим неки детаљ, нежно 
бришући прашину са њега, покушавајући 
да му сећањем удахнем живот, да бар на 
трен оживи и постане као некада, пун боја 
и мириса.

Кућа у коју смо се уселили била је наш 
нови дом. А у ствари, била је то стара кућа 
са запуштеним двориштем и оронулим 
дрвеним плотом о коме већ дуго више 
нико није водио рачуна и који се љуљао на 
ветру као пијанац, нагнут на једну страну  
чекајући  само  прави тренутак да се сруши.
Све то ми је изгледало страно, старо, 
запуштено и неприхватљиво. Једино је 
трава у дворишту била велика, свежа и 
зелена.

Ја сам тада имао петнаест година, брат 
десет, а родитељи су били у најбољем 
стваралачком добу. То се лепо могло видети 
на нашој кући. Из дана у дан, из месеца 
у месец, старо здање добијало је нови, 
лепши и привлачнији изглед, а у  некада 
запуштеном дворишту назирали су се први  
обриси  правог  правцатог  цветног врта.

Време је неуморно пролазило и текло као 
река у неке даљине, носећи са собом и 
добро и зло. Са њим су пролазиле и наше 
године, остављајући на лицима, души и 
свуд око нас видљиве трагове.

Било је пријатно устати у рану летњу 
зору, док сунце још покушава да изгрицка 
остатке  плавичастих  праменова  магле и 
изрони у пурпур тек рођеног јутра. 

Прелепо је пуним плућима удисати тај 
помало топли, а ипак свежи јутарњи 
ваздух натопљен чаролијама боја и тек 
наслућених мириса баште и гледати како 
сунце лагано осваја висине, топећи успут 
задње дијамантне капи на још уснулим 
латицама ружа. Још лепше је било гледати 

своју малену дечицу како неспретно трче 
по дворишту између цветних грмова 
за шареним лептирима као за сновима, 
верујући да ће их ухватити, док они 
нехајно не одлепршају, лепи, блистави и 
неухватљиви. 

Немогуће је зауставити време, баш као 
што је немогуће додирнути звезде и ако 
се чине  тако  близу, да чујеш њихов шапат 
и кикотање. Вире кроз крошње старих 
кестенова жмиркајући шеретски  или се 
смешкају у неким заљубљеним очима.

Па ипак, руже су руже, а споменак је само 
споменак, иако је моја мати волела све. 
За њу је сваки цвет био најлепши детаљ 
живота. И величанствени дар са неба.  

У рано пролеће су бокори љубичица 
наговештавали шарм нашег дворишта. 
А високи грм лиснатог  јасмина, скривен 
у  куту, заогрнут  белим цветовима  као 
нека срамежљива невеста, давао је тон 
тајанствености и само његов дискретан  
мирис говорио је да је ту.

Кажу да је мај најлепши месец јер је све 
у бојама и мирису. Све се купа у сјају и 
топлини сунца. И све је заљубљено. Пчела 
у цвет, а очи у очи. Ја сам био и остао 
заљубљен у руже. Беле и жуте, роза и 
тамно црвене чије су латице као плиш а 
мирис! ..ах... Постоје неки осећаји који су 
негде тако дубоко у души да се не могу 
претворити у речи. Па ипак, волео сам их 
гледати. Слушати њихов шапат и уживати у 
њиховим мирисима.

Наше двориште... Не знам зашто стално 
употребљавам тај израз „наше“ јер већ 
одавно нисам становао у том дворишту. 
Живео сам у неком другом граду, далеко 
од Новог Сада, и због велике удаљености 
нисам тако често долазио у посету 
кући иако сам безгранично волео своје 
родитеље, њихов врт и двориште. 

Али кадгод бих дошао, био је то празник и 
за мене и за њих, па сам због тога осећао 
да сам још увек део те целине и да је то 
двориште на неки начин и моје. У њему је 
било много ружа, оних које су пузале уз 
прозоре и врата стварајући угођај бајки, 
дворца и трнове ружице. 

И оних које су расле као грмље.

Наша кућа је и била као дворац бар што 
се тиче људи. Увек је било некога и увек је 
неко долазио из овог или оног разлога. Сви 

Двориште ружа
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су били лепо примљени и сви су волели 
бар на тренутак сести на дрвену клупу у 
врту и уз лимунаду уживати у лепотама и 
мирисима ружа.

Моји родитељи су волели да их људи 
посећују, а највише су волели кад су им 
долазили унуци. Онда је кућа била прави 
дворац за малог принца и принцезу, док су 
бака и дека били добри чаробњаци који су 
испуњавали све њихове жеље.

Али унуци су, баш као и време, постајали 
све даљи и даљи у своме одрастању, па су 
све ређе  посећивали баку и дедику, како су 
га радо називали.

А дедика и бака су све више и више улазили 
у године као у неку дубоку реку без дна. И 
све чешће су у смирај дана, док су се палиле 
прве звезде и прва светла по кућама, 
засветлуцале и успомене на њихове сада 
већ одрасле унуке.

Све више су им недостајали и све чешће су, 
помишљајући на њих, брисали своје старе 
и помало уморне очи.
Наше двориште је полако почело 
показивати исте знаке. 
Људи су све ређе долазили. Знало је проћи 
и десетак дана, а да нико није ни привирио.

Почеле су умирати и прве руже пузавице, 
остављајући за собом старе и огољене 
прозорске оквире и врата.

Старост се полако увлачила и у ход 
мојих родитеља. Кораци су постајали све 
спорији а руке све теже. Мисли расејане по 
успоменама а очи све чешће влажне. И пуне 
магле јесенских вечери. Све је одједном 
постало старо. Кућа, двориште, ограда 
која се већ мало накривила, цвеће, па чак 
и улица је постала стара и кривудава. Или 
се то мени само чинило. Једино је трава 
покушавајући ту и тамо да се укорени, била 
млада и зелена.

Двориште је још увек било чисто и уредно. 
Још увек су руже у пролеће и лето красиле 
околиш. Али се свугде осећао мирис 
старости и самоће.

Већ дуго, јако дуго се у дворишту није чула 
весела вриска деце, а разговор људи био 
је врло ретка појава. Само су ветрови били 
редовни посетиоци. Са хуком су се вукли 
око углова кућа, скривали се иза димњака 
уплићући се у праменове дима, развлачећи 
га тамо и овамо у неке невидљиве поруке 
и нечујне речи, безосећајни и хладни као 
неки злослутни духови.

У све се увукла тишина и стрепња. Неки 
страх и ледено ишчекивање.

Једне зимске вечери, док је мраз цртао 
витраже по прозорским окним а магла се 
као бескућник вукла по пустим улицама, 
мој отац се тихо, нечујно и без поздрава 
извукао из куће и отишао. Отишао је са 
ветровима и маглом тамо иза облака и 
нестао са њим.

Мама је навикла на самоћу, али сада 
је изгубила и њу и чинила ми се као 
престрашени зечић што је изгубио 
поточић у једној зимској ноћи. Све чешће 
је одлазила у прошлост и тамо остајала до 
дуго у ноћ. Тамо је јела. Тамо се шетала и 
смејала. Разговарала ко зна са ким, а јутро 
ју је налазило у неком полусну, у неком 
кошмару  јер није знала где је. Да ли је 
ту у реалном свету или је остала негде у 
успоменама. 

Често сам јој долазио у посету. Водио је на 
разна места, желећи да је разонодим. Није 
говорила ништа, само би се насмешила, 
а осмех би се истопио у крајичку ока и 
претворио у неки влажан сјај. 

Једном сам дошао и лагано провирио 
преко ограде. Није ме очекивала. Сунце 
је полако губило  сјај негде у њеном оку 
и полако нестајало на крају улице, док су 
задњи цветови закаснелог лета затварали 
своје латице спремајући се за одмор.

Седела је непомично у свом старом 
наслоњачу, умотана у црнину и своје мисли.
Поглед јој је лутао по неким за мене 
неухватљивим даљинама, док се вече 
лагано увлачило под њен џемпер стапајући 
се са његовом бојом. Благи ветрић играо се 

са њеном  дугом сребрном косом немарно 
је мрсећи. Није се бунила. Можда је у тим 
плавичастим даљинама видела своје унуке 
како се мазе са њом, чешљајући јој косу као 
некада.

Не знам колико дуго сам гледао тај жалосни 
призор и не знам колико дуго би још стајао 
ту као неки лопов вирећи преко ограде, 
да све види и остане не опажен, да нисам 
осетио како ми нешто топло клизи по 
лицу... Схватио сам да плачем. Одједном ми 
се вратила у сећање једна већ избледела 
слика. Слика када сам једног давног  
пролећа први пут угледао то двориште и 
стару госпођу увијену у црни кафтан како 
блуди по прохујалим даљинама скупљајући 
изгубљене успомене.

У школи су ме учили да се историја 
понавља. Знао сам то, али сада сам то и 
доживео. Била је тако близу мене да сам 
могао осетити  њен додир и мирис. А укус 
…  био  је влажан и слан.

Јован Попов

DALI SI ?

Dali si nekad gledala sunce
kako u more lagano tone,
dok zrak ispunja miris noći 
i nečujna zvona što na glas zvone?
Dali si slušala šapat mora
dok novu pesmu u stenje rima?
Tvoja je sena negde daleko,
u nekom svitanju, postala pesma.
 Moj cvet iz snova i moja usnula prima.

NEGDE TAMO

Te tvoje oči boje kestena
i miris tvoje kose
u  neki zanos u plavom
sada me lagano nose.
Tamo gde cveta lovor,
i ruzmarin i smilje.
Gde mogu dotaći snove,
tvoj mali nježni nosić 
i tvoje noge bose.

TI SI KAO VETAR

Ti si kao vetar, jer te svugde ima.
Sa kosom od polja već sazrelog žita
Mirisna ko jutro, nekog letnjeg svita,
sa glasom ko pesma od lepota slita,
Kao ptica, letiš sve dalje od mene
A ja? Ja sam bednik koji svetom skita.
Bez sreće, bez cilja i pogleda skrita.
Ja sam samo sena neke davne sene,
jel zavoleh kosu boje zrelog žita.

Jovan Popov
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Literarni konkurs

 „Dišem i pišem/Diham in pišem“
Kratka priča

Pozivamo mlade (do 28. godine), koji pišu u srpskom  ili u slovenačkom jeziku, da 
sudeluju u literarnom konkursu kratke priče „Dišem i pišem/Diham in pišem“. Konkurs 

je namenjen populaciji mladih sa područja Balkana koji žive u Sloveniji. 

Tema je slobodna!

Radove pošaljite do 15. oktobra 2011.  Kratke priče (u dužini do 10.000 znakova) 
pošaljite sa ostalim podacima (ime, prezime, adresa, godina rođenja). Jedan autor/

autorica može poslati najviše tri priče.
 

Tri najbolje priče biće objavljene u Besedi i u Mostovima kao i na sajtu Saveza srpskih 
društava, autori će biti nagrađeni  putovanjem u Srbiju, u organizaciji Društva Srpska 

zajednica. 

Radove pošaljite po pošti na adresu: 
Miomira Šegina, Miklošičeva 4 a, 1230 Domžale 

ili na e-mail:    miomira.segina@siol.net. 

Organizator projekta: Društvo Srpska zajednica/Društvo Srbska skupnost
Vođa projekta: Miomira Šegina 

Jun 2011



Видим да се у свету све више новина 
гаси; листови се затварају, новинари 
остају без посла, некадашњи читаоци 
новина сада их читају преко компјутера. 
Али то није ни изблиза исто. А и 
друкчије се постаје новинар. Не постоје 
више тајанствене редакцијске јазбине 
у које дечаци, који ће једнога дана 
бити новинари, улазе плашљиво међу 
новинске вукове са првим текстовима у 
ознојеним шакама. Најпре их нико неће 
потписивати, а затим ће им испод чланка 
одштампати почетна слова имена и 
презимена. Док дођу до пуног потписа 
мораће да попију много вињака и пива 
са старијим колегама. Постаће магично 
повезани са својим листом и бориће се 
за њега, хватати за гушу, објашњавати 
да је и поред свега најбољи. Данас се 
новинари као у каквом инкубатору 
рађају неприметно у компјутерима. 
Свако може да издаје сам своје новине, 
свако је осамљен изнад тастатуре свог 
компјутера. Признајем, припадам оном 
поколењу које не уме ни да га укључи , 
а и да ми то пође за руком из екрана ће 
поврвети гомиле енглеских скраћеница 
и знакова. Невероватно, нови дечаци и 
девојчице играју се са њима без муке. За 
разлику од нас они нису видели свет нити 
га осетили под ђоновима својих ципела 
али мање-више сви знају енглески који 
ми до краја никада нисмо научили.
Како се то догодило? Вероватно оних 
година када су два магична слова 
заменила све остало и освојила свет – 
ОК. Она су отерала у заборав чак и наше 
прастаро традиционално БРЕ. Данашњи 
дечаци, може се рећи, су углавном 
сањари који живе у виртуелном свету. 
Они знају сваки њујоршки угао улице и 
авеније, све оркестре и сва места у моди, 
али само не знају како је то остати тамо 
без долара у џепу. У њиховим сиротим 
собичцима расцветава се са екрана и 
светли велики свет кроз који пролазе, 
луњају кроз њега, мувају се и као да 
живе тамо све док не угасе компјутер, а 
из таме се појави поново мирис киселог 
купуса и запршке. Са новинама смо се 
зближили још од малих ногу. Многи од 
нас су на новинама које им је куповао 
отац научили да читају. А када су одрасли 
научили су и јединствену вештину 
која је постојала само у социјализму 

Последња колумна Моме Капора: 
Похвала новинарима

(НИН, 18.02.2010.)

– читање међу редовима. Та вештина 
је подразумевала истанчано осећање 
предвиђања међу редовима оног који 
је говорио сасвим супротне ствари.
Уз то, сваки лист поседује своју посебну 
боју, мирис и квалитет хартије који се 
осећа под прстима. Тако је Политика 
донедавно била сива и озбиљна, а 
жућкасти је папир Борбе личио на 
бетонске ступце Правде. Новости су 
под прстима одувек имале посебну 
тактилност -ствари које је немогуће 
осетити на стакластом екрану 
компјутера. Са њима је престао и 
ритуал јутарњег читања новина по 
кафанама, на тротоару. Човек, наиме, 
прилично глупо изгледа са лаптопом на 
карираном столњаку покрај кафе зване 
комплет (џезва, шољица, шећер, ратлук 
на чачкалици). На компјутеру су све 
информације исте; стакласте и безличне, 
као да су писане све у једној редакцији. 
„Човек двадесетог века ће блудничити 
и читати новине“ писао је Албер Ками 
у својим „Свескама“. Сем тога, новине су 
саме по себи поетична ствар.Новине као 
сиротињски столњак на сандуку молера 
на којима је векна хлеба која се још 
пуши, пола киле шваргле и два велика 
парадајза која кад се једу цуре низ браду 
а који су најбољи онда кад се Цигани 
њима гађају. Савијена Политика у џепу
Гвоздена коју је насликао Мића 
Поповић. Растворене новине преко 
лица после ручка као одбрана од 
насртљивих мува. Новине сложене 
у облик наполеоновске капе када се 
кречи стан. Фишек од новина са кило 
младих трешања или букет цвећа на 
Каленића пијаци где се најлепши букети 
пакују у новине: „Цвеће за госпођу, 
Политика за њеног мужа“. Новине 
којима се заклањамо од изненадног 
пљуска док претрчавамо улицу. Новине 
у десном џепу као знак распознавања 
на састанку са непознатом девојком.
Нисам приметио да на интернету постоји 
једна неопходна ствар за новине, то 
су читуље које ујутру прелистамо 
потајно се радујући што још увек 
пијемо кафу и то заслађену са једном 
од три смрти: со, шећер и брашно. 
(Заборавили су само кокаин.) Новине 
које се подмећу госту који долази са 
бљузгавице да му се отопи снег са 

ципела да би спасили ионако дотрајали 
паркет. Новине којима се пали ватра у 
фуруни; њихов благословени пламен 
угрејаће наше хладне сиротињске 
собичке. Раширене новине на столу на 
којима је бака остављала округласто 
тесто за ванилице да се просуши.
Новине од којих деца праве цепелине 
и бацају са терасе на улицу. Новине у 
отменим светским кафеима на трсци 
(којој нико не зна име) када се по ономе 
шта држе у рукама распознају ко је ко. 
Последњи такви тршчани оквири за 
новине виђени су педесетих година у 
кафеу Руски цар у Кнез Михаиловој и 
били су окачени на чивилуку. Тада сам 
у рукама тих часних стараца, генерација 
која је давно изумрла, први пут у животу 
видео да постоје и неке друге новине које 
се зову Монд, Ла Република, Финанциал 
Тимес, Тиме, а не само Борба и Комунист.
Новине имају своје посебне 
драгоцене мирисе; и затворених очију 
разликоваћу једне од других. Вјесник 
од новосадског Дневника, на пример. 
Откада нисам чуо: „Даћу те у новине „! 
Ко данас каже „ставићу те у компјутер“.
Стриц Арсена Дедића, покојни Крсто 
Дедић, умировљени столар, имао је пса 
Џекија кога је изјутра пуштао из авлије 
у Улици Николе Тесле са врха Шибеника 
да му донесе Политику са киоска. 
На шибенском тргу званом Пољана 
стајала су три киоска: Вјесник, Борба и 
Политика. Џеки би стао испред киоска 
Политике и залајао два пута кратко па 
би му продавац дао смотану Политику 
у зубе а он би отрчао онако керећи 
укосо преко трга све до куће, док су му 
житељи тог лепог града видевши га са 
Политиком псовали четничку матер. О 
њему су писале и новине у своје време. 
Био је то први српски пас националиста 
у Далмацији. Не треба заборавити 
ни пажљиво изрезана средства 
информисања исечена и набодена на 
велики ексер у пољском клозету који 
шкрипи и стење на ветру, где читалац 
може да се упозна са најзначајнијим 
догађајима неког дана протекле године.
Не, не нећу да кажем, компјутер је 
одлична ствар, али још нисам видео 
никога како лаптопом извлачи 
високи сјај из стакала на прозорима.
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NA  VRH  IGLE

Hvata me,
Vrtoglavica...
Na vrhu igle,
Stojim.
Klatim se,
Na sve,
Strane svijeta...
I strah me,
Da se, 
Ne oborim!

ANĐEO

Putovanje moje,
Ka životu krenu.
Na tom putu,
Sretoh,
Anđela, 
Na bijelu konju,
Koji mi, 
Ne htjede,
Otkriti.
Namjeru svoju!

NA TRI  KRAJA  SVIJETA

Živim,
Na tri kraja,
Svijeta.
U srcu,
U duši...
I samo,
Ponekad,
Van njih!

SUTON JE JAČI

Čini mi se,
Još, ni jutro 
Nije.
A meni se,
Već mrači.
U mojoj glavi,
Neko bunilo,
Vlada.
Ovdje je, 
Sve drugačije...
I uvijek
Suton,
Ljepotu, 
Jutra,
Nadjača!

BLEDUNJAVE  USPOMENE

Uspomene,
Bledunjavo,
Se smiju,
Sa starih, 
Razglednica...
Kao,
Da,
Tajne,
Sto života,
Kriju...

DA IMAM

Volio bih da imam
Velika krila,
Krila do neba,
Da ih razmahnem,
I odletim tamo
Gdje žito na kamenu zrije.
Volio bih da imam oči sokolove,
I da vidim
Dozrijevanje te muke seljačke,
Na kamenu zavičaja mog.
I znati bih želio
Da li još zrije,
I klas moj?
O, žito! Sazri što prije.

PAUČINA

Lebdim, trajem i nestajem.
Kao paučina
Razapeta među trnove grane.
To je moja životna sudbina.
Novom snagom klija.
Kroz ljubav
I mržnju do života
Što razapet čeka.
Ono čega nema.
Smrti ili života.

KAKO

Kako li će,
Potok,
Bez vode,
Da krene?
Il' kako li
Cvijet,
Bez mirisa
Da vene?
Kako li će,

Moj glas,
Da živi
Bez mene?

DVOBOJ

Pozvali me, 
Na dvoboj,
Anđeo i đavo,
Da im sudija,
Budem ja...

Mučna i teška,
Odluka bi,
Da stanem 
Između njih...
I pravdu dijelim.

Po prvom koraku,
U ring,
Kad stupih ja...
Anđeo namignu:
„Pomozi njemu,
Oni danas vladaju,
Možda, 
Obojica...
Budemo imali.
Korist veliku!“

SJENKE  ZABORAVA

U potrazi,
Za mislima
Života...
Gubim.
Svoje,
Nedostižno ja...
Na raskršću,
Izgubljenih,
Sjenki zaborava!

LAŽ

Nije čudo
Što čovjek
Ne može
Da prepozna
Niti samog sebe.
A ogledalo je pred njim,
Jer ni ono nije
Ono što
Juče bi.
Vidi vraga,
Naučilo da laže

Đorđo Radović
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Dah jeseni

Saplićem se  
o tragove sopstvenog srca, 
 
mučim dostojanstvenom nežnošću 
sebe umišljeno mladu, 
 
svakom tvojom naklonjenošću 
brišem bore s lica 
 
i samo jedan tvoj dah 
učini da procvetam pod 
jesenjim nebom.

Dečija ljubav snagu daje
                                   (Jani)
Brzaci me nose 
u svojoj okrutnoj igri, 
peče me sunce 
ljudske pohlepe 
žigoše me u svojoj nemilosti, 
šibaju mi volju, 
moju gordost piju, 
teskobom me hrane, 
love moju dušu, 
i priznajem 
slomiti me mogu, 
samo nikad 
ukrasti mi ne mogu 
nemerljive dubine ljubavi 
koje putuju kroz večnost 
do nje, 
koja u svom dečijem srcu 
ima mene.

 

Enigma                             
Gladne sam oblake nahranila,
 
kiše okupala i duge obojila,
 
veštine trava savladala 
i nenasitih glad utolila,
 
neućutna usta zapečatila,
 
divlje zveri ukrotila,
 
sunce u prah zdrobila,
 
pustinjski pesak razduvala 
i vulkane zaledila,
 
zlovolju i mržnju izbrisala,
 
venac osmeha za tebe isplela,
 
srce u tvoj vrt zakopala 
vernost ti podarila,
 
samo tebe nisam razumela.

Krug

Prostori 
bez raskršća 
i daljina 
muče me 
neskladom boja 
starošću vazduha 
i pohlepom 
velikodušnih davanja 
 
Od mraka 
ne vidim izlaz 
iz obilja nesigurnosti 
i tonem 
u sve dublju tišinu

Mali  oglas

Poštenom  pronalazaču,
nestvarna,
osmesima  bogata  nagrada
i  zahvalnost,
za  pronađeni
davno  izgubljeni  san
na  uzavrelom  pločniku
velegrada
u  životnom  metežu
odrastanja.

Na obali

U zagrljaju vetra 
krošnje su plele čipku 
bez početka i kraja,
galebi su se bezbrižno ljuljali 
na nebeskim ljuljaškama,
more se uznemireno 
nudilo obali,
a mi opčinjeni 
čarolijom pred nama 
dozvolismo da privremeno 
umre prisustvo naše 
u njihovom trajanju.

Ostani  tamo

u preplašenim noćima te nema
ni u raspršenim kapljicama mora
ponekad te potražim u zenicama zaljubljenih
ne nalazim te
rezbarim dane
strahujem strahove tvoje
igram odanog podanika tvojih želja
razlivam misli po obličju nadahnuća
ti ostani tamo gde jesi
skriven u sigurnom prostoru pred zaboravom

tvoja nemost je najbolji lek
za razdiruću čežnju
ne brini
osmehom setu vežem
manje boli
ja sam kao jutro koje niko ne pita
dal` oseća bol kad rađa nov dan

Otisak tvoje duše
Dočeka me 
u samoći 
na ivici noći 
odjekuje u srcu 
k`o nemi krik 
razgovor bez reči 
kao izgubljena bitka 
želje nikle iz kamena 
i kukavičkog poteza 
mog pretesnog života 
kada te samo jedan korak 
odneo u smrt 
a mene u nov dan 
deset godina stariji
od današnjeg

U senci dobra i zla

posadim

tvoj osmeh na moje srce

gledam

očima nemog čekanja

pazim

da mi te ptice ne odnesu

grejem te

pretvaram se u sunce

zalivam te

postajem kiša

čekam

dozivam

uzalud se nadam

ti ne ničeš

ni iz jedne od nepreglednih nada

vraćam ti osmeh

povlačim se

tamo gde radost nije greh

Mirjana Jerotić



Ja sam za nju “bio” mlogo brezobrazan 
pošto sam prepisivao sa “bio” papirića na 
kome sam sa “bio” grafitnom olovkom “bio” 
napisao sve što nisam “bio” znao. Dobio 
sam keca i od tada nisam “bio” više prepisi-
vao, pogotovu ne sa “bio” papirića na kome 
nisam “bio” siguran šta piše! Bre, da sam 
bar “bio” pročitao! Nego puvanjak! Ništa ni-
sam “bio” razumeo šta sam “bio” napisao. 
Nisam razumeo samoga sebe, što me i ne 
čudi pošto mi se to vrlo često dešava i dan 
danas! A ne dok sam još “bio” mali. 

E, tada kada sam “bio” mali nisam ni znao 
ni razumeo mnoge stvari. Na primer, da se 
gospodin Esterhazi, pardon gospođa Eše-
rihija (poserem ti se ja na nju) može naći 
u povrću. Nisam ”bio” znao za nju, iako 
je deda dva puta godišnje đubrio baštu 
stajskim đubrivom. Nisam “bio” znao da je 
stajsko đubrivo lepa reč za kravlju balegu 
odnosno za kravlja govna. To sam “bio” 
saznao tek kasnije. Bez obzira na sve, 
dedino povrće je mirisalo na leto. Tako da 
je deda jadan ne “bio”, “bio”-ne-“bio”, “bio” 
totalno “bio”! Pravi rodonačelnik novoga 
doba. Tada njegove krave, danas popular-
no zvane “Milka” nisu dobijale duplu dozu 
antibiotika za doručak i nisu bile roze. Bile 
su naše, zdrave, seljačke, preplanule od 
sunca, sa zapečenim blatom na repovima 
i velikim osmehom na ustima. Vikale su 
MU, MU, MUUU, MU, MU, MUUU! Tada 
nisam “bio” znao šta to znači, ali kada sam 
porastao... Ehehe! Onda mi je bilo jasno 
šta su govorile. Najviše su MUkale kada 
je u blizini “bio” gopodin bik. U prevodu 
sa kravljeg dugačkog jezika na naš krat-
ki to bi značilo otprilike ovako: - Daj MU 
bre ženska glavo, mamicu MU njegovu, 
vidiš da MUUUče ceo bogovetni dan, pući 
ćeMU MUda od silnog MUUUkanja! Dakle, 
krave su uredno MUjele kukuruz, MUsrale 
stajsko đubrivo i MUebale se s’ naš’ bik da 
je sve pucalo od zdravlja i nečeg drugog! 
Tako da u takvoj konstalaciji gospođa Eše-

Naše krave
nemaju
ešerihiju!

rihija nije mogla da mutira i mogla je samo 
da nam pljune pod prozor. 

Svakog leta smo sestra i ja pomagali dedi 
sa visokim gumenim čizmama na nogama 
da stajsko đubrivo iz kravljeg WC-a, pardon 
kravljeg toaleta prenese na oranice i rastu-
ri. Tada on nije “bio” imao mašine, nego je 
“bio” imao živce, mišiće i nas dvoje. Uf, kako 
je samo mirisalo na “bio” kiselinu koja je od 
sebe terala svaku alergiju na: travu, vrbe, 
breze, ambroziju, a brate mili i na krave i na 
njihovo mleko. Jedino je komšija Pera “bio” 
alergičan na komšinicu Micu. Nikako nije 
mogao da je podnese u kući nego ju je uvek 
terao na senik tako da on može lepo da diše 
ako se komšija Radosav vrati ranije sa njive. 

Znači, isparenja iz balege su očito jačala 
naš imuni sistem. Čak i naučnici tvrde da 
decu treba voditi po štalama. Bolje mi njih 
da vodimo da to vide i malo rade, nego da 
nam seru po glavi u kući i ne rade ništa. Da-
kle, vodimo decu. Tako bi jednim udarcem 
ubili dve muve. Deca bi dobila radne navike, 
a i otpornost na govna kojih je u našim ta-
njirima, iz dana u dan, sve više. Doduše ta 
gospođa Ešerihija živi i u našem debelom 
crevu potpuno dobroćudno, ali ako iz tog 
hodnika pređe u neki drugi, ima komšinicu 
Micu da zaboli bešika. 

Nego da se vratimo na ”bio”. Taj “bio” je 
u to vreme “bio” skraćeno ime za biologi-
ju, koju smo jedino mi đaci koristili. Tako 
da o gajenju povrća u “bio”-baštama nije 
bilo ni traga ni glasa. Jedino što se mo-
glo čuti u selu je informacija da je kom-
šija Pera “bio” recimo dva puta kod ko-
mšinice, koja je posle dobila neverovatno 
“bio” odnosno prirodan osmeh! A ne kao 
danas, danas se kao prodaje “bio” voće i 
povrće, od koga dobijamo “bio” Ešerihi-
ju koja preti da nam se “bio” posere na 
glavu. Kolera nije mogla da nas dokrajči, 
ali zato ova mutirana baba-sera iz “bio”-

prodavnica misli to da uradi. Tako da, ako 
vam se stolica u klozetskoj šolji odnosno 
govno u WC-u ofarba crvenkasto, a niste 
jeli na primer cveklu, ne zajebavajte se 
nego pravac bolnica.

E, bilo je i u našem ataru svakojakih glista 
i ohoho glisturina. Ove prve sam, zalivajući 
baštu, video glavom i bradom, a ove druge 
je glavom i bradom videla komšinica Mica. 
Ja sam mrzeo vodu i paprike, paradajz i 
lubenice, i sve što je posađeno, a komšini-
ca Mica je volela sve što je kod nje sađe-
no, kao komšiju Peru i Milana, a boga mi i 
Marka. Znači, mnogo sam se kišnih glista 
nagledao, ali bakterija opasnih po život ni-
sam, osim komšije Radosava kada je “bio” 
ukapirao da se njegova žena “prenosi” od 
senika do senika. Malo je falilo da zarati sa 
pola sela.

Dakle, sve dok smo znali šta MU jede, znali 
smo i šta MU sere, tako da nam nisu bile 
potrebne neke MUčne kontrole. Od smrada 
je bežalo sve, pa i gospođa Ešerihija. E, a 
danas, kada je sve sterilno i upakovano u 
plastične kese i ožigosano barkodovima i 
ostalim zajebancijama, ne zna se ko pije, 
a ko plaća. Sada više ne može da se kupi 
mladi luk nego El lukos iz Španije, pa Das 
Shargarepha iz Nemačke, pa Der Börania 
iz Austrije itd. Nama je ostao samo domaći 
suljpa iz Vojvodine. Pa ako nastavimo da 
zajebavamo zemljoradnike nećemo imati ni 
to, nego ćemo lepo umesto suljpa u usta da 
nabijemo motku u dupe!

Tekst: Branko Baćović
(Više na Blogu: www.transformation-art.com)

Crtež: Danijel Trstenjak

Naše krave nemaju Ešerihiju! To odgovorno tvrdim, 
pošto sam 23 godine jeo povrće iz dedine bašte, a 
ne tamo neke “bio”-bašte. Deda je svoju ne-”bio”-
baštu đubrio dva puta godišnje sa običnim stajskim 
đubrivom. Tada niko nije znao šta znači “bio” osim moje 
biologičarke, odnosno učiteljice “prirode i društva”.
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Smiljana Ilić
DIJETE SA SELA 

Iz sela sam brdovitog kraja,
sramota me nije nikad reći.
Odrasla sam u kućici staroj,
grijući se pored stare peći. 

Prije nego što u školu krenu,
čuvala sam majci stada bijela.
Sa ponosom i sad vama kažem,
dijete sam ja, brate sa sela.

U školu sam pješice ja išla,
nije bilo to nimalo blizu.
Više puta para nije bilo,
osjetila za veliku krizu. 

Učenik ja primjeran sam bila,
u dnevniku sve petice bile.
Tkanu torbu prtila na leđa,
bilo sunce il’ kiše lile.

I sad kada ja u svijet odoh,
Želim punu  istinu vam reći.
Dijete sam lijepog mog sela,
što je raslo pored tople peći. 

DJETINJSTVO

Ja lutku imala nisam,
umjesto nje imah mače malo.
Za igru dječiju ja nisam znala,
imala ono što mi se dalo.

Ni šnale prave u kosi ne imah,
majka mi cvjetić iz trave dala.
Cipele imala samo sam jedne,
za skupe haljine nisam ni znala.

Ni tanjir imala ja nisam svoj,
iz iste zdjele mi svi smo jeli.
Vremena teška na selu bila,
kad ljudi žito srpom su želi.

Radovala se svakom Božiću što dođe,
i njegovom radovala se  daru.
Pred očima i sad ja vidim sliku,
majku umornu, „singericu“ staru.

Kad u djevojčurka porasla sam,
čuvala majci stada sam bijela.
Plesti od bake učila se,
zabava bila seljačka prela.

Djetinjstvo tako i prošlo je,
brzinom ptice u letu.
Bilo a kao da nije,
zar ne pripada svakom djetetu?.

GOLUBU

Golube ptico u letu,
spusti se na rame moje,
samoće meni je dosta,
treba mi krilo tvoje.

Zavičaju mome poleti,
pozdrave moje mu nosi,
nebo ti moje pomiluj,
oca što travu kosi.

Majci na prozor sleti,
razbi samoću njenu,
u baštu ti našu zaviri
i ruži napravi sjenu.

KAKO SI OTADŽBINO?

Kako li si mila otadžbino,
sve ovo vrijeme bez nas,
koji ti zbogom ne rekosmo,
bezobzirno krećući u beskraj i spas?

Dal' naše nebo ikad zaplače,
za bezbrojem čežnjivih srca,
što krenuše put tuđeg neba,
u jatu neveselih ptica?

Čuvaš li nam i sad mjesto,
na našem ognjištu starom,
dolasku našem dal'se još veseliš,
ko i mi krećući, sa čežnjom i žarom?

RECI MI RIJEKO

Dali jos uvijek užurbano tečeš,
dok pognute vrbe tebi se mole
i da li ko nekad dječaci iz sela,
u tvoja njedra kriju noge gole?

Ogleda li se jato ptica,
u ponosnoj dubini tvojoj
i da li još uvijek tajnu čuvaš,
o posrnuloj ljubavi mojoj?

U svitanje zore dal' mira imaš
Il' žagor djece još te budi,
reci mi tiho, šapni mi mila,
u selu mome  šta rade ljudi?

TAMA

Kad me na ulici sretneš,
ne prilazi, jer može boljeti.
 Srce moje slomljeno je,
izdaleka može voljeti.

Ako me se sjetiš, nikad ne reci,
jer tuga biće veća,
drugoj ti pripadaš, znam
i nisi moja sreća.

Pogled ako ti zaluta,
tamo gdje stojim sama,
priđi, to nisam ja,
moj lik je sada tama.

UGUŠIĆU  LJUBAV

Ugušiću  to blaženstvo
što u meni treperi
i osjećanja protkana boli,
vremenu ću  reći da izbriše tragove,
zabraniti srcu da njega voli.

Misli zamoliću svoje,
da uzalud ne lutaju više,
u duši napaćenoj smiriću buru
i duge olujne kiše.

Trenutke provedene sa njim,
vjetru u zagrljaj ću dati
i ime što tugu znači
u arhiv zaboravljenih poslati.

Stazama starim prolazit' neću,
nek trnjem se kite, zbog njega stide,
Ugušiću čežnju u očima svojim,
da željne ga ponovo vide.

Ugušiću blaženstvo u sebi,
što ljubavlju ljudi zovu,
potopit sve uspomene lude,
u stihove neke i pjesmu ovu.

ZAVIČAJ

Zavičaj moj je tamo daleko,
gdje pjesma ptica najljepša se čuje.
Gdje sunce grije mnogo jače,
marljive pčele gdje glasno zuje,

Prostrane njive najljepše su tamo,
cvijeće opojnim mirisom miriše.
Putevi bagremovim cvijećem okićeni,
vazduh se tamo mnogo lakše diše.

Nebo je tamo plavlje,
zvijezde imaju veći sjaj.
Mjesec se tamo pojavi prije,
pejsaža pun je taj lijepi kraj.

Ljudi se tamo slađe smiju,
iz srca, gromko i glasno.
Proljeća mnogo ranije stižu,
a zime vrlo kasno.

ZEMLJAKU

Reci mi, zemljače, druže
bol koji je veliki tvoj,
o zavičaju kad zboriš tiho,
što kriješ zamišljeni pogled svoj?

Da li te ova daljina smara
i čežnja lomi kao i mene,
pred očima nade dal' ti zatrepere,
zavičajne slike, mladosti sjene?

Odlutaju li tvoje misli,
kao i moje vrlo često,
u selo što na bosiljak miriše,
tamo gdje nam je zemljače mjesto?
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Narodne poučne priče
Kamen u pustinji
Neki Arapin prelazeći pustinju naiđe na ogroman kamen koji je do 
pola bio zakopan u pesku. Nanjemu je naškrabanim slovima pisalo:
„Prevrni me i biću ti od koristi.“
Arapin je bio siguran da se ispod kamena nalazi skriveno blago i poče 
svom snagom da se trudi da ga prevrne. To mu je i uspelo nakon 
nekoliko sati. Ali na njegovo zaprepašćenje tamo nije bilo nikakvog 
skrivenog blaga, već još jedan natpis:
POHLEPA JE UZROK SVIH ZALA NA ZEMLJI. 
UPAMTI OVO I POSTAĆEŠ BOLJI ČOVEK.

Prepreka na putu
U stara vremena jedan je kralj na sred puta postavio ogroman kamen. 
Potom se sakrio da vidi ko će ga pomeriti. Neki od najbogatijih trgovaca 
u kraljevstvu kao i mnogi dvorjani prolazili su tim putem i kao da nisu 
ni primećivali kamen. Neki od njih su čak i krivili kralja što tako loše 
održava puteve. Ali nijedan nije uradio ništa da bi sklonio kamen sa 
puta.
Potom je naišao neki seljak vraćajući se sa pijace, noseći na leđima 
ogroman teret sa povrćem. Kada se približio kamenu, spustio je svoj 
teret i pokušao da ga skloni sa puta.  Posle mnogo težnji i naporá, 
napokon je uspeo. Kada je ponovo uzeo svoj džak povrća, primetio je 
da je tamo gde je bio kamen sada ležala vrećica sa zlatnicima. Uz nju je 
stajala i prikačena ceduljica na kojoj je pisalo: „Zlato pripada onome ko 
pomeri kamen sa puta.“
***
Seljak je naučio ono što mnogi od nas nikada neće razumeti: da je 
prepreka zapravo prilika da poboljšamo naše stanje.

Hvalisavost
Tri žene sretoše se kod bunara gde su došle po vodu. Zapričaše se o 
svojim sinovima.
„Trebale bi čuti moga sina! Kako samo prekrasno peva, kao slavuj!“ – 
reče prva žena.
Druga žena se isto pohvali: „A da samo vidite moga sina, kako je visok i 
snažan! Kad baci kamen uvis, on skoro da dotakne oblake.“
Treća žena je samo ćutala. Na to je druge dve počeše zadirkivati: „A tvoj 
sin?. Kakav je on?!“
„Ne znam šta bih vam pričala. Moj sin je mlad, običan dečak, kao i 
mnogi drugi.“
Na to se žene uputiše nazad kući noseći teški teret vode na glavi.
Treća žena je i  dalje ćutala osećajući se neugodno pored druge dve 
žene.
Sunce je sve žešće pržilo, teret je bio sve teži. Odjednom žene ugledaše 
na ulazu u selo svoja tri sina.
„Poslušajte kako moj sin lepo peva!“, uskliknu prva pokazujući na svog 
sina koji je sedeo na zidiću i zaneseno pevao.
„Pogledajte moga sina“, ushićeno će druga „kako samo visoko baca 
kamen. Divota!“.
Treći sin potrči prema svojoj majci i uze joj teški teret s glave.

Osveta
Neki seljak, kad je kosio na svojoj livadi travu, spazi jedno leglo 
lasice. U leglu spavahu goli mali lasići, ali sami bez svoje majke. Seljak 
se sagne i uzme leglo te ga prenese na drugo mesto, da ga ne bi sa 
nepažnjom kakogod kosom utamanio. Seljak nastavi opet svoj rad sa 
kosom. Najedanput spazi, gde ide lasica i približuje se svome mestu, 
na kome je ostavila leglo sa mladijem. Seljak stane posmatrati, šta će 
lasica raditi kad ne nađe svoje leglo. Lasica došavši na ono mesto, na 
kome je ostavila svoje mlade, vide da joj je neko digao njezine drage 
lasiće. Uzvrti se i počne tražiti tamo amo svoje mlade, ali joj bi uzaludu 
traženje. Onda počne gledati na svaku stranu stojeći na jednom mestu; 
dok najedanput poleti i uspuže se uz jedno drvo o kome je bio ovešen 

istog seljaka jedan kabao (vedro) pun mleka. Stane na kabao te otruje 
sve mleko nekom travom. Dok je to ona činila, seljak brzo uzme leglo 
sa lasićima i stavi ga na ono mesto, odaklen ga je digao. Lasica kad siđe 
s drveta ode opet tražiti svoje drage lasiće, i na radost njezinu nađe 
svoje male, gole lasiće. Omiluje ih i nahrani. Sad se lasica opet odvoji od 
mladijeh. Uspuže se ponovo na isto drvo, gde visaše kabao pun mleka, i 
grizući zubima duže vremena kanavu (konopac), kojom je bio privezan 
kabao, prekine je a kabao pane na zemlju iz koga se proli sve mleko. 
Seljak, kad je vidio ovu mudrost ovako male životinje, reče:
„Čini dobro ne samo ljudstvu, nego i životinji, pa će ti biti dobro. Zlo 
čini, zlo će te i snaći.“ Životinja, pa i ona zna šta je ‘osveta’.

Dragi kamen mudre žene
Neka mudra žena, putujući kroz planinu nađe u jednom potoku dragi 
kamen. Kamen je bio od neprocenjive vrednosti. Ali ona ga nemarno 
stavi u torbu. Sutradan dok je doručkovala,  pred njom  se pojavi 
neki čovek. Čovek je bio gladan i zatraži od žene da mu da bilo šta 
za jelo. Žena odmah posegnu za torbom da mu izvadi nešto za jelo. 
Čovek ugleda dragi kamen u njenoj torbi, očara se njime i zatraži od 
žene da mu ga da! Žena to učini bez premišljanja. Čovek ode dalje 
prezadovoljan zbog svoje lude sreće. Znao je da kamen dovoljno vredi 
da ga učini milionerom. Ali, posle nekoliko dana, vrati se nazad da 
potraži onu ženu. Kad je nađe, vrati joj kamen nazad i reče: „Razmišljao 
sam. Znam koliko je ovaj kamen vredan, ali ti ga vraćam u nadi da ću od 
tebe dobiti nešto što je mnogo, mnogo vrednije. Ako možeš, daj mi to 
što imaš u sebi, a što ti je omogućilo da se s takvom lakoćom odrekneš 
ovog skupocenog kamena“.

Budi srećan! (Kratka priča o zlu u ljudima)
Na uglu jedne ulice stajao je prosjak i prosio za hleb. Ulicom je naišao 
konjanik,  dojahao do njega i udario ga bičem po licu.
Gledajući jahača dok se udaljavao, prosjak se ispravi i povika: „Budi 
srećan!“
Neki seljak stajao je tu u blizini i vidio sve što se dogodilo. Ipak…prosjakove 
zadnje reči su ga u potpunosti zbunile. Nije izdržao, a da ne upita prosjaka: 
„Zar si zaista toliko ponizan i skroman?!“
„Ne“, odgovori je prosjak. „Ali, da je jahač bio srećan čovek, nikada ne bi 
došao da me udari bičem po licu!“

Vinograd
Kad vide seljaka da sadi vinograd, đavo se obradova i pomisli: „Grožđe 
će biti moje i opskrbljivaće čitavo moje kraljevstvo. Vinograd će stalno 
rađati.“
Đavo se približi seljaku zaposlenom oko sađenja pa ga upita: 
- Šta to radiš? 
- Pa, vidiš da sadim vinograd – odgovori mu seljak. 
- Zašto? – činio se đavo neveštim. 
- Zato što će plodovi loze biti korisni. Grožđu se vesele i mali i veliki, a 
vino će uveseljavati ljudska srca. 
- Ako je to istina, hajde da sadimo zajedno – predloži đavo.
Potom đavo donese jednu ovcu, pa lava, zatim tigra, na kraju svinju 
i majmuna. Žrtvovao je redom te životinje tako da je njihova krv 
natapala zemlju i vinovu lozu, a na kraju se mešala u grožđu. Lukavi 
đavo vrlo dobro je znao šta radi.
Zato i danas kod ljudi koji piju vino prepoznajemo osobine žrtvovanih 
životinja.
Ako čovek popije malo vina – dobar je kao ovca, popije li malo više – 
hrabar kao lav. Pretera li s pićem, postaje okrutan kao tigar, a ako mu 
vino postane strast, nalik je svinji koja se valja po blatu, pa tako od 
sebe napravi majmuna.
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Mudre misli
Ako želiš jezgro, slomi ljusku. 
Ako zlo neće na tebe, a ti beži od njega. 
Boj se Boga, ali i onoga koji se Boga ne boji. 
Bolest i planinu obori, a kamoli čoveka. 
Često jednog dana kad učiniš jedan greh, učinićeš i drugi, i kad pokažeš jednu vrlinu pokazaćeš i drugu.
Čudno je kako je malo potrebo da budemo srećni, a još je čudnije kako nam baš to malo nedostaje.
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka.
Dobra je stvar krotka i zdrava žena. 
Dok ne iskopaš nov bunar, ne pljuj u stari.
Gde velika zvona zvone tu se mala ne čuju.
Glupost je starija od pameti. Da prvi čovek nije bio glup, drugi se nebi ni stvorio.
Iz krivog odžaka dim pravo izlazi.
Iz prazne kuće i miševi beže.
Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u 
koju smo se bili zaputili.
Kako korisno i dobro govore ljudi koji umeju da ćute!
Ko je duga veka, taj nadživi sve, pa i svoje zasluge.
Koji se pas silom u lov vodi, taj zeca ne hvata.
Koju vodu moraš piti, nemoj je mutiti.
Konju, ženi i pušci ne treba verovati.
Krpi rupu dok je manja.
Lepša duša dublje jeca.
Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti.
Ljudi koji ne mogu videti svet u sebi još manje mogu videti sebe u svetu.
Ljudi koji ne mogu vladati svojim srcem, još manje mogu vladati svojim jezikom.
Ljudska ličnost, najveća svetinja.
Ludi boj biju, a mudri vino piju.
Moralna lepota, lepota duše, srca i karaktera svetli i kroz najružnije lice čovečije.
Može se radi suknje preskakati plot, ali se to, ni u kom slučaju, ne može činiti u suknji.
Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo.
Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj sve što čuješ.
Ne može se dlanom sunce zakloniti.
Neko ostari kao zlato i mermer, a neko kao cipele.
Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega.
Novac sitno zveči, al se daleko čuje.
Od svog porekla i detinjstva ne može se pobeći lako.
Svi ljudi imaju iste mane, ali nemaju iste vrline.
Svi ljudski pokreti proizlaze iz potrebe za napadom ili odbranom.
Svi pravi životi su lepi i teški.
Svi smo mi mrtvi, samo se redom sahranjujemo...
Voleti drugog čoveka znači i razumeti ga, a svakako i opraštati mu. 
Vrlo rano sam saznao da svaki minut života može biti težak koliko i život ceo.
Žena muža nosi na licu, a muž ženu na košulji.
Žene ne znaju da poštuju, nego da vole. Stoga one ne traže ni da vi njih poštujete, nego da ih volite.
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