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Јесен
стиже рана…
Јесен стиже рана, а са њом и нова сезона у дјеловању српских друштава у
Словенији. Послије годишњих одмора, љетњих врућина, мора и планина,
почетком септембра почела је нова сезона, тако то називају друштва која
имају фолклорне групе, а већина српских друштава је управо таквих. Неки
су једва чекали да почну пробе и да се нешто ради, да се покаже и настави
већ добро утабаним путем. Па кад су већ кренули у друштвима кренули су
и Мостови да објаве све оно што се од посљедњег издања дешавало. Иако
су, као што рекох, били годишњи одмори, за неке фолклораше то није био
само одмор него и прилика за турнеје и наступе, а на тим путовањима и
гостовањима увијек се доживи нешто лијепо, нешто што остаје у трајној
успомени. Дио тих доживљаја можете прочитати у овом броју Мостова.
На почетку објављујемо чланак, односно извјештај, о Скупштини дијаспоре и Срба у региону која је одржана почетком јула у Београду а на којој је
активно учествовао и делегат из Словеније. Ово напомињем из разлога што
је питање рјешавања статуса и побољшање положаја српске националне
заједнице у Словенији једно од најважнијих питања у дјеловању српских
друштава у Словенији.
Словенија је ове године била поприште одржавања европског првенства у
кошарци ЕуроБаскет 2013. а то је била прилика не само за Србе у Словенији
као навијаче кошаркашке репрезентације Србије, него и прилика за друштва
да покажу дио своје активности, а ту прилику на веома лијеп начин искористили су у КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице.
Посебно признање за успјешан дугогодишњи рад стигло је на адресу Културног друштва „Брдо“ из Крања а везано је за позив на учешће на Вуковом
сабору у Тршићу. О томе прочитајте репортажу у наставку Мостова.
Ове године навршило се двјеста година од рођења Петра II Петровића Његоша, владике, пјесника, државника… а Српско културно друштво „Петар
Кочић“ и његова литерарна секција потрудили су се да и код нас буде забиљежен овај јубилеј и да се подсетимо на велико Његошево дјело.
У нашим друштвима велики значај посвећује се и издавачкој дјелатности
обзиром да имамо око петнаестак књижевника који пишу на српском језику
и користе прилику да своја дјела представе широј јавности. И ове године
чланови наших друштава били су учесници пјесничких сусрета „Шушњар
2013“ на којима је презентована издавачка дјелатност наших друштава и
Савеза.
Било је у ових мјесец и по активности друштава, а овдје, у Мостовима можете прочитати како су организоване и реализоване те активности, као што
су дјечији фолклорни фестивал, „Разиграна срца“, Трећи међународни светосавски фолклорни фестивал и друго.
Ту су и наше сталне рубрике, надамо се да ће свако наћи нешто занимљиво,
да ће бити за свакога понешто.
Душан Јовановић
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Извештај

о раду Скупштине дијаспоре и Срба у региону у 2013. години
Више или мање свима је познато да се у
Београду у Дому Народне Скупштине од
5. до 7. јула одржала 3. седница Скупштине дијаспоре и Срба у региону (у даљем
тексту: Скупштина). На седници је био
присутан 31 делегат од укупно 45, што
значи да је Скупштина имала кворум, али
и нормалне услове за рад, што је свакако утицало на општу позитивну оцену о
раду Скупштине, не само у току заседања,
него и касније. Као делегат Скупштине
из Словеније узео сам активно учешће
у већини тачака дневног реда, али и у
креирању усвојених закључака, који су
у прилогу овога извештаја, али и његов
саставни део. Посебно желим да нагласим да сам имао одличне и конструктивне
разговоре са бројним делегатима, али
и са званичницима институција Србије
(Министарством иностраних послова,
проф. Оливером Антићем, саветником
председника Републике, представницима
Владе Републике Србије, представницима
Српске православне цркве, али и са замеником амбасадора Словеније у Србији,
који је такође био присутан на свечаном
делу седнице Скупштине). Ове године су
имали част и чланови Савета за културну,
просветну, научну и спортску сарадњу да
буду присутни на заседању Скупштине,
где је из Словеније учествовала и Весна
Бајић Стојиљковић, члан тог савета, а која
је већ доставила свој извештај, са којим се
у потпуности слажем.
По доласку у Београд већ 4. јула делегати
смо имали у Клубу народних посланика
на Дедињу пријем и неформалне припреме за рад Скупштине и коктел добродошлице. То је била прилика да такође
погледамо изложбу слика „Краљеви Србије“, признатог сликара Милана Стојакова. Одређен број делегата, међу којима
сам био и сам, наставила је са припремом
рада Скупштине и у хотелу, у којем смо
били смештени, што се исказало као врло
корисно за цео ток Скупштине, јер нам је
успело да се договоримо око неких спорних питања, као и око редоследа дневног
реда.
После интонирања химне „Боже правде“
у свечаном делу рада Скупштине делегатима се обратио Председник Народне
Скупштине Републике Србије др Небојша
Стефановић, који је нагласио важност успостављања добрих односа између институција Србије и њеног расејања, а где морају управо институције Србије стварати
боље услове за свеукупну сарадњу и разумевање. Његова Светост Патријарх српски Г.Г. Иринеј, дао је посебну важност
српском расејању не само за очување српског језика, културе и вере православне,
него и посланства око стварања лепше

Никола Тодоровић и Александар Чотрић

слике о своме народу и својој отаџбини
у државама из којих долазимо; у даљем
свечаном делу делегатима се обратила др
Славка Драшковић, директорка канцаларије за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону, где је подсетила на надлежности
Скупштине и Канцаларије за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону. У свечаном делу седнице се на крају обратио
потпредседник Скупштине Милисав
Алексић, који је у присутности делегата
и свих званица изнео ставове и захтеве
Скупштине, који се односе на будућу организацију и сарадњу институција Србије
и њеног расејања. Са задовољством могу
да известим да сам имао видно учешће у
креирању изјаве, коју је колега Алексић
прочитао и на крају уручио Председнику Скупштине Србије др Небојши Стефановићу, а које су такође прослеђене и
председнику Владе Србије Ивици Дачићу

и председнику Републике Томиславу Николићу.
У радном делу седнице, после верификације мандата појединим делегатима и
констатовања оставке потпредседника
Алексића, Скупштина је усвојила измене
и допуне Пословника о раду Скупштине дијаспоре и Срба у региону, где сам у
својству аутора измена и допуна био као
известилац. Пословник о раду Скупштине је у односу на пословник, који је био
усвојен 2010. године претрпео биствене
измене, које се пре свега односе на рад
Скупштине и њених Савета током читаве
године, али и уредио обавезе Канцаларије до Скупштине и њених Савета, уредио избор председника и потпредседника
Скупштине, те престанак функције председника и потпредседника, што није било
уређено у претходном пословнику.
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После усвајања Пословника о раду
Скупштине обављено је кандидовање и
избор председника Скупштине. Част ми
је била да сам био од стране врло угледних делегата предлаган за председника
Скупштине. Обзиром да нисам посвећивао томе већу пажњу нити лобирао код
било којег делегата, од четири кандидата
је изабран колега Драган Станојевић, делегат за Украјину, Русију и Белорусију,
што сматрам за врло добро персонално
решење. Потпредседници Скупштине су
колега Звонимир Јовановић, делегат из
Швајцарске и протојереј Саша Стојановић, делегат из Аустралије. Имам утисак
да ће Скупштина под садашњим вођством,
имати много већу могућност за успешан
рад преко целе године, али и за далеко
бољу сарадњу са институцијама Србије.
Скупштина је такође у даљем току седнице обавила реконструкцију сва три Савета Скупштине дијаспоре, а известилац
за предлагану реконструкцију је био др
Радивоје Петрикић, делегат из Аустрије
и члан Савета за економску сарадњу. Као
члан Савета за статусна питања из Словеније изразио сам сагласност с предлогом
колеге Петрикића, јер Савети у досадашњем раду нису били ефикасни, што
је Скупштина прихватила. С тим у вези је
Скупштина усвојила одлуку о разрешењу

свих чланова Савета Скупштине дијаспоре. Друга одлука је била да сваки од савета Скупштине дијаспоре има само 11
чланова, и не као до сада да се није нити
знало, колико чланова има поједини савет.
Ограничење броја чланова на 11, би омогућавало ефикаснији рад Савета. Чланове
сва три Савета Скупштина ће именовати
на електронској седници, која ће бити
најкасније септембра ове године, а предлоге ће искоординирати Канцаларија за
сарадњу са дијаспором. Што се тиче чланова Савета из Словеније, мој предлог је
био да остану исти, као и до сада, али о
томе ће на предлог Канцаларије одлучити
Скупштина.
У суботу 6. јула биле су тематске седнице, у којима су учествовали представници
бројних локалних заједница, представници неколико министарстава, као и проф.
др Оливер Антић, саветник председника
Републике Србије. Моја расправа је била
везана пре свега на статусна питања и
нисам се бавио тематиком економске сарадње или културном, научном, просветном и спортском сарадњом, јер је Весна
Бајић Стојиљковић одлично уградила
наше ставове у део закључака, које је на
Скупштини изнео известилав тога Савета,
др Петар Гојковић из Француске, а чије закључке сам вам већ проследио.

Обзиром на оцену већине делегата
Скупштине да сам стваралачки доприносио раду Скупштине, иста ме је именовала са још четири делегата за припрему
закључака Скупштине, што представља
признање не само мени лично, него и
друштвима, која су ме изабрала за делегата. Чланови радног тела смо у поподневним часовима другог дана заседања (у суботу) припремили закључке Скупштине.
Закључци у 20 тачака трећега заседања
Скупштине, којих сам соаутор и с којима
се у целини слажем, Скупштина је једногласно усвојила, а ти закључци су саставни део овог извештаја.
За недељу је била предвиђена јутарња
литургија у Саборној цркви у Београду и посета Историјском Музеју Србије.
Међутим, пошто то није било предвиђено у првој достављеној Агенди заседања
Скупштине, због раније договорених породичних обавеза сам у суботу 6. јула увече из Београда отишао за Љубљану.
Са поштовањем !
Љубљана, 17. 7. 2013. године
Никола Тодоровић, делегат из Словеније

Изјава за српске медије
У оквиру припрема за Скупштину
дијаспоре и Срба у региону, а у складу
са одредбама ЗДСР (Закон за дијаспору
и Србе у региону) одржане су седнице
сва три Савета скупштине, на којима су
претресене бројне теме, које се односе
на рад дијаспоре и Срба у региону, али
такође и на сарадњу Канцеларије и других институција са српским расејањем.
Једни Савети су завршени, онако како
то раде одговорни људи, Савет за статусна питања, на жалост није завршио
са радом, јер је седница прекинута. По
закону би морали савети имати најмање
две седнице на годишњем нивоу, али на
жалост и Савети су били устављени,
као и Скупштина, која се није одржала у
2012. години. Савет за статусна питања
је вољом председавајућег желео убацити неке теме, које нису у надлежности
тога савета, чему смо се неки супротставили.
Посебна тема је бирачко право и модалитети за масовније учешће припадника дијаспоре на изборима у Републици
Србији. Бирачко право је инструмент
остваривања основних демократских
права цивилизованих народа. Србија је
једна од земаља која би морала овоме
питању посветити већу пажњу, не само

када је реч о активном него и пасивном
изборном праву. Србија има скоро половину својих припадника изван граница
Србије, што би се морало уважавати. У
свету су познати модалитети, који омогућавају масовније учешће припадника
дијаспоре, пре свега употреба интернета, али постоје и други начини за веће
учешће дијаспоре у изборним процесима. Србија нема правног оквира, који
би омогућавао заступање дијаспоре и
Срба у региону у Скупштини Србије,
због чега и јесте покренута иницијатива
за стварање законског оквира за учешће
српске дијаспоре у Скупштини Србије.
Зато сам ја предлагао да Савет за статусна питања предлаже Скупштини да
поводом овога питања прихвати два закључка:
1. Да именује радно тело, које би припремило одговарајуће градиво, у коме
би приказали оправданост иницијативе
за заступљеност дијаспоре и Срба у региону у највишем законодавном органу
Србије са свим садржајним, временским и финанцијским оквирима;
2. Да задужи то радно тело да обави разговоре са вођством свих парламентарних политичких странка, са циљем да

се ова иницијатива подржи и припреми
одговарајуће законске пројекте. Правна
служба Канцеларије би се морала ставити на располагање Скупштини за остваривање тога циља.
Уколико би релевантне парламентарне
политичке странке показале спремност
да подрже такву иницијативу, онда би
по једној страни постојала реална могућност за реализацију ове иницијативе, у супротном српска дијаспора и
Срби у региону немају никакву могућност да утичу на остваривање циљева,
због којих је установљена Скупштина
дијаспоре и Срба у региону, али би уједно добили одговор, које су то странке,
које подржавају већу сарадњу институција Србије са њеним расејањем. Ја
предлажем да се угледамо на систем,
којег су применили у Италији и Хрватској, гдје има дијаспора тих земаља
своје представнике у законодавном телу
тих земаља.
Београд, 6.7.2013. године
Никола Тодоровић
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Шта сад да се ради?
Реч у Требињу, 22. октобра 1996.

Прво да се не препиремо, него да се
братски договарамо шта и како даље, како
да преживимо, јер они што преживе имају
наду да ће кад тад и победити, ако се
наоружају стрпљењем и не забораве своје
циљеве. Али није довољно само телесно
преживети. Суштински гледано, све битке
се и добивају и губе у духу. Најтежи није
пораз који долази од непријатеља, него
онај од нас самих. Нама се дешавало да
добијемо рат, а изгубимо мир, јер нисмо
били духовно и морално припремљени,
нисмо имали мудрости и даха да
истрајемо у победи, него се она изопачила
и претворила у нешто налик на пораз.
Јер победа политичка и војничка кратка
је века ако нема духовног надахнућа,
моралног осмишљења и културне
подлоге. И обрнуто, неки су народи
изгубили ратове, и после тешких пораза
опет избијали у први ред, као велике силе.
Зар треба подсећати на примере Немачке
и Јапана, који су знали достојанствено, и
без националних раскола (што је изузетно
важно) да поднесу своју трагедију, а ту је
већ био зачетак не само брзог опоравка,
него и будућих победа.
Хоћу да кажем: кад се тело човека или
народа умори, дух не сме да клоне.
Кад се на бојном пољу битка изгуби,
рат за живот и опстанак не мора бити
изгубљен све док је дух јак. Дух ће
окрепити и тело; дух даје снагу моралу;
дух улива издржљивост вољи… Ништа
није изгубљено ако дух није изгубљен;
а дух то је, у ствари, вера удружена са
надањем, чија је природна последица –
дуги дах. Стрпљење и време су његови
савезници. Дух је кадар да сачека свој
тренутак и да, чекајући, припреми цео
народ за ново васкрсење, они из пепела. У
том преображењу духовном и моралном
огромна је улога интелигенције, писаца,
песника, уметника, научника. Ако они не
затаје, народ неће изневерити, чак и ако је
посустао, и ако је тешко рањен. Међутим,
није у питању само интелигенција него
елита, а она треба да постоји у свим
слојевима народа и друштва. И сељаци
знају ко је међу њима бољи, савеснији,
свеснији, а ко гори и непоузданији. Елите
свих слојева треба да су уједињене и
будне, стрпљиве и незаборавне, кад је
реч о хуманим стремљењима, о народном
препороду и испуњавању светих дужности
у оквирима националног програма; а
програм је виталног народа; упркос свему,
опстати, преживети, не заборавити своје

идеале, упорно напредовати ка њиховом
испуњењу, негујући свест и самосвест,
кроз културу и све облике стваралаштва.
Ја радо елиту називам људима културе, а
то сигурно нису само школовани људи.
Јалови интелектуалци, који воде једино
сопствене бриге и знају само за своје
приватне интересе и нису људи културе.
Човек културе гледа шире, јер му је циљ
опште добро. Човек културе је и онај који
је, у освит цивилизације, припитомио пса
и коња; човек културе је и онај који је
прекорачио шуму и шикару, први узорао
и почео да култивише земљу. Човек
културе је сваки стваралац чије је дело
важније и трајније од њега самог, свак ко
служи општем народном и човечанском
интересу. Надам се да смо се разумели: и
ви који сте дошли да ме слушате и да ми
говорите, јер мислите, као и ја, колико на
себе толико, и још више, на судбину нашег
рода, и ви сте људи културе, и ви сте елита,
и од вас зависи ваше спасење; са вама
ћемо победити, прво у духу, који неће,
који не сме клонути, него ће истрајати и
морално нас припремити за нове подвиге
на путу ка нашем уједињењу.
И још упамтите, упамтите једном за
свагда: раскол је највећа несрећа наша,
зла коб Српства. Иако су нам на заставама
четири симболична слова: Само Слога
Србина Спасава – слоге ни за лек! Стари
су наши, из дубине искуства, изнедрили
пословицу, а Вук је забележио: „Где је
слога, ту је и Божији благослов“. На
зиду древне општине у граду Базелу,
у Швајцарској, прочитао сам гесло тог
вишејезичког народа: „Где влада јединство
– ту станује Бог“. Срби, упамтите то,
докле ћете бити понављачи у историји?
Па зато ја често понављам једно исто,
на разне начине: истерајте свађу из себе
и своје средине, и на велика и на мала
врата је изгоните, и поверење дајте само
заточеницима свесрпског јединства. Треба
да знате која је основна разлика између
нас и непријатеља наших? Срби гледају
у јуче, а наши непријатељи, наши Каини,
у сутра. Њихова нескривено изречена
политика је била и јесте: Србе на Србе!
И ми смо кренули једни против других,
радећи тако против себе, а за непријатеље
наше, припремајући најмучнији пораз,
онај унутарњи, који сами себи наносимо.
Нешто нам крупно недостаје! Можда
памет или мудрост? Можда вера, јер вера
је и узајамно поверење. Религија изворно
значи слога, солидарност, по латинском
глаголу религо, или француском релиер

– спојити, саставити, сјединити, то јест
– бити повезан, сједињен, другим речима
солидаран. А ми смо посвађани сви
са свима, у свим срединама и на свим
разинама. Чак и у цркви, да не помињем
наше државе које су једна другој о глави
радиле. Шта тек да се каже о нашим
странкама и партијама?
Отрезнимо се: време није за свађу. То су
свађе над амбисом! И свима који разбијају
Српство откажимо поверење, позовимо
их на основну пристојност и ред. Данас
то значи: на јединство и братску сарадњу.
Гледајмо напред, а уназад колико
морамо да се поучимо искуством и да
не поновимо исте грешке. Које грешке?
Не расправљајмо превише: ко је крив,
кривљи, најкривљи? Каже се да је цео
свет против нас, али оно што је сигурније
и много горе: и ми сами смо против себе.
Зато нас свет није ни могао појмити. Свет
само понавља оно што чује од наших
гласноговорника, оних без мудрости, без
достојанства, често и без части. Политика
из највишег центра била је лоша, а кад
смо заглибили – и издајничка; народ
се, особито у Републици Српској и у
Крајини, жртвовао, и још се жртвује, али
је и народом требало суверено владати да
не покуљају из мноштва ниски нагони, то
јест свађе, пљачке и свакакве злоупотребе.
Власт није била довољно организована
власт, закон није био над нама и у нама;
и кад смо били најбољи, недостајала нам
је она и у рату и у миру неопходна врлина
која се зове дисциплина. Било је премало
закона, а превише хаоса, који је наказни
пород смутнога времена. Све то зато што
су нам у последњим деценијама, у Титовој
Југославији, поразбијани неки основни
појмови о моралу, што је порушен цео
систем вредности и етичких норми, што
је у парампарчад разлупана она свест
коју су наши преци вазда имали – свест
о свесрпском јединству, о нашој слози
у невољи и о солидарности свих грана
српског стабла.
Сад, прво, треба обновити ту свест, то јест
излечити се од болести која се зове раскол
и која је ушла у све нас да нас расточи
– и овде, и у Србији, и у дијаспори. И
бивши четници, такозвани Великосрби,
били су заражени одавно, и док су били у
отаџбини и кад су изгнани у емиграцију.
Толико су се свађали међусобно да
нису стизали ни тренутак да посвете
изградњи мостова између отаџбине наше
и западних демократија, тако да је слика
о Србима, много пре овог грађанског
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рата, на Западу, и код наших савезника,
већ била празна. Но, нећу о томе, о
прошлости коју треба, најзад, покопати
и прекинути данас бесмислене и штетне
распре ко је бољи, а ко кривљи – четници
или партизани? Па то су не лањски него
давнашњи снегови – зар има смисла сад
се њима враћати? Друго желим рећи и
упозорити: док се сви око нас уједињују,
хомогенизују, како се то данас каже,
ми се и сами мрвимо, измишљајући и
даље на свом националном телу нове
нације. Некад су наши Власи, Хајдук
– Вељкови потомци, били сјајни Срби,
национално и верски просвећени; то су
они војници из славне Тимочке дивизије,
чији су подвизи и страдања познати. Ту
традицију, то сећање, нисмо неговали ни
пре ни после комунизма, него смо даље
од комунизма отишли рђавим путем,
па смо подстакли образовање румунске
нације испод Ђердапа, око Тимока, у
Хомољу и Хајдук-Вељковој Крајини. Као
да нас неки смртоносни вирус разара.
У Нансију, где сам годинама предавао,
најсвеснији Србин и православац међу
нашим радницима, јесте извесни Воја
Мирић, из околине Неготина. Али њега
сви Срби, далеко мање национално и
верски свесни, редовно зову Воја Румун.
У Паризу је недавно за свештеника
рукоположен добар млад богослов,
Србин из Македоније или – Јужне Србије.
Слабији Срби и оскуднији православци од
њега, и они четничког опредељења, буне
се што им је парох Јованче Македонац.
И њих је дакле, њих националисте и
монархисте, заразио вирус стаљинизма
и титоизма, бар кад је о националном,
у ствари виталном питању реч. Јер су
заборавили старе димензије Српства.
Ослушкујем предизборну борбу у Србији.
Колико сам се глупости наслушао! Колико
је ситних партијица, са идиотским тезама;
али оне имају улазницу за телевизијски
екран, као да је нечији циљ да се народ
наш што више збуни, заглупи и исцепка;
док мудри и савесни људи једва да имају
приступа у средства јавног информисања.
Такве неслоге, таквих застрањивања
нема у наших противника, Хрвата и
муслимана, на пример. Они су у основном
свагда јединствени. Нашу памет као да је
захватила тешка болест, некакав рак, од
којега се свест и национални организам
распадају. Не препуштајмо се тој опакој
зарази, не дајмо са залудети и завести!
Стога морам да кажем: истерајмо нечисте
силе из себе, не пристајмо на друговање
са злим дусима, престанимо робовати
фалсификатима и повратимо се оној
свести коју су имали преци наши, и коју
имају сви око нас, што нам поткопавају,
руше и пале кућу – свести о јединству.
Како до ње доћи? Кратко и јасно:

кроз културу, кроз знање, кроз обнову
најбољих предања за која смо задужени
да их пренесемо потомству. Његош,
Марко Миљанов, па и краљ Никола
Петровић беху, од главе до пете, Срби. Ни
мало-Срби, ни велико-Срби, него чисти
и несумњиви Срби. Довољно је читати
их, или погледати школске уџбенике и
законе некадашње Црне Горе – да ствари
буду савршено јасне да се увиди да су
нови сепаратисти, црногорски као и они
у завичајној ми Војводини, никоговићи
у дословном смислу, јер никог пре себе
не признају и не виде, јер се одричу
сопственог српског корена, јер се не крепе
на властитим чистим изворима, него пију
неку нечист и зато су глупо распамећени
и морално болесни. И бесловесни, јер
разбијање Српства злодело је антикултуре
и мрака незнања. Да о моралу не говоримо.
Јер су извесни међу њима спремни да
јефтино продају и највеће светиње. То
важи за отпаднике од Српства у свим
српским крајевима и земљама, јер смо
сви на удару непријатеља наших, чије су
девизе „подели па владај“, „Србе против
Срба“, и само нечасни или глупи међу
нама, само кукољ у житу нашем, на то
ће пристати. Нажалост, тих бесловесних
није мало. Особито у Београду, посебно
у редовима сујетних интелигената.
Подбацила је елита у Србији, а то нису
само Србијанци; сви они уображени,
придошли са разних страна, чија је
култура, парадоксално, знатна, али, по
правилу, укорењена у туђем тлу, а не и у
нашој традицији. Криза елите изазвала је
кризу нације. Тако ми данас у самом врху,
и књижевности, и уметности, и науке, и
политике, и цркве имамо, не баш мало и
таквих личности, често и звучних имена,
које немају основна својства истинске
елите, а то су, не само по моме схватању,
уз културу, високо поимање дужности,
стављање дужности испред права и
спремност на жртвовање за начела
слободе и правде, и за народ, чији смо сви
ми велики дужници.
Зато морам да понављам: спасење је у
култури, која је ризница наше свести
о свесрпском јединству, спасење је и
у моралу, дефинисаном у сазвучју са
традицијом нашом и европском, како
хришћанском тако и хуманистичком.
Неодвојиви део културе је наша вера – њу
поштујући, излучићемо кукољ из себе и
своје средине. Али људи од вере, црква
наша, треба да су вазда свеж извор и бистар
ток, а не устајала бара, да водећи бригу о
свевременом, иду у корак са временом,
да бдију над моралом и обичајима нашег
народа, јер ако њихово бдење изостане,
ако празан простор оставе – убациће се, и
увелико се убацују, секте или неке друге
идеологије, као она којој смо платили

врло скуп данак, па и данас га, кад смо је
као бајаги одбацили, још плаћамо.
Да бисмо са странпутица коначно
изашли на прави пут, ваља нам почети
од најмлађих, хоћу да кажем од школе,
коју морамо преобразити, ослободити
је од кривотворина. Школство у Србији,
у коме је реформа стала на пола или на
четврт корака, не може бити за вас узор,
него са свим интелектуалним, моралним
и научним снагама, из целог српског
народа, треба да темељито препородите
школу.
Основа морала нашег садржана је у Десет
Божјих заповести са Горе синајске, као и
у две највеће хришћанске заповести. Тим
универзалним нормама ми придружујемо
своје, оне из епске традиције наше,
из Његоша и других песника и
пророка Српства. Али много од тога је
заборављено, изневерено, изопачено, па
и загађено. У морал нам се увукао квар и
трулеж; у културу коров; у језик свакакав
гад; у обичаје зле и заразне болештине.
Као бољи и свеснији део Српства, као
Срби у великој невољи, ви се морате
први томе супротставити. Одвде, из
Српске, треба да потекне препород; јер
„без муке се пјесма не испоја“, а ви сте
се калили у муци и невољама; уз то, ваше
историјско памћење као да је бистрије,
дуже и жилавије. Усудићу се да кажем:
ви сте ближи небеској Србији, то јест
најбољим Србима свих времена, чији
смо дужници. Ја верујем и уздам се у вас.
Зато ћу и вама, као и свим Србима рећи:
окрените, окренимо лист, не миримо се
са кваровима, са злом и безакоњем! Како
саветоваше Апостол Солуњане, тако се
и ја усуђујем вама да кажем: „Духа не
гасите! Све испитујте, добра се држите.
Од зла у сваком виду уклањајте се!“
Зашто да наша посла буду рђава, најгора
посла? Зашто да српска посла не буду
најбоља могућа посла? Као у Швајцарској
или Немачкој. Да, далеко смо ми,
крвавом судбином својом, од неутралне
Швајцарске, која столећима живи у миру
и благостању. Али наш народ није гори од
других народа, само је у горим условима
у којима би и највећи и најбољи потонули
у зло и грех. Како смо ми тога итекако
свесни, како нас је сурова историја,
често кивна на нас, прекалила, стресимо
са себе пороке и срамоте, очистимо
се у ватри што нас пече, украсимо се
врлинама. Дигните главе! Ви носите у
себи Бога, чак и кад то не знате. Јер Бог
је слобода, Бог је истина, Бог је правда,
а за све то сте се, ви и ваши преци, вазда
борили и толико пута страдали. Бог је
и љубав, пре свега љубав. И на вас се
односи Апостолов позив: „Обуците се у
љубав, која је свеза савршенства. И мир
Божји нека влада у срцима вашим…

8 ǀ Размишљања ǀ Октобар 2013
Обуците се, дакле, као изабраници Божји,
свети и љубљени, у милосрђе, доброту,
смиреноумље, кротост, дуготрпељивост..
Подносећи један другога и опраштајући
један другоме ако ко има тужбу на кога…
Не дај да те зло побиједи, него побиједи
зло добрим… У братољубљу будите једни
према другима нежни; чашћу чините једни
друге већим од себе… Будите једне мисли
међу собом. Немојте гордо мислити него
се дружите са смиренима. Не сматрајте
сами себе мудрим. Никоме не узвраћајте
зло за зло; настојте добро чинити пред
свим људима… Не дај да те зло побиједи,
него побиједи зло добрим“. Прожмите
се, дакле, љубављу, пре свега љубављу
према ближњима, према својој породици,
родбини, сународницима и пријатељима.
Владика Николај Велимировић је позвао
Србе да љубе пријатеље своје, а кад тај
корак, крупан корак, учинимо, ићи ћемо
даље. Тешко је данас и проповедати,
а камоли примењивати, љубав према
непријатељима. Нека непријатељи докажу
да нису непријатељи, нека нам омогуће
да их волимо! Ја данас тражим од вас
разумну љубав према пријатељима, а до
надразумне не могу ни сам да досегнем.
Али оно што можемо и морамо схватити
то је да вазда – пре свега, изнад свега и
после свега – будемо људи, честити,
ваљани људи. И само као такви бићемо и
добри Срби. Нису нам потребни Срби који
су рђави људи. Ми такву браћу морамо
извести на пут добра. Зато су свима
нама драгоцене врлине, иако смо дубоко
свесни колико смо несавршени и грешни
смртници; јер и у души сваког од нас Бог
и ђаво воде вечиту борбу. Трудимо се да у
нама вазда побеђује божанско начело, то
јест Љубав која „не чини зла ближњему“,
љубав све превасходи, јер „Љубав је
пуноћа закона“ – како је говорио Апостол
Римљанима.
Међутим, ми нисмо живели у временима
погодним за љубав. Иза нас је рат, не
један. Сад као да је дошло доба мира.
„Ноћ поодмаче, а дан се приближи.
Одбацимо, дакле, дјела таме и обуцимо се
у оружје свјетлости“, па да наша српска
посла не буду најгора посла, него најбоља
могућа посла. То наглашавам – не само из
моралних побуда, него и из практичних.
После разарања, уништавања, рушења,
предстоји вам велика изградња: и
сопствених домова, и друштвених
установа, и наших светиња. За то вам је
потребна помоћ целог Српства и оних у
свету који нису изгубили душу и разум.
Али биће да је најважније знано вам
древно правило: „Уздај се у се…“ И у
своје најближе, наравно. И ту важи стара
мудрост: договор кућу гради.
Они што хоћу на душу да вам ставим то
је да никад не заборавите усавршавати

себе да бисте ваљано васпитавали своју
децу. Како ћете подизати вредности
материјалне идуховне, ако вредности
моралне не носите у себи? И цркву је
лакше подићи него ли онај најважнији
храм, најсложенији и најефемернији
истодобно – а то је човек. Српски човек,
свак од вас, од нас, сви око нас, а посебно
наша деца – то су храмови које треба
да изградимо и посветимо. Од њих сви
други стичу оправдање и смисао. Ништа
нама не вреди да подигнемо и веће цркве
од Светосавске на Врачару, ако у њима
нема људи, узвишена духа, чиста срца
и племените душе. Најважнији храм је
човек. Али где је он? Да ли га налазимо
у себи и око себе? Ми се, као појединци
и као народ, морамо преобразити у
искушењима, која су стално пред нама, на
путевима мука и страдања. „Крст носити
нама је суђено…“ Али је часно и лепо, ако
смо испуњени вером, надом и љубављу.
Ми који смо се овде окупили нисмо
најстрашније страдали. Они који
јесу – нису више међу живима. Знам
да су међу њима и ваши најближи и
најмилији. Не смемо, никада не смемо,
заборављати те жртве; дужност нам
је да негујемо успомену на њих и да
вечито сећање преносимо на своју децу
и унуке. Стога бих рекао са Јованом
Дучићем, вашим завичајним песником:
„Благослови, Благи, оне што су пали
Под нож кривоклетца у подножју
крста;
Ни велики преци нису друго знали –
Тим путем у сенци твог великог прста.“
„Помилуј, Свемоћни, невине што гину,
Теби су пружене њине чисте руке;
За твоју су они пали величину,
На твој знак принели све сузе и муке;“
Нека им је вечан спомен, хвала и слава!
Али није довољно само то с побожношћу
рећи и повремено их се, у свечаним
приликама сетити. Према деци, сирочади
без родитеља, према удовицама и
самохраним мајкама имајмо вазда будног
саучешћа и свакодневно им притичимо
у помоћ. Никада их не заборављајмо!
Старајмо се и о инвалидима овог
грађанског рата; они се не смеју осећати
одбаченим. Они треба да су стална брига
и родбине, и суседа, и места, и државе.
Као народ ћемо вредети онолико колика
је ваша солидарност са изгинулим и
пострадалим сународницима. Ми морамо
издржати, јер – како је писао апостол
Павле – „мислим да страдања садашњега
времена нису ништа према слави која ће
нам се открити“. Само, искусили смо то, а
песник наше судбине Јован Дучић нам је
уклесао у памет: „Слава – то је страшно
сунце мученика“.

Занео сам се, драга браћо и сестре, па
је боље да закључимо: шта сам вам
досад рекао? Да негујемо, у себи и око
себе, свест о свесрпском јединству; да
стрпљиво градимо духовно, „културно“,
јединство свих Срба чекајући срећнија
времена кад ћемо оставрити, сад силом
околности спречено и само одложено,
политичко и државно јединство; да, уз то,
никад не заборављамо да смо пре свега и
изнад свега људи; да љубимо пријатеље
своје; да се одрекнемо свађа и раскола;
да чувамо светиње наше, да бдимо над
сопственим моралом; да чувамо чистоту
наше херојске историје. А све то нема
пуног, трајног и вишега смисла без
рада, без стварања. Већ сам вам рекао и
поновићу: да српска посла не смеју више
бити рђава и најгора посла, него најбоља
могућа посла. На крају, оно најважније:
треба да останете на огњиштима својим,
да не напуштате ову земљу, јер она је
ваша док сте ту. Она неће бити ваша
ако одете. А све српске земље су све
празније, не само због изгона, због сеоба,
због одлива у туђе далеке светове, него и
због тога што више Срба умире него што
се рађа. И народи су смртни: због ниског
наталитета прети нама, српском народу
прети – смрт. Сад је тренутак да будемо
храбри не толико пред смрћу колико пред
животом. Храбри и витални, који верују
и стварају потомство, памтећи благослов
Бога Творца из Прве књиге Мојсијеве која
се зове Постање: „Рађајте се и множите
се!“ Напуните домове своје и ову херојску
херцеговачку земљу, земљу Светога Саве,
децом, па ће будућност бити наша, и свет
ће бит наш, и победа ће неминовно бити
наша. Победа живота, од које зависе све
друге победе. Верујте и победићете!
Своју беседу прекидам, јер хоћу ја вас
да слушам и од вас учим. Само ћу да
поновим: Горе главе, браћо и сестре! Ви
носите у себи Бога. Прожети сте љубављу
према отачаству, према својим ближњима,
својој деци, браћи и сестрама. Речено је
да „у љубави нема страха, него савршена
љубав изгони страх напоље… А ко се
(међу вама) боји – није се (још) усавршио
у љубави“. Заиста, љубав је највећи дар
и најузвишенији пут. Ја вас у њено име
поздрављам.
Живели, храбри Херцеговци,
мила моја браћо и сестре, живели на
многаја, многаја љета!
(Са допуштењем и благословом аутора
преузето из књиге:
„Поруке Драгана Недељковића“, Нова
Европа, 2006)
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Срце за војску и науку
Наши велики добротвори – Ђока Влајковић
„Као човек могу сваког минута умрети, а као војник погинути јер српска ствар
ослобођења и уједињења довршена није. Зато за случај моје смрти правим овим
тестаментом распоред с мојим имањем”
Речима из нашег поднаслова започео је
1878. године тестамент велики српски
ратник и задужбинар Ђока Влајковић.
Имао је тада четрдесет седам година и
иза себе више одликовања и ратова за
ослобођење Србије. Своју имовину тестаментом је оставио „Ученом друштву
и Савету великошколском да заједнички
решавају”. Записао је да приход од имања
употребе само за оно што је за отаџбину
најкорисније и најпрече и да имање не
смеју продати.

Ратовао за своју и туђу домовину

Ђока Влајковић рођен је 1831. године. Према једном извору рођен је у
Војводини, односно у тадашњој Аустрији,
док други извор наводи да је рођен у
Београду. Син је Тодора Влајковића из
Призрена. У осмој години остао је без
оца, а у четрнаестој и без мајке, што га
је, како хроничари претпостављају, омело у даљем школовању. Познато је да је
у Београду завршио основну школу и
уписао лицеј. Већ у тим годинама Ђока
Влајковић исказивао је љубав према
војсци. Како наводе хроничари, начелник српске војске Коста Ранисављевић
примио га је у војску као већ зрелог
младог човека. Године 1845. тадашњи
ђенералштаб упутио га је у јункерску
војну школу у Русији, али нема података да ли је ту школу и похађао. Познато
је да се из Русије није вратио у Србију,
него је ступио у аустријску војску у којој
је у октобру 1847. године произведен у
чин потпоручника. Већ следеће године,
за време мађарске буне, придружио се
српском добровољачком одреду који је
окупио Стеван Петровић Книћанин. Тај
одред пружао је велику помоћ Србима у борбама против Мађара, а Ђока
Влајковић посебно се истакао у борбама
за одбрану Србобрана код Варадинског
моста. Ту је у седамнаестој години добио и прво од многобројних одликовања
– медаљу за храброст, а потом се са осталим добровољцима вратио у Србију.
За Србију је наступило мирно раздобље,
али се млади војник није задовољио мирнодопском службом већ се прикључио
руској војсци и главнокомандујући га је
упутио у стрељачки батаљон, где је у по-

четку изучавао војне вештине. Те вештине помогле су му у Кримском рату, где
је по завршетку добио чин капетана. У
бици код Севастопоља тешко је рањен и
остао без ноге, а после дугог лечења у
Одеси штаб га је упутио у „батеријску
кумпанију” Шчегалова у Севастопољу.
Из тог рата Влајковић се вратио у Србију
као пензионисани капетан руске царске
војске. У Србији је у то време на власти
био кнез Милош. На Влајковића се гледало с великим подозрењем и држан је
далеко од војске. Поштовао је тај став и
као прави пензионер обрађивао је башту. Кад је на власт у Србији дошао кнез
Михаило, Ђока Влајковић враћен је у
војску као тобџијски капетан и своје велико војничко умеће и храброст исказао је
приликом догађаја на Чукур-чесми и турског бомбардовања Београда. О јунаштву
Ђоке Влајковића у борби против Турака
Нил Попов сведочио је у књизи „Србија и
Турска”. „Постављен од кнеза за капетана и назначен за заповедника најважније
стратешке постаје испред града, Влајковић
у присуству својих потчињених прима 19.
јуна 1862. године депутацију аустријских
Србаља из вароши Панчева. Депутација му
је поднела позлаћену сабљу у вредности
од стотину дуката са натписом: ’Храбром
Ђоки Влајковићу у признавање и спомен на
његово јунаштво у Београду 3. и 5. јунија
1862. године, од Србаља Панчеваца’.”
Влајковић се накратко смирио на месту
управника војне болнице. Окупљао је око
себе истомишљенике, а потом врло брзо
постао један од првих и највреднијих чланова Уједињене омладине српске. Успоставио је и чврсту везу с црногорским
кнезом Николом, али је био најватренији
у пропагирању рата против Турака и
освете Косова. Због тога је дошао у сукоб
с намесништвом и 1869. године поднео
оставку на државну службу.

Песма за капетана

Ни после одласка из државне службе Ђока Влајковић није мировао, већ
је по избијању Невесињске пушке почео да окупља добровољце за устанак
Срба у Босни, а српска влада му је за
ту делатност дала пуномоћје. Тако је

Влајковићева кућа постала штаб пун
добровољаца, оружја, муниције, одеће и
осталих потрепштина за војску.
Кад је Србија ушла у нови рат с Турцима 1876. године, Ђока Влајковић поново
је био војник, сада у чину мајора. Храбро је предводио Подрињце и Шапчане
у тешким борбама око заузимања Раче,
а потом и ослобађања простора све до
Бијељине. Забележено је да су му шабачки Цицварићи посветили чувену песму:
„Капетан Ђока путује, путује, Капетан
Ђока путује сад Он иде у Турску”...
И док Влајковићеви саборци и
добровољци такорећи не примећују да
њихов командант нема ногу и да носи
штулу, почиње Други српско-турски рат
1878. године. Мајор Влајковић поново
окупља добровољце за борбе за Пирот,
Белу Паланку, Власотинце, Грделицу,
Сврљиг, Џепу и Владичин Хан. Добија
чин пуковника, а по завршетку рата
враћа се у Београд 1879. године, где још
једном бива пензионисан „због телесне
неспособности”. У његовој војној карактеристици остаје забележено да је „врло
способан командант, који је имао великог
утицаја на своје потчињене, врло речит, а
на служби ревностан и тачан”.
Књижевник Вељко Петровић у књизи
„Људи и догађаји” забележио је да је
Ђока Влајковић био један од наших
највећих просветних добротвора. Уз то,
забележено је да је био мудар и економичан домаћин, да је од руске пензије
и српске плате стекао лепо имање.
Процењено је да је цео његов иметак
– плацеви на данашњем Тргу Николе
Пашића и на Врачару – између два свет-
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ска рата вредео пет милиона динара. Цео
тај иметак Ђока Влајковић тестаментом
је оставио просвети. Умро је 1883. године у Београду. У његовој заоставштини
налазио се и 21 орден, а међу њима била
су два ордена Црвеног крста, споменице
Црногорске и Севастопољске, три ордена Таковског крста различитог степена,
руски орден Свете Ане, медаља за храброст , руски Крст светог Ђорђа...

Породична трагедија

У тестаменту је Ђока Влајковић, поред осталог, записао: „Моју децу
препоручујем српском богу и српском
народу за кога сам живео, гинуо и радио
и мојим искреним пријатељима. Боже,
молим ти се, излиј твоју свету милост на
моја два ангела: Богољуба и Марију.”
Судбина је ипак била неумољива према
Влајковићевој породици. Годину дана
после смрти Ђоке Влајковића умире
његов син Богољуб, коме је отац оставио
највећи део имовине. Мањи део оставио
је кћерки, а супрузи Александри оставио
је право да доживотно користи имовину.
У случају смрти сина или да се породица „ода разврату”, како је тестаментом
записано, имовина би се користила за
оснивање задужбина са просветном наменом. Суд је донео одлуку да његова
имовина после смрти супруге Александре пређе у руке Задужбинског одсека,
чиме је кћерка Марија остала без икаквих средстава. Због тога мајка Александра нуди договор Министарству просвете, прилажући лекарско уверење да
је здрава, да ће живети још најмање двадесет година, а да ће за то време имање,
које је обухватало данашњи Трг Николе
Пашића и четири зграде, као и плац на
Врачару, пропадати под њеним надзором.
Да Министарство не би чекало тако дуго,
она одмах нуди све у замену за један
стан и 24.000 динара како би доживотно
збринула кћерку и себе. Умрла је 5. јула
1910. године, како наводе хроничари, под
неразјашњеним околностима, пре него
што је добила одговор. У кући није било
ни толико средстава да се покрију трошкови сахране. Њена кћерка Марија, удовица бившег градоначелника Земуна, живела је са својом болесном кћерком код
мајке. Обе су остале без средстава за живот, па је Марија молила министра просвете за издржавање. Написала је: „Не
може се и не сме веровати да ће држава
дозволити да ће се кћи једног великог
сина земље, који се за њу борио и гинуо
и који је цело имање завештао, оставити
да се потуца и бори за парче хлеба.“ Умрла је 5. јануара 1911. године, само дан
пошто је Министарству написала писмо.
Стараоци тестамента морали су да моле

Министарство просвете и црквених дела
да измире трошкове сахране, а у записима из тог времена стоји да су обе смрти
биле зачуђујуће за лекаре, али су значиле
„добру срећу за Министарство просвете”.
Маријина кћерка остала је без родбине и
средстава за живот, али се више ни у документима није помињала.

Борба за наслеђе

Српска академија наука и Београдски
универзитет морали су дуго да чекају
да добију своју имовину коју им је оставио велики добротвор и војсковођа Ђока
Влајковић. Више пута покушавали су да
то издејствују од Министарства просвете, а маја 1939. године Задужбински савет Министарства просвете саопштио је
да Министарство просвете наставља да
управља задужбинском имовином.
„По маси покојног Ђоке Влајковића, а после смрти свих лица која су имала право
на доживотно уживање његове имовине,
судија Првостепеног суда за град Београд
донео је решење да се имовина бившег
пуковника коју је он завештао на просветне цељи, а коју је до смрти уживала
удова Александра, преда Министарству
просвете као задужбина покојног Ђоке
Влајковића ради управљања и руковања
по тестаменту. Савет сматра да господин
министар просвете није надлежан да
својим решењем мења судску одлуку.”
Колика је била вредност и како се користила имовина задужбине сведочи и записник са састанка председника Академије
др Јована Цвијића и ректора Универзитета др Павла Поповића из 1925. године
о расподели средстава у износу од 53.000
динара које им је Министарство просвете ставило на располагање за ту годину. Трећина тих средстава коришћена

је за научна испитивања из области
антропогеографије и социологије, друга
трећина за куповину књига за Универзитетску библиотеку и трећина за потребе
Студентског дома. Ваља рећи да је на
крају 1939. године главница задужбине
износила тадашњих 6.433.012,41 динара. Према подацима из архива САНУ, из
фонда Задужбине Ђоке Влајковића новац
је исплаћиван и током 1942. године. Забележено је да је за рад на Српском речнику
исплаћено Хенрику Башићу 8000 динара,
Сими Пандуревићу 2000 динара, Исидори Секулић 1500 динара и тако даље.
Министарство сазидало задужбину
Министарство просвете, које је управљало
средствима Задужбине Ђоке Влајковића,
продало је његово имање на Врачару и заменило плацеве у Влајковићевој улици са
Аграрном банком, а на њиховом месту сазидало репрезентативну зграду. На њу је
постављена биста Ђоке Влајковића коју је
урадио вајар Марко Брежанин, а декоративни вајар сачинио је медаљон око бисте. Биста се и данас налази у улици која носи име
великог задужбинара у броју пет, а зграда
има назив Задужбина Ђоке Влајковића.
Кућа има површину од 1874 квадратна
метра и састоји се од једног пословног
простора, 32 стана и две гарсоњере. Задужбина помаже опште потребе Универзитета у Београду у области образовања
и науке. Обновила је рад 1995. године,
решењем републичког Министарства
културе, а општина Стари град 2000.
године пренела је право управљања и
коришћења на становима и пословним
просторијама на Задужбину, а на све то
је Дирекција за имовину Србије дала сагласност августа исте године.
Преузето из Политикиног Забавника
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Чујеш ли ме
пријатељу?

и чувамо игру. Чувамо све оно на
што је српски народ поносан. Све
оно због чега се наш народ радује
и чему се диви. Звуци хармонике
омамљују нам срце и ноге, игра
цура румених образа маме наше
очи. Поглед на наше момке у
колу испуњава нас весељем. А
преплетене руке наших играча
показују
нашу
преданост,
повезаност и љубав.
Вуче то смо ми, твоји наследници,
мали и велики. Ми који ломимо
славски колач са својим очевима,
ми који печемо печеницу и
други дан једно другоме кажемо
„Христос се роди“, ми који знамо
које горе смо лист. Израсли смо
на истом дрвету, али је вјетар
потјерао свакога у својем правцу.
Ипак, једни на друге никад нисмо
заборавили, увијек смо знали и
осјећали да нисмо сами, да уз нас
неко има. Као капи које падају из
тешког, црног облака, тако смо
се и ми окупљали, полако један
за другим. И као што кап по кап
из олује напуни и запенуша реку,
тако смо и ми напунили наша
срца и постали породица. Свако
од нас нашао је нови дом и нове
пријатеље.

Вуче, данас спомињем име твоје.
Твоје име, понос и дику српскога
народа. Твоје име које стољећима
носимо у срцима, име које са
сузом у оку предајемо идућим
генерацијама, име које ни рат ни
године не могу да униште.
Караџићу мој, родитељи ти име
дадоше, Вук ти казаше, да би
те зле силе уништити не могле,
погледај како су били у праву.
Ја, још после толико година
спомињем ти име…од срца и са
поносом.

Српском народу дао си снагу да
се одржи словом и ријечју. Дао
си нам темеље, да српски језик
понесемо у свијет. Србија ти је
мајка била и ти си се је увијек
радо сјећао. Ходао си по свијету,
али у срцу носио своју земљу. У
срцу носио православну цркву,
славу очеву и своје људе.
Кад погледам око себе своје
сестре и браћу фолклораше
окупљене под твојим именом,
знам да си поносан на нас.
Чувамо традицију, чувамо пјесму

И да знаш пријатељу стари
колико сам поносна на то да сам
дио „Вукова“. Како радосно ми
је срце кад заиграмо, погледамо
једно
друго
са
искреним
осмијехом и жаром у очима.
Како лијеп је осјећај кад знаш
да си међу пријатељима…и
кад викнемо на сав глас: сви за
једнога један за све и кад знам
колико истине носи та реченица,
е тад Вуче…тад сам пресрећна!
Мала Лејди
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Два вијека Његоша
У многим књижевним круговима по
цијелом свијету придаје се велика важност великану српске књижевности Петру II Петровићу Његошу.
Није потребно посебно подвлачити да и Срби у дијаспори придају велики значај животу и књижевном раду,
књижевника, државника и митрополита
Петра II Петровића Његоша.
Поводом тога смо и ми у Српском културном друштву „Петар Кочић“ Крањ,
06.09.2013. у нашим просторима одржали књижевно вече. Потпредсједник
друштва Величко Кљајевић је поздравио све присутне чланове друштва и
госте. Вођа литерарне секције нашег
друштва Остоја Шобот је у уводу појаснијо присутнима намјену и значај оваквог окупљања.
Опширна су дјела нашег великана и о
њима није лако говорити, зато се Шобот само овлаш дотакао врједности његових дјела. Централна личност наше
књижевне вечери био је уважени књижевник, писац и педагог српског језика
из Бања Луке Душан Праћа, који је био
и бесједник. Међу присутним гостима били су књижевници из дијсапоре:
Маринко Јагодић Маки, Радован Миловановић, др Васо Предојевић и Остоја

Шобот. Овом догађају су присустовали
секретар ССДС и уредник „Мостова“
Душан Јовановић и Никола Тодоровић, делегат из Совеније у Скупштини
дијаспоре и Срба у региону. Литрарно
вече нам је уљепшао и отворио народни
гуслар Зоран Миловић из Кочевја звуцима свога иструмента (гусле).
Бесједник Душан Праћа је у свом говору исцрпно описао живот и рад нашег
великана Његоша. На свој педагошки
начин дотакао се скоро свих дјела Петра II Петровића Његоша. Такође се
осврнуо на значај и вриједност његовог
државничког и политичког рада. Поред
осталог је напоменуо његово визионарско и филозофско гледање на тадашњи
свијет.

Душан Праћа

Своју улогу те вечери имао је и координатор Крстан Шућур који је веома
стручно повезивао наступе гостујућих.
Те вечери је била заступљена поезија и
проза.
На крају су се, својом бесједом и коментарима, присутнима обратили Никола
Тодоровић, Душан Јовановић, Мајо Крговић и др Васо Предојевић.
Остоја Шобот

Гуслар Зоран Миловић
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Dječiji festival
„Razigrani tabančići“
Na mladima svijet ostaje. Tako je bilo i
tako će da bude. A da bi se mladi nečega
naučili i pokazali šta sve znaju moramo
im pružiti priliku. Naše društvo, KPSHD
„Vuk Karadžić“ Radovljica, odlučilo je
da započne novu tradiciju. U skladu sa
tim osnovali smo 1. dječiji festival pod
nazivom „Razigrani tabančići“ održan
21.9.2013. u 18 časova.
Idejni vođa je bila Adrijana Šućur, inače
vođa naših mališana, kako igračke tako i
pjevačke grupe.
Odbor je mnogobrojne i dobre ideje odobrio i počelo se sa radom. Ja, pošto volim
da pišem i pošto mi mašta radi sto na sat,
pružila sam pomoć oko scenarija za samo
vođenje programa. Tako je nastala jedna
nova priča o vuku i Crvenkapici koji nas,
šetajući šumicom, upoznavaju sa društvima koja su došla kod nas.
Vuka je više nego odlično odigrao naš
Braco Radošević, a Crvenkapici je sjajno
udahnula život naša Tanja Zec. Publika je
bila oduševljena. Bilo je to nešto novo i
nešto dječije. Na kraju krajeva, ipak je to
bio dječiji festival.
Dobro vođenje je bilo deo dobrog programa. Najveći doprinos su donijela društva,
djeca koja su te večeri izašla na binu i razigrala tabančiće. Bilo je malenih, pa malo
većih. Igrali su i pjevali. Očice su im bli-

stale dok su se u glavama
trudili održati pravi korak
ili pravi stih neke pjesme.
Te večeri na našoj bini u
dvorani Turist na Javorniku imali smo priliku
vidjeti KŠDB „Biser“
Jesenice, KUD „Mladost“
Ljubljana, SKHD „Desanka Maksimović“ Celje,
MKD „Ciril in Metod“
Kranj, KD „Brdo“ Kranj
i, naravno, naše članove
kao domaćine - društvo
KPŠHD „Vuk Karadžić“.
Svi mi koji smo bili prisutni i doživjeli taj festival
znamo da nam nije žao.
Bilo je tu mnogo smijeha, najviše onog dječijeg, Crvenkapica i vuk
najiskrenijeg. Bilo je igre
Kasnije, kad su se naši maleni tabančići
i pjevanja, naježene kože, možda i koja suza umorili i završili svoj nastup, slijedila je
ponekog roditelja. Nema ništa ljepše nego zabava u nama dobro znanom Kolpernu.
gledati dječicu u nečemu u čemu oni uživaju Tu su na svoj račun došli i naši malo veći
i čemu se raduju. Pa tu ne samo da zaigraju tabančići. Sjajan zaključak još sjajnije
noge, nego ono bitnije, zaigra nam srce.
večeri. Neka nam tabančići dođu i naredDa su imali vuk i Crvenkapica o čemu da
pričaju, pobrinula se Brigita Bratkovič
Stankić, koja je napisala scenarij i tako tu
omiljenu dječiju priču na malo drugačiji
način prikazala na bini dvorane Turist na
Jesenicama.

ne godine. Mi ćemo ih dočekati raširenih
ruku. Dogovoreno? Dobro. Znači, doviđenja na 2. dječijem festivalu kod nas, „Vukova“. A do tada budite razigrani!

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić

Svi učestnici sa ružama i zahvalnicama
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КД „Брдо“ на
80. Вуковом сабору,
најстаријој културној манифестацији у Србији
Фолклорна група КД „Брдо“ Крањ је
15.9.2013. имала част и задовољство
учествовати као гост и носилац програма на 80. Вуковом сабору у Тршићу,
родном мјесту Вука Стефановића Караџића.
Вуков сабор, манифестација која његује традицију и успомену на Вука
Стефановића Караџића, реформатора
српског језика и писма, је уједно најстарија и највећа манифестација у Србији, по свом значају, а и по масовности
окупљања (окупља 20000-30000 посјетилаца). Сабор посвећен Вуку Караџићу
заштићен је као нематеријално добро
културне баштине Републике Србије.
Први Вуков сабор одржан је 17.09.1933.
године. У почетку сабори су имали претежно завичајно обиљежје, одржавали
су се испред Вукове куће. Богаћењем
програма и повећањем броја учесника
сабор је добио општенародне културно

Натпис пред Вуковом родном кућом

просветне особине. Тако је Вуков сабор
временом стекао републички значај. У
то име подигнута је и велика позорница са природним амфитеатром, гдје се

одржава главни дио програма на сабору.
Манифестација се из године у годину
ширила и тако добијала све већи значај,
како би били установљени и предсабор-

КД Брдо испред Вукове родне куће
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ски дани, који трају од 7 – 15 дана и одржавају се у Лозници, Бањи Ковиљачи,
Тршићу и Троноши. Предсаборски дани
су испуњени разноврсним програмом
као што су научни скупови, позоришне и филмске представе, концерти, ликовне представе, књижевне вечери, итд.
Фолклорна група КД „Брдо“ имала је
част учествовати као носилац програма на саборском поселу. Исти дан премијерно је изведена и позоришна представа
„Деветстопетнаеста-Трагедија
једног народа“ према тексту Бранислава Нушића, у копродукцији лозничког
Центра за културу „Вук Караџић“, Крушевачког позоришта и Народног позоришта из Ниша. У фолклорном делу
програма наступили су и чланови КУД-а
„Караџић“ из Лознице. Фолклорна група КД „Брдо“ представила се са четири
кореографије, пјевачком тачком женске
вокалне групе „Брђанке“ и музичком
тачком оркестра КД „Брдо“. Програм
је ФГ „Брдо“ отворила са побједничком
кореографијом 17. европске смотре српског фолклора дијаспоре и Срба у реги-

Наступ са играма из Славоније

Наступ са играма из Пчиње

Брђанке са др Оливером Васић

ону, под називом Дио свадбеног обичаја
из Јања „Збогом остај дјевојачка мајко,
весели се ђувегијска мајко“. Поред тога,
чланови ФГ „Брдо“ приказали су још
Игре из Пчиње и двије побједничке
кореографије са 15. и 16. европске смотре, Српске игре из Западне Славоније
„Цикни лоло кад пођеш у коло“ и Игре
из Црне Траве „Кад бапне гоч, у мене
срце да искочи“.

Чланови ФГ „Брдо“ Крањ поред велике
части да наступе на тако важној манифестацији, имали су прилике да уживају
у љепотама Вуковог родног мјеста, виде
његову родну кућу и чују много тога о
његовом животу и раду. Поред тога имали су такође и велику част да упознају
проф. др Оливеру Васић, која је етнолог,
етнокореолог и професор на Факултету
музичких уметности у Београду. Фолклораши КД „Брдо“ провели су тако
веома лијеп дан упознавајући Вуково родно мјесто, слушајући о његовом
животу и представљајући се огромном
броју посјетилаца, који су са великим
одушевљењем гледали приказане игре и
пјесме у извођењу КД „Брдо“. Под прелијепим утисцима, чланови фолклорне
групе „Брдо“ Крањ пожељели су, да се
неком приликом опет врате у прелијепи
Тршић.
Текст: Тијана Вујиновић
Фото: Архив КД Брдо
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Трећи међународни
светосавски
фолклорни фестивал
У организацији Српског културно просветног друштва Свети Сава и уз помоћ Градске
општине Крањ и донатора од 12. до 15. септембра 2013. године одржан је Трећи међународни светосавски фолклорни фестивал
Догађаји везани за фестивал трајали су четири дана и у то вријеме било је више занимљивих дјелатности, од излета, ревије
народних ношњи, забаве у црно бијелим
одијелима, турнира у малом фудбалу, пикника и наравно самог фестивала. Овај пут све
четири дана фестивала гости СКПД „Свети Сава“ били су чланови Турског академско народног музичког ансамбла из Бујукчекмеџа (Büyükçekmece).

Излет у Шкоцјанске јаме и Копар

У четвртак, 12. септембра 2013. гости из
Турске праћени члановима друштва „Свети
Сава“ упутили су се према Приморској, тачније према Шкоцјану. У договорено врије-

СКПД Свети Сава Крањ

Ревија народних ношњи
ме били смо на заказаном мјесту да би се
онда по вођством водича упутили до улаза
у Шкоцјанске јаме. Шетња кроз јаме, то дивно чудо и љепоту природе трајала је више
од сат времена, требало је прећи око три и

по километра. Иако је температура у јами
око десет степени, идући по степеницама и
стазама, пењући се и силазећи, добро смо се
ознојили. Водич је на појединим мјестима
објашњавао неке јаме а ми смо покушали
да што више забиљежимо, очима и ушима.
Обзиром да је фотографисање забрањено,
тек на излазу из јаме начинили смо неколико
снимака који ће остати у лијепој успомени.
Након обиласка Шкоцјанских јама посјетили смо и оближњи Етно музеј а онда се
упутили према Копру гдје смо се на кратко
задржали, мало обишли град и освјежили
се. Било је ово лијепо путовање и гости из
Турске задивљени су оним што су видјели
и доживјели. Обзиром да је језик био мала
препрека у споразумијевању, ипак није било
проблема јер ту је били Теја Петровић која је
уз помоћ Емануеле Кнежевић и Денија Драгеља, преводила на енглески а Селда са енглеског на турски, тако да је све ипак ишло
без проблема.
Након доласка у Крањ и краћег одмора и
припреме, чекала их је забава у црно бијелим одијелима и као што рекоше они који су
били на тој забави, сви су били јако задовољни, како гости тако и домаћини.

Излет на Блед, Бохињ и Слап Савица

Шкоцјанске јаме

Петак, 13. септембар био је намијењен још
једном излету и обиласку туристичких и
природних знаменитости Словеније. Из
Крања смо се прво упутили према Бледу, заправу замку који стоји изнад Бледа. Након
краћег задржавања, освјежења и разгледања,
а са замка је веома лијеп поглед на Бледско
језеро и Блед, као и на околину, посјетили
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смо и музеј а неки су се задржали и у винском подруму гдје су купили бутељке вина.
Они који су имали фотоапарате искористили
су прилику да што више фотографишу и тако
забиљеже свој боравак на Бледу. У самом
Бледу задржали смо се нешто више од сат
времена, прошетали смо поред језера а неки
од гостију пробали су и Blejsku kremšnitu
(Бледску кремпиту). Из Бледа кренули смо
према Бохињу и прошли поред Бохињског
језера, нисмо имали времена, због обавеза
које су нас чекале увече, па смо се директно
упутили према Слапу Савица и видјели љепоту природе, слап и његову околину.

СКУД Понтес-Мостови Трст

Наступ у старом градском језгру

Фолклорне групе, учесници Трећег међународног фолклорног фестивала у суботу, 14.
септембра у пријеподневним сатима имале
су дефиле а затим и наступе на тргу гдје су
представиле игре из разних крајева.

Фестивал

КУД Иван Горан Ковалић Загреб

Ревија народних ношњи

Исто вече у холу Градске општине Крањ
одржана је ревија народних ношњи на којој
су приказане двије словеначке народне ношње, једна турска и три српске. Фолклораши су у паровима прошетали поред публике
која је имала прилику да види љепоте неродних ношњи које су приказане. Ревији су
присуствовали и замјеник градоначелника
Крања Бојан Хоман и представници друштва из Турске.

Увече, у суботу, 14. септембра на Љетној
позорници Кизлштајн (Khislstein) одржан је
Трећи међународни светосавски фолклорни
фестивал на коме су наступили Турски академски народни музички ансамбл из Бујукчекмеџа (Büyükçekmece), КУД „Иван Горан
Ковачић“ из Загреба, СКУД „Понтес-Мостови“ из Трста и домаћини, фолклораши СКПД
„Свети Сава“ из Крања. Гости из Турске
наступили су са оркестром и мјешовитом
пјевачком групом и својим наступом одушевили публику а показали су да знају пјевати и српске пјесме изводећи „Ајде Јано“ и
„Моја ружо румена“. Исто тако и чланови
КУД „Иван Горан Ковачић“ имали су веома
добар наступ у двије кореографије и игром
а нарочито пјевањем показали о каквом се
ансамблу ради. СКУД „Понтес-Мостови“ из
Трста наступило је са млађом групом и играма из Пчиње а фолклораши СКПД „Свети
Сава“ са „Орачким балом“ – игре и пјесме из

Турски академски народни музички ансамбл из Бујукчекмеџа

Баната. На крају су се присутнима обратили
Игор Калабић, предсједник СКПД „Свети
Сава“, Бојан Хоман, замјеник градоначелника Крања и представник друштва из Турске а
учесницима у програму подијељена су признања за учешће на Фестивалу. Након наступа наставило се са дружењем свих учесника
у програму.

Турнир у малом фудбалу и пикник

У недјељу, 15. септембра на фудбалском игралишту у Предвору код Крања одржан је
турнир у малом фудбалу на коме су учествовале три екипе а на крају је био слиједећи
редосљед: 1. мјесто КД „Брдо“ , 2. мјесто
СКПД „Свети Сава“, 3. Мјесто МКД „Свети
Кирил и Метод“. Након турнира наставило
се са пикником на коме су поред чланова
СКПД „Свети Сава“ били и гости из Турске
који су се задржали до поподневних сати
а онда кренули на пут, веома задовољни
својим боравком у Крању и Словенији. Тако
је завршен још један Међународни светосавски фолклорни фестивал у нади да ће идуће
године бити још више учесника и да ће бити
још боље.
Текст и фото: Душан Јовановић
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Gostovanje u Bugarskoj
„Ajmo u Španiju? Neee, tamo smo već bili.
Onda Portugal? Ma kakav Portugal, to je
isto a i daleko je. Ajmo radije u Bugarsku?
Šta kažete, ko je za Bugarsku? A to nije
daleko, je li? Ko još ide u Bugarsku? Pa
idemo mi, KUD MLADOST. Ako svi idu
u Španiju i Tursku, mi idemo u Bugarsku.
Da vidimo nešto novo. Hrana je ekstra,
kiša skoro da ne pada. A tek da vidite
plaže, more, da vam o noćnom životu i
ne pričam... A folklor? Šta folklor? Pa
idemo da predstavljamo društvo, ko će nas
gledati na plaži? Biće i festival ništa se ne
sekirajte, u glavnom nećemo se pokajati.
Dogovoreno? Dogovoreno! Idemo u
Bugarskuuuu“
Tako vam izgleda dogovor kod nas.
Cenkamo se sve dok nam neko ne
spomene dobru hranu, provod i naravno
folklor. More i plaža su u drugom planu.
Bitno je da je ekipa na okupu, da smo
dobro raspoloženi i da nas čeka deset dana
raspusta daleko od budnih očiju naših
roditelja. Šalim se naravno...daleko od
briga i obaveza. Da, daleko od toga.

Odlazak je 10.07.2013. u 12:00! Kao
što doliči svim društvima, i mi krećemo
na put, dalek 2000 km, na 35°C, tačno u
13:30. Pred nama su 22 sata vožnje (ne,
ne idemo pješke nego je Bugarska daleko)
koja su prošla za tren oka. U našem
autobusu svi su čitali knjige, gledali kroz

prozor i poučavali jedni druge o predelima
kroz koje smo prolazili, ponavljali školsko
gradivo za sljedeću godinu... i onda smo
se lagano probudili iz tog prelepog sna, i
ugledali pun autobus nasmijanih lica koja
pjevaju pjesme (deru se), ljube jedni druge,
nesebično dijele tatinu rakiju i mamine
kolače, tatino pivo i mamine kolače, pa
opet tatinu rakiju, dok je maminih kolača
nestalo prije nego što smo stigli do prve
granice.
U Beogradu su nam se pridružili i naši
muzičari iz Banatskog Novog Sela, naši
De Futai-ci, sa kojima smo napunili
autobus do poslednjeg mesta. Autobus je
bio premalen za svu pozitivnu energiju
i sve one koji su htjeli da idu sa nama,
tako da smo uz pun autobus napunili još
tri automobila, pa je broj putnika dostigao
magični broj 70! Naša najmlađa učesnica
nije napunila ni dvije godine, dok naš
predsjednik mr Drago Vojvodić, koji je bio
i najstariji učesnik, nije napunio ni... ma
nema veze, godine nisu važne. On je kao
vino, kako stari sve je bolji (i hvala mu na
povjerenju koje pruža svima nama, tokom
čitave godine i vjeruje u nas i u naš rad).
Poslije četrnaest pauza, od kojih su samo
četiri bile planirane, konačno stižemo
u Bugarsku. Tačnije u gradić Nesebar
koji se nalazi u blizini poznate „sunčane
plaže“ koju svake godine posjeti više
stotina hiljada turista iz cijelog svijeta.
Zbog ogromnog broja ljudi, ili zbog
nekog drugog meni nepoznatog razloga,
bili smo smješteni u dva hotela (Hawaii
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i Nessebar), u ulici koja nosi naziv po
najboljem društvu na svetu „mladost“.
Ne brinite, iako smo bili smješteni u dva
različita hotela, čija je udaljenost jednog
od drugog bila svega petnaestak metara,
spavali smo samo u jednom. Ko sa kim,
kako i zašto saznaćete neki drugi put a
verovatno ni tada J
Hotelska hrana je bila...da se ne lažemo,
loša. Zato smo probali i hranu van hotela
koja je bila, vjerovali ili ne, isto tako loša.
Pitate se zašto? Odgovor leži u jednom
malom začinu kojeg su naši domaćini
koristili u svim mogućim jelima, i za
kojeg ne želim nikad više da čujem! (Pazi
ovo; dok sam bio sa curom u gradu,
naručili smo sladoled u jednoj simpatičnoj
poslastičarnici, i kao što pretpostavljate,
stavili su ga i u sladoled!? Majko mila).
Tako da smo prvih par dana improvizovali;
jeli smo puno voća, hljeba i slatkiša. Popili
smo puno...puno... uglavnom snalazili
smo se. U ovom trenutku, ponovo se
zahvaljujem našem predsjedniku, koji je
uspjeo, (na naše veliko zadovoljstvo) da
ubijedi glavnog kuvara da izbaci začin iz
jelovnika. Čim je to uradio, osjećali smo
se kao da jedemo na Havajima.
Ispred hotela bila su dva bazenčića. Za
malu i veliku djecu. A pored njih, nalazio
se i Džordž. Šta je Džordž? Nije tačno,
pravo pitanje glasi, ko je Džordž? To vam
je vlasnik bara koji se nalazi između oba
hotela odmah u blizini bazena. Bio je naš
najbolji prijatelj tih deset dana. Pravio je
odlične koktele, puštao nam „narodnu
muziku“ (neverovatan je osjećaj, kad
usred Bugarske čujete iz zvučnika Mitrov
glas) i spašavao nas u kasnim satima, kad
smo se vraćali iz obilaska grada, sa svojim
sendvičima bez nepotrebnih začina. Veliki
pozdrav za Džordža!

Bilo je to lepo druženje. Pješčane plaže,
sunce na nebu uz poneku pratnju kišice i
jakog vjetra... temperatura mora „taman“,
ekipa razigrana kao i uvijek, a za sve
ostalo tu je mastercard J. Tu razigranost
smo prenijeli i na međunarodni festival
BLACK SEA PEARLS, koji je trajao dva
dana, i na kojem smo osvojili 1. mjesto i
stekli nova poznanstva i pozive za slijedeća
gostovanja. Pobjedu smo proslavili na
plaži sa našim orkestrom koji je napravio
atmosferu koju će Bugari još dugo da
pamte. Momci su se sjajno uklopili u „naš
sistem“ i (p)ostali dio naše MLADOST
porodice. Žanijel, Marinel, Oliver,
Gracijan, Adrijan i Đorđe, hvala i vama na
prelijepom druženju i jedva čekamo naš
ponovni susret na nekom drugom mjestu.
Malo pomalo, naši dani u Bugarskoj
privodili su se kraju. Definitivno nam ostaje
u lijepom sjećanju. Prvenstveno zbog nas i
zbog našeg druženja. Kao i obično, ostavili
smo dobar utisak (nije da se hvalimo, nego
su nam rekli), par kilograma, puno para

(hvala roditeljima) i ostvarili nova sjećanja
i teme o kojima ćemo još dugo pričati.
Na putu u „Deželo“, posjetili smo i glavni
grad Sofiju, i pridružili se demonstrantima
koji su preplavili ulice i zahtijevali hranu
bez nepotrebnih začina... (znam da sam
dosadan, al’ to je kao ljubav na prvi pogled,
zauvijek ostaje u sjećanju). Protestovali su
protiv vlade i borili se za svoja prava, ali to
je već neka druga priča.
Mi se borimo i borićemo se, za nove
koreografije, za nove nošnje, i nova
putovanja koja ne smiju da traju manje
od 20 sati! Nije to, to! I ponijećemo više
maminih kolača i više tatine... Šljiva je
dobro rodila ove godine, a nas čeka dalek
put za...
„Šta kažete na Grčku? ...ako svi idu u
Španiju i Tursku, mi idemo u Grčku...da
vidimo nešto novo... Baš me zanima kakva
im je hrana...“
Saša Panić
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Кориде оживљавају
сусрете Крајишника
У традицији Срба и свих Крајишника,
односно народа у БиХ традиционална
су окупљања, где су се његовале традицје и бројни обичаји. Посебно је то било
изражено у другој половини 20. вијека.
Ту се сигурно на прво мјесто поставља
Грмечка корида и Кочићев збор у Стричићима. Корида на Грмечу је у 70. годинама прошлог вијека окупљала око
двјесто хиљада посјетилаца, дружење је
трајало 2-3 дана.
Манифестације у част Петра Кочића
трајале су око 14 дана, а одвијале су се
поред Бања Луке у бројним градовима и општинама Крајине са културним
садржајем. Закључна манифестација је
Кочићев збор на Змијању у Стричићима. Дружење у Стрићићима траје два
дана гдје је богат културни и забавни
садржај. Задњи дан збора, а то је стално
задња недјеља у августу, одржава се и
корида, борба бикова за награду Јаблан.
Манифестација се одржава и у Београду, гдје је Кочић и сахрањен у Алеји великана. Прије распада СФРЈ, ове двије
маниферстације су окупљале преко
тристо хиљада посјетилаца из цијеле
Крајине и шире.
241. Грмечка корида
Ова позната манифестација прекинута
је почетком рата у БиХ 1991. године, а
у првој деценији овога вијека поново је
покушала група Крајишника из Републи-

ке Српске и Федерације БиХ да је
оживи.
Посебно
су се ту истакли у
инсистирању људи
који имају традицију у одгоју бикова и наступима на
коридама. Главну
улогу је одиграло
удружење за Грмечку кориду, које
успијешно води др
Нено Добријевић
(познати кардиолог из Бање Луке).
Корида има будућност и народ је жели,
не само Крајишници него и људи од Невесиња, Требиња, Витеза, Јајца, Зенице и
других простора БиХ. Број посјетилаца
је из године у годину већи, наводи др Добријевић. Одржавање кориде на Грмечу
не омета народ нити људи који доводе
бикове за борбу, него неки фактори, али
је воља и договор да се та корида неће
угасити. Напоменуто је да није забиљежен случај нетрпељивости и ицидената
међу посјетиоцима и власницима бикова
ни у једном мјесту у БиХ-у у послијератним годинама. Може се из тога закључити да међу посјетиоцима влада висок
степен толеранције.
И ове године Стеван Кричковић Сићо
из Кања довео је бика Сивца у пратњи

сина Стефана, браће и бројних пријатеља, Сањана и Крајишника. Тако је
10. августа бик Кричковића дошао до
полуфинала у полутешкој категорији.
Посебно ова манифестација придоноси
да се Крајишници из расијања окупљају
на кориди и посјећују бројна запуштена
огњишта. Сљедећи дан одржана је корида и у Оштрој Луци.
48. Кочићев збор
У манифестацијама у част Кочићу,
задња недјеља у августу, одржава се у
Стричићима завршна културна манифестација, народно весеље и корида,
борба бикова за награду Јаблан. Кричковићи су ове, као и прошле године
узели пут под ноге и дошли дан прије у
Стричиће и оконачили. Ту им је правило
друштво тридесетак чланова „кочићеваца“ из Крања, а и бројни познаници
и пријатељи из Словеније и других земаља, који су ноћ провели на висоравни
Змијања. Стефан је тимарио и брино за
бика по ноћи и дану, као и Лујо за Јаблана пред излазак на мејдан са царским
Рудоњом. У веома јакој конкуренцији,
гдје је учестовало преко тридесет бикова, Сивац је дошао до полуфинала. Важно је да настављамо традицију нашега
оца Милана Крајине, рекао је Сићо, а
земљацима хвала да су нас тако искрено
пратили, а то нам је подршка да наставимо традицју.
Крстан Шућур

Стефан Кричковић са биком Сивцем
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Vukovi na
„Eurobasketu 2013“

Navijački duh Vučica

Štab srpskih navijača picerija Domino na Jesenicama

Život. Tom jednom riječju mogu opisati
događanje u Jesenicama dok je bio
domaćin evropskom prvenstvu u košarci.
Bilo je milina prošetati ulicom i vidjeti sav
onaj narod i navijače obučene u boje ekipe
za koju su navijali. Kako su mnogo puta
rekli na televiziji, Jesenice su tih dana bile
Jugoslavija u malom.
Puni trotoari, pune gostione, puna dvorana.
Navijanje svako za svoje i za druge.
Sportski duh vladao je ulicama, pjesma je
odjekivala u noć. Pa i nije bitno čija..ko
pjeva zlo ne misli.

Dječija grupa KPŠHD Vuk Karadžić

I tako smo i mi „Vukovi“ postali dio tog
istorijskog događaja. „Crna trava“ ogrijala
je ruke i noge publike. Bina se tresla, a
vrištanje cura i momaka čulo se nadaleko.
Takođe su se predstavile i naše „Vukove
ptičice“, naš veliki ponos. Tek oni su
donijeli toplinu i radost, jer nema ljepšega
nego čuti dječiji glas i čuti pjesmu čistoga
dječijeg srca. A tek „Šopske igre“ - podigle
su temperaturu do maksimuma. Za sam
kraj „Vukovi“ su energično odigrali
korake, a pri tome nisu gubili osmeh sa
lica, znak da im je igra skoro i život i da u
njoj zaista uživaju.

Tih dana je štab srpskim navijačima nudila
Picerija Domino na Jesenicama. Tamo su
i „Vukovi“ prošetali u nošnjama, poigrali
kolce sa navijačima, a naše harmonike su
uz pjesmu širile i dobru volju .
Da, bilo je lijepo. Ali je i mnogo brzo
prošlo. I sad je opet mir i tišina. Narod
obavlja svoje obaveze kao i pred košarkom.
A tada činilo se da je vrijeme stalo. Bili
smo zajedno. Moji, tvoji, naši. Baš kako i
ide ona naša: Svi za jednog i jedan za sve.
Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić
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Turneja u Büyükçekmece ili
Kako je SKUD Vidovdan doručkovao u Evropi a ručao u Aziji
Kao i kod svake turneje, pripreme za Tursku
počele su mnogo pre samog polaska. Ovog puta
bilo je malo drugačije nego kod prošlogodišnjih
turneja jer smo imali zakazanih devet nastupa u
jedanaest dana! I ne samo to, prvi put zajedno
kao društvo umesto autobusom išli smo avionom. Već je i to bila priprema sama za sebe.
Hrpa nastupa za nas je značila – VEŽBAJ,
SPRREMAJ, IDEMO AKCIJA. Morali smo
pripremiti nekoliko različitih nastupa i odlučili
smo da se na Festivalu predstavimo sa Igrama
iz Kobišnice i Igrama iz Pčinje.
Festival Büyükçekmece (Istambul, Turska) počeo je 29. juna, a mi smo tamo došli dan ranije.
Tako smo imali malo slobodnog vremena za
testiranje turskog mora i plaže. Što znači: devojke su na plaži „hvatale boju“, a momci su
se brčkali i rvali u vodi – svakom svoje veselje.
U sklopu samog festivala učestvovalo je 15
folklornih grupa iz celog sveta. Tako smo imali
priliku upoznati i sprijateljiti se sa grupama i
članovima iz Brazila, Egipta, Grčke, Ukrajine,
Filipina, Estonije, Bugarske, Meksika, Mađarske, Kipra i Slovačke. Festival je takmičarskog
tipa, a poene nismo skupljali samo na bini, već
tokom celog festivala. Organizatori su pored
samog izvođenja ocenjivali tačnost i energiju
društva. Prvo mesto na festivalu imalo je novčanu nagradu, a osvojili su ga Filipinci i time
kući poneli 1.000 €. Čestitamo!
U našoj grupi učestvovale su i grupe iz Srbije
(KUD Soko, Inđija) i Crne gore (KUD Crvena stijena, Podgorica) sa kojima smo proveli
najviše vremena i veselih događaja te sklopili
prijateljstva koja će nas zauvek vezati.
Festivalski program počeo je defileom na Istiklal ulici u Büyükçekmece i posle toga sledio
je naš prvi nastup na kojem smo prikazali Igre

Vidovdan ispred Plave džamije

Black&white party
iz Kobišnice. Taj dan smo proveli čitavih osam
sati u nošnji i mislim da nas je većina oborila
lični rekord u toj disciplini. Ali bilo je vredno,
građani su bili oduševljeni našom nošnjom,
igrom i pesmom koju smo im pokazali već u
samom defileu. Nama u opancima nije bilo
lako, a mogu zamisliti kako je bilo devojkama
iz Estonije koje su sve vreme defilea provele u
svojim koturaljkama.
Da bismo što više vremena proveli sa ostalim
grupama, sledeće večeri organizovali su nam
Black&white party (crno-bela zabava) na kojoj
je bilo obavezno nošenje crno-bele kombinacije.
To je važilo za sve grupe, a ni mi nismo bili izuzetak. Mi Vidovdanci smo zabavi dodali malo
svog šarma tako što smo obukli svoje vidovdanske majice koje smo sebi za tu priliku spremili već u Ljubljani. Majice na kojima je pisalo
I LOVE FOLKLORE. Tako su nas svi odmah
prepoznali i nikako se nismo mogli izgubiti u
gužvi. To veče smo probali pravi turski kebab sa
tradicionalnim jogurtom, kojeg su popili samo
najhrabriji jer je imao jako specifičan ukus.
Svake večeri posle nastupa imali smo takozvane „country night“, na kojima su nam se pred-

stavljale razne države svojim karakterističnim
jelima i pićima, a tokom večeri i igrama. Imali
smo priliku da se upoznamo sa meksičkim, filipinskim, brazilskim, kiparskim … specijalitetima, a i mi smo im predstavili svoje. Tako je
treće večeri pao red i na nas – srpska grupa iz
Slovenije. Prvo smo se malo počešali iza uva:
šta da pripremimo? Da li samo srpska ili i slovenačka jela? Odgovor se ponudio sam na dlanu.
Odlučili smo da napravimo kombinaciju jedne
i druge kuhinje kako bismo što bolje predstavili kako mi u stvari živimo. Rođeni i živimo u
Sloveniji, ali duboko poštujemo svoje korene,
tradiciju i kulturu. A uz sve to, naravno, dolazi i naša kuhinja. Da bismo jelima dali što autentičniji ukus, još u Ljubljani smo odlučili šta
ćemo spremati, koji sastojci su nam neophodni
i šta moramo poneti sa sobom na put. Kao deo
slovenačke kuhinje spremili smo palentu sa jogurtom, mlečni „zdrob“ sa čokoladom, sladoled
od vanilije sa uljem od tikve i semenkama od
bundeve. Sladoled je kod slovenačke kuhinje
dobio najviše pluseva i po njega su se rado vraćali. Kao deo naše kuhinje spremili smo pravi
sataraš koji je od svih prisutnih nama verovatno
najviše mirisao. Željni domaćeg ukusa, posle
večere koju smo spremili, zajedno smo iz jedne
zdele pojeli sos koji je ostao posle tog sataraša.
Svakako se to broji u jedan od momenata koji
su nas sigurno još više povezali. Uz sva jela ponudili smo rakiju i domaći voćni liker kojeg su
spremili naši članovi. Dok su se devojke znojile
iznad paprike i paradajza u kuhinji, naši momci
su kao pravi domaćini gostima otpevali nekoliko krajiških i drugih izvornih pesama, a uz to
im vredno sipali tradicionalna pića. Posle hrane
došla je ponovo pesma i igra. Tu su naši članovi
sve učesnike Festivala naučili nekoliko srpskih
igara pa smo na kraju svi zajedno odigrali kolo
i veselili se u pozitivnoj atmosferi.
Ali nije samo ovo veče ostavilo trag i pamćenje za dugo vreme. Organizatori su nam jedno
veče pripremili i „karaoke night“ na kome su
predstavnici grupa morali da pripreme izvođenje jedne turske pesme (Büyükçekmece’de şen-
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lik var). Nas su predstavljali Branko, Tamara i
Tanja koji su, za razliku od ostalih, pesmu prilagodili na svoj način. Uz pratnju naših muzičara
oni su prvu strofu pesme otpevali na melodiju pesme „Gde si bilo jare moje“ u dvoglasu
pri čemu je Branko vodio pesmu, a devojke su
ga pratile. Već sledeća strofa pesme išla je kao
original. Izvođenje je oduševilo publiku, ali i
članove žirija, koji nam je dodelio prvo mesto
i pobedu na pevačkom takmičenju. Euforija i
veselje koje su sledili posle proglašenja pobednika neopisivi su, a pobedu smo proslavljali još
dugo u noć.
Kao svakog turistu, organizatori su morali i nas
da odvedu na Bazar. I kao svaki turista, i mi
smo morali da isprobamo svoje (kod nekih još
neotkrivene) talente pazarenja i cenkanja. Većina nas je u stvari već bila ispraksovana, pa
smo početnicima rado „objasnili situaciju“.
Turci vole da prodaju, vole sa mušterijama da
prave biznis, da pregovaraju oko cene. Turci
imaju jako taman ten kože i kose pa kad god
vide neku lepu plavu glavu i svetlo lice okreću
se za njom pa makar im se ušinuo vrat. I tako
su naše devojke svetlijeg tena bile najpopularnija „roba“ na bazaru,m a naši momci su imali
pune ruke posla sa uklanjanjem osvajača. Ali
ne treba zaboraviti da su baš te devojke plaćale
najniže cene za sve sitnice koje smo kupovali
na Bazaru. Pored obilaska Bazara domaćini su
nas vodili i u Plavu džamiju kao njihovu najveću bogomolju i u Baziliku cisterni kao jednu od
stvari koje treba videti u Istambulu.
Sledeći dan čekao nas je još jedan turistički obilazak – Bosforska vrata. Za one koji ste zabora-

vili: Bosforska vrata su granica između Evrope i Azije,
a dele i Istambul na dva dela.
Sama vožnja brodom bila je
jako zanimljiva. Na jednom
mestu smo se udružili sa našim dobrim prijateljima iz
Crne Gore i Srbije i celi put
(koji je trajao više od dva
sata) zajedno pevali, pevali,
dok nam nije nestalo glasa.
Tako smo „obradili“ većinu izvornih pesama, a kad
nam je toga nestalo prešli
smo na legendarne izvođače i njihove pesme koje svi
znamo. Bili smo najraspoloženije društvo na brodu,
svi su osetili našu pozitivnu
energiju. Čak nam se pri- Devojke prave sataraš
družio i sam gradonačelnik
Imali smo zakazan nastup u predgrađu na plaži
Büyükçekmecea koji nije sa nama pevao, ali se
pored mora. Kao većina plaža, i ova je imala
sve vreme veselo smeškao i klimao glavom u
mol na kome smo se slikali. U jednom trenutku
ritmu melodije. Iako iz različitih država, u tom
našu dragu Nikolinu iznenada napade osa, demomentu pevanje i želja za dobrim društvom su
vojka vrisne i op, zamalo da upadne u vodu – da
nas spojili! U prijatnom ribarskom selu pojeli
i morskom svetu pokaže nošnju. To se sve tako
smo ručak i posle dobrog obroka shvatili jednu
brzo izdešavalo da smo kao posmatrači najpre
jako zanimljivu stvar: danas nam je uspelo da
bili tri sekunde u šoku, a posle smo se pokidali
doručkujemo u Evropi, a ručamo u Aziji. Ha!
od smeha. Toliko smo se smejali da joj nismo
Sad možemo da se pohvalimo da smo obišli
mogli ni pomoći da se podigne. Hvala Bogu
čak i daleku i stranu Aziju. Čisto da se zna. Ako
ništa joj nije bilo (osa se prepala i pobegla) i
neko pita.
nošnja (original!) je ostala suva, pa smo mogli
da odradimo nastup u punom broju.
Uz sve ove turističke obilaske mi smo (naravno) svako veče nastupali i upoznavali posetioce
Ono malo slobodnog vremena što smo imali
sa srpskim igrama i pesmama. Među svim tim
iskoristili smo za dodatne vežbe kako bi se monastupima jedan je bio još posebno zanimljiv:
gli što bolje prikazati na bini. Zadnja uputstva
i kaplje znoja delio je sa nama Saša Bogunović
koji nas je pratio i bio nam moralna podrška tokom celog festivala.
Ali nisu se samo igrači naigrali i nastupali – uz
svaki nastup i defile pratio nas je naš orkestar
koji je sastavljala jedinstvena ekipa: Dejan,
Dževad, Ema i Vasa koji su brinuli o pozitivnoj
atmosferi i opuštenom raspoloženju.

Vidovdan sa Brazilcima

Za zadnji nastup organizatori (i učesnici) su
pripremili zajedničku koreografiju koja je predstavljala svrhu celog festivala – upoznavanje,
uživanje, nova prijateljstva i doživljaje. Zamislite sad 15 grupa po 30 igrača na jednoj bini.
Ali, to smo odradili majstorski i profesionalno.
U prvom delu koreografije upotrebili smo drvene kašike koje su nam služile kao neka vrsta
instrumenta, a u drugom delu igrali smo uz jednu poznatu tursku pesmu. Biti deo jedne toliko
velike grupe i osećati se kao jedno, neverovatan
je doživljaj i uvek kad se toga setim naježim se
od glave do pete.
Posle jedanaest divnih dana, puni utisaka, vratili smo se svojim kućama gde su nas na aerodromu dočekali roditelji. Sve što je lepo jednom
mora da se završi ili, kako je to kod nas, samo
na kratko prekine - do sledeće turnejeJ. Već se
radujemo.

Druženje sa prijateljima iz Crne Gore, Srbije i sa gradonačelnikom

Suzana Bajić i Slađana Šmitran
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„Шушњар 2013“
Српски књижевници из Словеније у Републици Српској
Међународни књижевни сусрети „Шушњар 2013“, одржани су и ове године
1. августа у Оштрој Луци у Републици
Српској. Ови сусрети имају веома богат
садржај, али и поруке. Домаћин сусрета
је општина Оштра Лука и Друштво књижевника Републике Српске, одвијају се у
оквиру манифестација „Илинданске културне свечаности“.
Књижевни сусрети су посвећени и страдању Срба и Јевреја у Другом свјетском
рату, где је 1941. године страдало око
5.500 цивила у Санском Мосту. Поред помена шушњарских жртава, сусрети књижевника су били и у знаку 200 година од
рођења Петра Петровића Његоша.

Књижевне награде

Стручни жири је у образложењу навео
да је било веома тешко код избора. Сваке
године долази све више остварења еминентних књижевника из Републике Српске, Босне и Херцеговине, Србије, као и
окружења, Срби из дијаспоре, а тиме су
сусрети у више од двије деценије постали
препознатљиви.
Лауреат овогодишњих књижевних сусрета, добитник награде „ШУШЊАР 2013“,
коју је жири једногласно додијелио је пјесник из Новог Сада Перо Зубац, а припала
је за књигу пјесама „Хор бечких дечака у

Крстан Шућур и Горан Мутабџија, министар културе РС

синагоги“. Зубац је напоменуо да му је то
драга друга награда из завичаја, као Херцеговцу, а изван Босне и Херцеговине добио је 49 признања. Награду је уручио Горан Мутабџија, министар културе у Влади
Републике Српске.
Будући да се на овим књижевним сусретима додјељује и награда „Перо Подгрмеча“, ове године је додијељена др Живку

Перићу, за књигу роман „Балкански рецидив“. Аутор је за окосницу узео живот у
расијању и носталгију по завичају. Аутор
живи и ради у Њемачкој.
Учесници овогодишњих књижевних сусрета, који су се представили домаћинима
и бројним Србима, који су дошли у завичај
за Илинданска догађања, били су књижевници Боро Капетановић, Душан Праћа,
Раде Врућинић, Здравко Кецман, Михајло
Орловић, Ружица Комар, Ненад Грујичић,
Зоран Костић, Златко Јурић, Живојин Боровчанин-Рансок, Маринко Јагодић Маки
и још бројни ствараоци. Књижевници су
поред Оштре Луке извели представљање
2. августа у Санском Мосту, где је дан помен на Шушњару жртвама.
У Приједору је 3. августа у културном
центру приређен сусрет с тамошњим књижевницима и групом књижевника из Словеније.
Представљена писана ријеч из Словеније
Српско културно друштво „Петар Кочић“
из Крања је на књижевним сусретима имало свој изложбени пулт, где је преко Секције српских књижевника нашег друштва
представљено 20 издања Срба у Словенији.

Наступ фолклорне групе испред штанда СКД Петар Кочић

Такође је представљено више бројева листа Мостови, које издаје Савез српских
друштава Словеније. Бројни књижевници
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су били одушевљени стваралаштвом и организацијом Срба у Словенији. Министар
културе Горан Мутапџија се задржао дуже
вријеме и разговарао са ауторима. У име
друштва, секције књижевника, били су поклоњени изводи књига и Мостова бројним
посјетиоцима наше изложбе.
Додјељивањем награда, читању и рецитовању стихова, програм је увеличан и
присуством глумаца, фолклорних група,
а пред неколико стотина посјетилаца та
илинданска ноћ је остала у достојанственом сјећању. Закључној манифестацији у
Оштрој Луци присуствовао је и Златомир
Бодирожа, предсједник ССДС и Митар
Вујиновић, предсједник Културног друштва Брдо.

Округли сто о Шушњару

Поред књижевних сусрета и други манифестација у тој општини (Грмечка кориде) у оквиру Илинданских манифестација, одржан је и округли сто, посвећен
страдању Срба и Јевреја 1941. године у
Санском Мосту. На савјетовању су присуствовали бројни историчари, али и свједоци, који су на разне начине доживјели
и видјели фашистички терор над цивилима. Савјетовање је обухватило и Козару,
Јасеновац, Крагујевац-Шумарице и бројна
друга мјеста гдје су страдали цивили од
њемачких фашиста и усташа.
Порука савјетовања је да се мора упозоравати на Други свјетски рат, жртве, али
и допринос Срба и жртве које су дане

Штанд СКД Петар Кочић са издањима

да је Европа и свијет побиједио једно од
највећега зла, које је свјетска цивилизација доживјела у савременој историји.
Свједочења и истраживања, која су представљена на савјетовању, биће укључена у
допунско издање свједочења и докумената
зборника „Шушњар 1941“.
За прикупљање докумената и свједочења
о Шушњару и другим мјестима страдања
Срба, Јевреја и других жртава, заслужна
је група интелектуалаца, коју предводи др
Владимир Лукић.

Округлом столу је присуствовала група
Срба из Словеније др Васо Предојевић,
Момчило Станић,
Љубиша Бојовић и Крстан Шућур, који су
активно судјеловали на савјетовању, где су
приложили своја сазнања о страдањима у
Санском Мосту. Група је у дане боравка
у Републици Српској, посјетила Сански
Мост, Козару, Јасеновац, Бања Луку и гдје
треба одлазити да се не заборави прошлост, а ради жртава и наше будућности
Крстан Шућур
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Dan narodnih nošnji
Četrdeset treći dani narodnih nošnji
Kamnik, ovoga puta održani su od 6. do
8. septembra 2013. u Kamniku, na kojima
je po prvi put učestvovalo i društvo „Vuk
Karadžić“ iz Radovljice. Naše društvo je
učestvovalo kao gost društva „Sevdah“ iz
Ljubljane koje je dobilo projekat za prikaz
igara i nošnji iz Bosne i Hercegovine. Uz
bošnjačke i hrvatske nošnje iz Bosne i
Hercegovine srpske nošnje su predstavili
SKUD „Vidovdan“ iz Ljubljane – nošnje
iz Posavine i KPSHD „Vuk Karadžić“ glamočke srpske nošnje.
Sve što je prethodilo učešću na ovom
festivalu nije ukazivalo da ćemo biti baš
zadovoljni našom prezentacijom ali je na
kraju ispalo sve najbolje i u potpunosti
smo zadovoljni kako sa samom igrom
tako i defileom. Naime, kako se te nedjelje
održavalo evropsko prvenstvo u košarci,
a naši članovi su aktivno sudjelovali kao
volonteri, imali smo malih kadrovskih
problema oko sastave ansambla ali hvala
Bogu da trenutno ne oskudjevamo sa
folklorašima pa smo mogli da sastavimo
ekipu.
Pošto se to sve održava na otvorenom
ova nedjelja je bio idealan dan za takva
događanja, lep ne previše vruć dan tako
da nam nije ništa teško palo. Ekipa se
okupila u Radovljici u 10 sati, do Kamnika
45 minuta vožnje i bili smo na mjestu
za nastup. Manjih problema je bilo oko
parkinga pošto je bila velika gužva. U
12:30 smo odigrali „Gluvo glamočko
kolo“ na centralnom trgu u Kamniku na
postavljenoj bini i sa igrom predstavili
naše društvo a poslije toga smo uzeli malo
voljno do 15 sati kad je počeo defile ispred

Mercator centra pa kroz cijeli Kamnik više
od 3 km.
Prizor je bio veličanstven, šarenilo se
rasteglo po ulicama Kamnika, mnoštvo
narodnih nošnji iz raznih evropskih država
a špalir od 37000 ljudi sa obe strane ulica
od početka do kraja. Bili smo ponosni da
smo dio toga šarenila.
Možda se još nekada vidimo u Kamniku.
Milan Stojanović
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Piknik u Završnici
ili kako su se „Vukovi“ igrali
Počela je nova sezona. Počelo je da se radi
punom parom. Počelo je sa pripremom
novih projekata. I počelo je druženje
prijatelja koji se preko ljeta skoro nisu ni
vidjeli. I nema ljepšeg druženja kraj jela,
pića, muzike i … igara.
„Vukovi“ su se okupili 15.9. 2013. u
Završnici. Bilo je oblačno. Kiša samo što
nije. Ali naša dobra volja otjerala je kišu.
Skupilo nas se mnogo. Kako velikih tako i
malih. Djeca su uživala u igri u prelijepoj
prirodi. Mi odrasli smo ogrijali dušu
kaficom, a imali smo i svoje kuvare koji
su pekli ćevapčiće, pripremali salatu i sve

Znaju „Vukovi“ i odbojku da igraju

Nema boljega od dobrog društva!

ostalo. Nema šta, bili su mnogo vrijedni.
Gladan niko nije ostao. Žene su pripremile
kolače, prste da poližeš.
A kad se hrana malo slegla, i kad smo se
napričali, došlo je vrijeme za druženje na
našim poligonima.
Počeli smo sa štafetom. Razdrmali noge i
tijelo. Bilo je smijeha, zapinjanja, ali hvala
bogu niko se nije povrijedio. Dalje, skakali
smo u vrećama. Tek tu je bilo smijeha,
probijanja vreća i na kraju trčanja, jer vreće
nisu više imale dno. Muškarci su pokazali
svoju snagu u zabijanju eksera. Ali pokoji

ćevap viška i pun stomak doprinijeli su
da su eksere zabijali duže nego obično.
Zatim je došao na red i pikado. Dok je bilo
dana pogađalo se i u centar. A kad se dan
primakao kraju, bilo je teško pogoditi i
tablu.
Pao je mrak. Došlo je veče. Razlaz. Svako
svojoj kući. Prođe nedjelja. Prođe piknik
„Vukova“. Prođe druženje nas sa nama…
do druge godine doviđenja!
Tekst: Brigita Bratkovič Stankić
Foto: Mirjana Samardžija
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Свуда пођи, кући дођи
Креативно-едукативне радионице за учење српског језика, књижевности, историје и традиције, АКУД „Коло“, Копар
Академско
културно-уметничко
друштво „Коло“ из Копра, основано у
новембру 2007. године, активно се залаже за очување српског традиционалног
наслеђа, музике, игре, обичаја, језика и
културе, као једино такво друштво на
подручју словеначког приморја.
Друштво је по први пут у овом делу
Словеније реализовало наставу српског
језика, обичаја, традиције и културе октобра 2009. године под називом „Знам
латиницу – учим ћирилицу“, у трајању
од четири месеца. Тадашње радионице су протекле под покровитељством
Министарства за културу Републике
Словеније. Одзив је био очекиван, а
радионице су одржане под стручним
вођством професорке Наде Чупковић,
етномузиколога Весне Бајић-Стојиљковић (оснивача и председнице друштва)
и Данијела Гаврића задуженог за подручје историје.
Године 2010./2011. следи наставак рада
креативно- едукативних радионица за
српски језик под називом „Лети песма
око света“, у трајању од четири месеца,

које су одржане уз финансијску помоћ
Министарства за дијаспору Републике
Србије. Радионице смо због интересовања проширили на две групе деце,
млађу и старију, у којој смо наставили
са учењем матерњег језика, а у коју су се
укључила, на наше задовољство, и нова
заинтересована деца.

Трећа сезона креативно-едукативних
радионица је започета у пролеће 2011.
године, а обележила их је тема „Пролећа“ и пролећних празника везаних за
Ђурђевдан и Ускрс. Тзв. „Пролећне радионице“ су употпуњене и заокружене
учешћем деце полазника на годишњем
концерту друштва АКУД „Коло“, орга-
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низатора радионица, где су у рециталу
показали стечена знања из области језика и књижевности.
Активни рад радионица је обележила
четврта сезона, у пролеће и јесен 2012.
године преименована у школу српског
језика под радним називом „С колена на
колено“ такође под покровитељством
Канцеларије за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону. Карактер – креативни и едукативни – остао је и даље препознатљиви начин рада.
Највећи мотив за наставком радионица
су, пре свега, жеље деце и њихово задовољство наставним кадром, које радионице стручно води, организује и у
деци буди љубав и жељу за учењем и
стицањем нових знања везаних за матицу, а то су управо највреднији сегменти
српског наслеђа. Чињеница је да се код
млађих одраслих, углавном студената,
који чине другу и трећу генерацију деце

наших досељеника, пробудила велика
жеља за укључивањем на радионицама српског језика као активних учесника. На задовољство организатора и
наставног кадра АКУД „Коло“, у мају

2013. је почела са радом и академска
група за учење српског језика, ћирилице, културе и обичаја.
Едукативни рад са академском групом
обухвата пре свега учење ћириличког
писма, изговора и књижевности заснованог на компаративној методи, истраживачком и тимском раду у облику
семинарских радова, предавања и активног преношења стечених знања другим учесницима.
У настави се користе уџбеници и наставна средства препоручена од стране
Министарства за дијаспору Републике
Србије као и од стране Министарства
просвете Републике Србије. Настава је обогаћена едукативним играма,
као и аудио – визуелним материјалом
са дечјим песмицама и едукативним
емисијама, а како модерна настава не
може проћи без рачунара, у настави се
користи и модерна техника путем које
се увежбава писање и читање преко интерактивног буквара.
Поред стандардних уџбеника рад је
обогаћен и дечјим часописима: Мали
Политикин забавник (Београд), Бијела
пчела (Ријека), Школарац (Београд) и
наравно, серијалом креативних књига
издавача Креативни центар (Београд).
Почетак септембра и нова школска
2013./2014. година су обележени наставком започетих радионица после
двомесечне паузе. На велико задовољство организатора радионица млађа
група полазника је богатија новим члановима, ђацима првацима.
Нада Чупковић
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Разиграна срца 2013
Десет година „разиграних срца“ у Новој
Горици, десет година Српско културно
друштво „Слога“ организује фолклорну манифестацију под називом „Разиграна срца“
и десет година љубитељи фолклора разиграних срца дођу да погледају наступе фолклорних група из Словеније и иностранства,
десет година са још разигранијим срцима
одлазе, задовољни са наступима младих
фолклораша и свиме оним што су видјели.
А сваке године СКД „Слога“ потруди се да
програм буде на нивоу и да сви буду задовољни и жељни новог сусрета. Како неки рекоше, ово су била најбоља „Разиграна срца“
до сада, зашто да им не вјерујемо.
А почело је, у суботу 28. септембра 2013. године у дворани Културног дома Нова Горица,
са пјесмом најмлађих учесника, најмлађих
чланова фолклорне групе СКД „Слога“, који
су својим симпатичним наступом и лијепим
пјевањем, најавили још љепше и пријатније
вече.
Водитељка програма Дијана Галић поздравила је присутне у дворани и истакла да је
овај догађај организован и припремљен захваљујући GINEX internacionalu d.d. Нова
Горица, Јавном фонду РС за културне дјелатности, Јавном фонду РС за културне дјелатности-испостава Нова Горица, Министарству културе и информисања Републике
Србије, Савезу културних друштава Нова
Горица, Градској општини нова Горица,
свима њима као и свим другим донаторима захвалила се у име организатора. Поред
тога, водитељка је нагласила да септембра
Градска општина Нова Горица слави свој
дан, зато је ово вече, односно концерт народних игара и пјесама у извођењу фолклорних
група посвећен управо граду из кога је и домаћин ове приредбе, а не смије се заборавити да је то уједно и допринос цјелокупном
културном лику Нове Горице.
Овом догађају присуствовали су и гости,
које је водитељка поздравила у име орга-

Гости и представници друштава
низатора а то су: представница Амбасаде
Републике Србије у Љубљани Стана Кончаревић, Матеј Арчон, градоначелник Нове
Горице, јереј Мирослав Ћирковић, парох
новогорички, Војко Фон, секретар СКЕИ
за Регионалну организацију Посочје, Боро
Мирић, председник Никола Тесла Постојна,
Душан Јовановић, секретар Савеза српских
друштава Словеније.
Након уводног дијела, кренуо је програм а
први су се представили домаћини, фолклораши СКД „Слога“ који су већ на почетку
програма одушевили публику, која је иначе испунила дворану културног дома, и то
кореографијом „Море зађе сунце“, аутора
Милана Гламочанина а уз музички аранжман Здравка Ранисављевића. Водитељка је
прије сваког наступа рекла понешто о сваком друштву, нешто из њихове биографије и
њиховог репертоара.
На овогодишњим „Разиграним срцима“
учествовао је и Ансамбал народних игара

Најмлађи чланови СКД Слога Нова Горица

и песама „Ђидо“ из Бечеја, које је на иницијативу дипл. инг. Бранислава Рогановића основано при Дому културе у Бечеју
27.07.1980. године. ансамбла је добио име
„Ђидо“, на првој годишњој скупштини по
дјелу књижевника Јанка Веселиновића, што
асоцира на ђидију, делију из народа. Основни задатак ансамбла је да омладини и широкој народној маси омогући активно бављење
културно-умјетничким радом у слободно
вријеме, да развијају културне навике и
афирмишу праве културне вриједности народног стваралаштва. Основна програмска
оријентација је његовање игара и пјесама народа и народности Србије и бивших југословенских република. Мото чланова ансамбла
је: „Кроз игру и пјесму упознај своју земљу
да би је више волио“. Ово вече, своје прво
представљање имали су са играма из Мачве,
кореографа Драгомира Вуковића-Кљаце и
већ својим првим наступом и дивном кореографијом одушевили многобројну публику.
Поред домаћина из Нове Горице наступило
је још једно друштво и то Македонско културно друштво „Охридски бисери“ са сплетом „Малешевка“ која представља обичаје и
традицију типичне за источни дио Беровске
Македоније. Сплет је представио мушко –
женско надигравање и натпјевавање као што
је било у давним временима. Аутор кореографије је Џеват Абази а ментор фолклорне
групе Борче Митовски.
У наставку програма наступили су гости из
Италије, тачније из Трста, СКУД „Понтес
– Мостови“ који иначе имају веома добру
сарадњу са српским друштвима из Словеније. Љубитељима фолклора у Новој Горици представили су се кореографијом Јелене
Маринковић „Игре и песме из централне
Србије“.
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Старија група Фолклорног друштва „Випава“ из Випаве наступила је са кореографијом
„На горици на плацу“, иако у поодмаклим
годинама још увијек су пуни снаге, воље и
жеље да на овакав начин представе обичаје
и традицију свога краја а публика је знала
наградити њихов труд.
Други свој наступ ове вечери чланови
АНИП „Ђидо“ из Бечеја имали су са кореографијом Добривоја Путника „Банатски
мотиви“ у којој су заступљени игра, пјесма
и обичаји Баната.
Из Љубљане је стигло Српско културно
умјетничко друштво „Видовдан“ са короеграфијом Слободанке Сеје Рац под називом
„Алај ми се драгане ђерданићи тресу“, игре
и пјесме из Босанске Посавине, са којом су
наступили на 18. европској смотри српског фолклора дијаспоре и Срба у региону и
освојили бронзану плакету.
Прије него што се наставило са наступима фолклораша, Српско културно друштво
„Слога“ захвалило се свим финансијерима
и донаторима без којих не би могло да реализује замишљене пројекте а то су: GINEX
internacional d.d, Нова Горица, Јавни фонд
Републике Словеније за културне делатности, Јавни фонд Републике Словеније за
културне делатности - испостава Нова Горица, Градска општина Нова Горица, Савез
културних друштава Нова Горица, Министарство културе и Информисања Републике
Србије, MA-NO, Лука Манојловић, Жлебови
Грич д.о.о, Шемпетер при Горици, Општина
Шемпетер- Вртојба. Велику захвалност дугују и члановима Извршног одбора, члановима друштва као и нашим симпатизерима,
значи свима који су учествовали у организацији овог програма.
А онда се наставило са програмом и представљањем фолклорних група. Културно
друштво „Брдо“ из Крања наступило је са
кореографијом Милана Гламочанина „Игре

АНИП Ђидо Бечеј
из Димитровграда“ да би потом на сцену
ступили још једни учесници споменуте европске смотре и освајачи златне плакете,
фолклораши СКПД „Свети Сава“ из Крања
који су се представили са кореографијом
Љубомира Вујичина „Орачки бал“ – игре и
пјесме из Баната.
Гости из Србије закључили су свој програм
са тачком кореографа Бранка Марковића
„Врањска свита“ и како је публика била одушевљена овом кореографијом, овим играма и
њиховим наступом морали су три пута на БИС.
Присутнима у дворани обратио се Илија
Јанковић, предсједник СКД „Слога“ и у
кратким цртама изнио историјат и значај ове
манифестације. Градоначелник Нове Горице
Матеј Арчон похвалио је дјелатност СКД
„Слога“ и посебно истакао овај догађај који
много значи не само за чланове друштва
него и за све становнике Нове Горице. Јереј
Мирослав Ћирковић благословио је „Разиграна срца“ и нагласио да у свима треба
да су разиграна срца не само један дан него
сваки дан у години.
Након поздравних говора Илија Јанковић
је уручио признање представнику GINEX
internacional d.d. као и гостима из Бечеја чији
се представник захвалио на позиву и учешћу
на овогодишњим „Разиграним срцима“.

Заједничка фотографија учесника у програму

На самом крају програма водитељка је
слиједећим ријечима најавила задњу тачку
програма: „А сада драги наши гости, врхунац вечери, игре Босилеградског Крајишта,
у кореографији Милана Гламочанина. Нумера са којом се СКД „Слога“ премијерно
представила и уврстила на Европску смотру
у Чачку, где су били најмлађи састав и оставили убедљиво најјачи утисак за енергију и
жаром за игру. Одушевили су препуну салу
у центру Чачка, тако као што планирају одушевити своју домаћу публику вечерас овде у
Новој Горици“.
А својим наступом одушевили су и вечерас,
колико су били успјешни могло се видјети
по реакцији публике која је бурним аплаузом
наградила њихов наступ.
Дружење домаћина, организатора и учесника у програму настављено је у Ђачком дому
Нова Горица.
Била је ово још једна веома успјешна манифестација СКД „Слога“ а уједно и путоказ
како треба радити даље, а вјерујемо да то
друштво може.
Душан Јовановић
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Moj meseče
Mesec (lat. Luna) je jedini Zemljin
prirodni satelit i ujedno najbliže nebesko telo, udaljeno u proseku 384.400
km, tako da svetlost s Meseca na
Zemlju stiže za 1,25 sekunde. Mesec
se kreće oko Zemlje po eliptičnoj stazi
srednjom brzinom od 1,02 km/s, i
prelazi dnevni luk od 13 stepeni i 10
minuta.

Opisuje i predispozicije
za sopstvenu popularnost, omiljenog od ljudi i
društva uopšte. Oko njega je uvek neka gužva,
u stanu stalno neki gosti,
ali osoba pored toga što
je dobar domaćin i sam
uživa u tome.

Mesečeva staza podleže jakim temperaturnim vibracijama koje uzrokuje
Sunce, pa se nagib staze prema ekliptici u toku 173 dana menja od 5 stepeni
do 5 stepeni i 18 minuta.

Aspekti koje Mesec pravi s ostalim planetama
pokazuje na koji način i kako osoba
emotivno doživljava svet oko sebe, a
često i kako je drugi ljudi vide.

Mesec je čvrsto nebesko telo prečnika
3473,3 km, i po površini je 14 puta, po
obimu 50 puta, a po masi 80 puta manje od Zemlje. Ubrzanje sile teže je na
Mesecu 6 puta manje nego na Zemlji.

Mesec u Blizancima na primer, kao da
nam recituje, ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. To je veseo,
bezbrižan Mesec, veoma promenljiv,
duhovit i pun talenata. Ali duša ovog
Meseca je, na primer, večito dete na
jedan specifičan način.

Oko svoje ose se obrne za 27 dana, 7
sati i 11,5 sekundi. Sa Zemlje se mogu
uočiti različite mene odnosno faze, od
kojih su karakteristične četiri:
-Mladi Mesec ili mladina (Mesec nevidljiv, osim za vreme pomračenja Sunca)
-Prva četvrt (Mesec vidljiv uveče, i zalazi u ponoć)
-Pun Mesec ili uštap (Mesec vidljiv
celu noć)
-Poslednja četvrt (Mesec izlazi u ponoć
i vidljiv je do izlaska Sunca)
Mesec je u Astrologiji veoma bitan. Astrolozi ga veoma poštuju kao planetu,
iako Mesec nije planeta. Vezan je za noć,
jer je tada vidljiv, i jednim delom ga zbog
toga i povezujemo s našom podsvešću.
S tamom, mrakom, simbolizuje noć.
Svi znamo da je noć osetljivija od dana,
tako da Mesec opisuje i našu duševnost, osećaj i samilost prema drugim
ljudima i pojavama. Opisuje naš dom,
kuću ili stan, naše poreklo, naše majke,
i žensku genetiku uopšte.
Ljudi sa veoma izraženim Mesecom
(puno aspekata, dobar položaj u znaku
i polju) su po svojoj prirodi veoma osetljivi, umetnički nadareni, maštoviti,
promenljivog raspoloženja zbog brzog
kretanja Meseca. Boemi u duši, često
veliki rodoljubi, patriote i slično.

Mesec u znaku Raka je u svom sedištu,
tako da su gore navedene osobine,
kod ovih ljudi koji ga imaju posebno
naglašeni.
Mesec u Vagi, donosi suptilne emocije,
da sve bude lepo, s ukusom namešteno, međuljudski odnosi dobri i sve će
biti u redu, samo da svađe i prepirki ne
bude. Lepota i umetnost je ono što inspiriše ovakav položaj Meseca.
Mesec u Ribama, donosi veliku emotivnost, i večnu potragu mira i spokoja.
Traži ova ličnost stalno put do sebe i
svojih snova, traži Boga, da li dok stvarno spava kroz snove svoje, ili je
budna pa sanja i mašta. Emocije se
često kriju, jer ovo je znak nevidljivog,
tajnog principa.
Tako naš Mesec, u svakom znaku ili
polju, aspektu, priča jedinstvenu priču
o emocijama, željama, mašti i ljubavi.
Iako ljubav u Astrologiji simbolizuje
Venera, nema ljubavi bez upliva Meseca kroz naš horoskop, jer gde je i kakav je Mesec, takva je naša duša. Mlad
Mesec često donosi neke nove početke, pravi prekretnice u životu, pogotovo u predviđanju budućnosti, kad se
pojave u godišnjim horoskopima.
Dobri aspekti Meseca sa tzv. dobrim
planetama, donosi ispunjenje snova i
ideala, ali moramo voditi računa, da je
to nekad kod ljudi samo delimično is-

punjeno, i zato treba naglasiti da, ako
nam je Mesec dobro položen u horoskopu, moramo njemu težiti, njemu
takav kakav nam je dat, jer to će nam
doneti mir, zadovoljstvo i sreću. Veoma je naglašen kod ljudi koji se bave
humanitarnim zanimanjima, ali i kod
umetnika i drugih profesija takođe.
U lošim aspektima, donosi nam često
nemire, nervozu, nezadovoljstvo, vrtimo se u začaranom krugu ispoljavanju svojih emocija i samog prihvatanja
svoje osetljivosti. Dolazi do problema
u odnosima s drugim ljudima. Donosi
strahove, fobije, i nekad neočekivane
nesreće raznih manifestacija. To obično govori da smo imali neke problematične odnose u porodici dok smo
odrastali, frustracije koje još uvek nismo razrešili sami sa sobom.
Sveukupni položaj Meseca je veoma
važan. On nam omogućuje da prihvatimo sami sebe, da sami sebe bolje
razumemo i kao takvi, drugačiji, posle
lepše i ugodnije živimo život. Uvek
je dobro biti pored neke vode, reke,
jezera ili mora. To okrepljuje našu dušu
i to je zasluga položaja Meseca.
Mesec predstavlja nekad i naše strahove, strepnje, baš onako kako majka
(Mesec), strepi i brine o svom detetu.
S njima bi se trebalo suočiti, upoznati
korene i razloge svemu tome, da bismo dalje mogli krenuti s optimizmom i
jačom verom u sebe. Ne treba dozvoliti da nas osećanja koče već, naprotiv,
treba da im dozvolimo da nas nadahnjuju i deluju kroz našu kreativnost i dobrotu.
Astrolog Danica Falež
falezdanica@hotmail.com
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Branko Baćović

NIJE LAKO ŽENAMA,
ALI BRATE MILI NIJE
NI NAMA

Uređenje kuće počinje sa zavesama koje
treba da se slažu uz veš mašinu, koja treba da ima program za njenu bluzu, koja
treba da stoji u ogromnom ormanu, pored
velikog kupatila sa svim gedžetima, pardon
dodacima za depiliranje, manikiranje, feniranje, poliranje, lokniranje…

Nije brate ženama lako. Tada kada trebaju da izađu napolje, duže se spremaju
nego što posle ostanu u gradu.
A tek kada odu u radnju, duže ostanu nego
što su se spremale da izađu napolje. Znači
„Maratonci trče počasni krug“, šta da vam
kažem. Tako da je to cela „nauka“ koju ni
Holivud ne može u naj-naučnofantastičnijim filmovima da opiše, pošto im uvek nekako usfali ili vremena ili para.
Pomada za obrve, krema za podočnjake,
preparat za skidanje celulita, maskara za
lice, krastavci za kožu, mleko za nešto,
supstanca za strije, lak za nokte, ruž za
usne, gel za kupanje, šampon večernji, puder jutarnji, olovka za izvlačenje očiju, turpija za levi nokat, pinceta za desnu dlaku,
roze žileti za nežno brijanje… itd itd… Tako
izgleda spisak kada nas, ružniji pol, pošalju
u radnju – dugačak „odavde do večnosti“. A
kada one idu same, sve imaju u glavi. Sve
one to lepo zapamte. Jedino zaborave da
kupe sportske novine ili tako nešto.
– Maco, jesi li mi kupila novine? – Jao
kuco, zaboravila sam. Kada budeš trknuo
sada po njih, molim te uzmi mi i onu smesu
za depiliranje. Onu što stoji sa leve strane
police, ispod onih zelenih krema što mi
se ne sviđaju. Znaš one zelene koje si mi
greškom prošli put kupio, kada sam ti rekla
da mi kupiš one druge…
„Mace“ tačno znaju gde šta stoji u trgovini.
Zato se mi “kuce” opustimo po kući i zaboravljamo gde smo i čarape ostavili, a kamoli da li smo spustili WC-dasku. Dok one
ništa ne zaboravljaju. Tačno znaju gde je
pala koja jabuka. To im je valjda ostalo još
od onda kada su sakupljale plodove. Neverovatno pouzdano se sećaju kada smo im
doneli doručak u krevet, kada smo pozvali
njihove majke da im čestitamo rođendan,
šta smo im kupili za godišnjice i koje godine, a posebno šta nismo, a još posebnije
ako smo nešto od toga zaboravili.
Industrija bi propala da nema žena. Sapun
za ovo, pa jogurt za ono, cipele za veče,
sandale za pre podne, al da se slažu uz

suknju od prošle godine i tašnu što je kupila na moru kada je videla onu bluzu koju je
posle kupila ovde iza ćoška mnogo skuplje
zato što joj ja nisam dozvolio da kupi tada
na rivi, a baš je bila lepa, pa nije mogla da
odoli, ali sada se malo ugojila, ili omršala,
ili promenila frizuru, ili kupila nov prsten
pa se ne slaže uz tu neodoljivu bluzu… pa
mora “Jovo-na-novo”!
Jeb..., pa mi samo gledamo automobile i
to je sve. Jednu stvar, ali veliku. To nam je
valjda ostalo od onda kada smo lovili mamute. Ćutimo u grmu pola dana, onda ga
ulovimo, odnesemo u pećinu i legnemo da
se odmorimo. Dobro, sada nema tih velikih životinja, pa volimo da lovimo velike
utakmice, veliko pivo, veliki TV i da zidamo
velike kuće… i to samo zidove, sve unutra moraju one da kupe, osmisle, zamisle
i izmisle. Nama obično ostave dekoriranje
garaže. Tamo jedino možemo na miru da
sedimo bez straha da ćemo nešto da isprljamo.

Da, ženama nije lako… Pred-menstrualni
sindrom, post-menstrualni sindrom, pa ih
boli stomak, pa ustaju noću, pa curi na sve
strane, pa ulošci sa krilcima i bez njih, pa
menjanje gaćica, jedan put noću, dva puta
noću, pa čak i tri puta puta, pa nespavanje
od bolova, pa… Ma strašno. Osim svega
toga, moraju da misle kada su im plodni
dani, kada nisu, kada hoće da zatrudne,
da li da piju pilule, koje su kontraindikacije,
kada su ih uzele a kada nisu, kada neće da
ih uzmu, šta treba da piju da im ne ispadaju
zubi kada zatrudne, kako da vrate stomak
na normalu posle porođaja, da li carski rez
ili ne, kada je poslednji put uradila mamogram, i kada je bila kod ginekologa ispred
koga mora da legne, raskreči noge, usiljeno bude prijatna, i na kraju da mu plati! A
posebno je blesavo kada im pukne onaj
kanapčić na tamponu pa mora doktor to
čudo da im vadi, i to u tuđoj zemlji čiji jezik
ne zna, ali zato on zna dobro da pogleda
između njenih nogu i priča nešto osmehujući se. Pa vežbe za podvaljak, pa joga za
ono, pa pilates za ovo, pa roditeljski sastanak, pa ćerka na balet, pa sin na karate,
pa račune da plati, pa da ne zakasni na pijacu, pa da stigne da uplati za godišnji, pa
prostiranje veša, pa peglanje, pa ručak da
skuva, pa tetki lek da odnese…
Pa nije ni čudo da ih stalno nešto boli glava. Tako da ženama nije lako, stvarno nije!
Ja ih potpuno razumem. Mislim, mi ih potpuno razumemo. Ali, ako zrelo razmislim,
mislim razmislimo, pa nije ni nama muškarcima lako. Pa ko će nas, posle fudbalkog
prvenstva, a pre seksa, da izmasira, onako dobro, i da obuče one seksi podvezice
koje smo im kupili za rođendan, ako njih
stalno nešto boli glava!? Pitam ja vas!? A!?
Mislim, brate mili, stvarno ni to nije u redu!
Crtež: Danijel Trstenjak
(Više na Blogu: www.transformation-art.com
www.thetransformationblog.wordpress.com)
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Menjam mamu
Bila jednom jedna mama.
Onako mala, sijeda i sama.
A kako je onda mogla da bude mama… ako je posve sama?
Pa, nekada nije bila sama, ni sijeda, ni mala.
Imala je malog batu koji je ličio na tatu.
I bato je rekao da hoće da menja mamu, a da ostavi tatu.
Mama je strožija bila, i govorila je: ne diraj to, ne diraj ono, pusti i to, a
ono pogotovo.
E pa ja hoću novu mamu, odlučio se mali bato…a nije znao da on je
mamino zlato.
Sve je trgovine pregledao, pod svaki kamen zavirio, pit’o lisicu da li ona
zna gde se kupuje nova mama.
Ni lisica, ni zec, a ni bubamara nije znala kako može se da kupi mama.
Došao je kući tužan i ljut, cijeli dan mu otišao uzalud.
A tamo kod prozora stoji mama, suze lije i gleda, kad će mali bato da
dođe…već joj i kosa sijeda.
Kad ugleda batu raširi ruke i zagrli ga snažno. A i bato mali zagrli je
jako…ne dam te mama nikome na svijetu, ja sam tebi, a i ti meni zlato.
Mama nije više ni mala, ni sijeda, a ni sama…ima malog batu..ima
svoju sreću, od života preču.
Mala Lejdi (31.1.2013)

Vtisi skozi balkon: po zraku se širijo vonji nedeljskega kosila (kljub temu da je danes četrtek,
predpriprave verjetno); soseda že eno uro sesa, očitno vse kar ji pride pod roke; iz sosednjega
bloka se sesalcu pridružuje Južni Ritam; otroka se prepirata na igrišču in mama ju z materinsko predanostjo miri z balkona: „Prestanite se derati! Pozvaću tatu!“.
Ljubljana-Moste (zabilježila Suzana Bajić)

Usamljena duša
Kraj tog mosta često sam išla,
uvijek ubacila dinar il’ dva,
za dobar dan i hvala od njega,
koji je sjedio tamo sam, bez svega.
Jednoga dana otvorilo se nebo,
kiša je lila iz dana u dan,
ja dođoh do mosta, pa rekoh njemu:
„Pođi sa mnom, do kafića tamo lijevo,
sklonimo se od nevremena što bije tu
van.“
Nije znao šta bi da radi, hoće li neće,
ne zna ni sam,
sramota ga, a suza po licu mu pođe,
nesigurnog koraka iza mene dođe.
„Hvala…ne znam zašto…“,
jecaja glas se mu začu.
„Izgubio sam vjeru u narod, u ljude,
ne ispravljam više njihovih misli,
kako bude neka bude.

Da vam je znati koliko puta,
stojim kraj kuće, što bila je moja,
kroz prozor vidim i ženu i sina,
porastao je, liči na mene,
samo da gledam ga, to je milina.
Drugo prezime nose kućna vrata,
na mojoj stolici neko drugi sjedi,
njega moj sin sada zove tata,
puca mi srce, to mi je kao kamen oko
vrata.
Zakleo sam se, da njih dvoje
u svoju propast voditi neću,
nek njih dvoje nađu mir i sreću,
neka oproste jednom mome slabom umu,
ionako mu je bol stalno na drumu.“
Kazavši to, popi do kraja,
hvala mi reče i ruku mi dade.
Od tad ga više vidjela nisam,
njega koji je živio život bez nade.

Otkači
Neću da te slušam ni minut manje ni više.
Neću da sa tobom dijelim vazduh kojeg
tvoje srce diše.
Od danas nadalje više ne postojim,
izbrisaću tragove za putem svojim.
Ako treba mijenjaću adresu i ime,
zapamti da nikad neću nositi tvoje prezime.
Neću biti lutka u rukama tvojim,
ja imam snagu da sama živim i postojim.
Otkači od mene odmah i sad,
ne dolazi mi više na oči…najbolje nikad!
Neka vodi te život od mene daleko,
a meni ostaćeš sjena, bio nekad neko.
Nedam više da me iko lomi i tuče,
pa čovječe zar stvarno misliš da sam od
juče?
Sakupiću dijelove života svoga,
hrabro nastavljam dalje života mi moga!
Mala Lejdi
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Keva

I oni kojima nije majka, zovu je Keva!
Kevo, dodaj ono! Kevo, opeglaj ovo!
Ostavi, to će posle Keva!
Za one koji to ne znaju, treba reći
da su keve postarije i podeblje žene
niskog rasta (danas, nažalost, vrsta u
izumiranju) koje prebivaju, uglavnom,
po kuhinjama, držeći poput polumitskih ličnosti na svojim plećima
čitavu kuću, porodicu, život, svet...
Otkako ih znamo, odevene su uvek
isto, u kućne haljine od jeftinog tamnog cica ili porheta bezobličnog kroja:
ne zbog toga što nemaju šta drugo,
već što im je potpuno svejedno kako
izgledaju.
U džepovima njihovih šlafroka su
raznobojne pilule za jetru, želudac,
glavobolju i one ružičaste, za visok
pritisak... Na stubastim nogama
proširenih vena, ižvakane patofne
od kariranog filca koji je već odavno
izgubio i boju i oblik. Kevama retko
ko donosi poklone. Svi znaju - Kevi
ništa ne treba!
Samo da smo joj živi i zdravi! I kad
joj donesemo sto grama kafe (nemlevene) mi joj je i popijemo.
Ko ima sreće da u kući ima Kevu,
ješće najtajanstvenija, već odavno
iščezla jela, za koja mnogi danas i ne
znaju.
Keve su poslednja stvorenja u Beogradu koja umeju da kuvaju flekice sa
kupusom, grenadir-marš ili papazjaniju, da ne govorimo o knedlama sa
šljivama ili bunar-kiflama, koje su to
čudno ime dobile po testu što je nekad
moralo da se drži izvesno vreme u
bunaru, da nakisne...
Poznato je da keve još uvek ne veruju
kupovnim korama za gibanicu i da ih
same „razvijaju“ po čitavoj kući; čak i
za rezance u goveđoj supi!
I pored svih naučnih dokaza o
štetnosti, keve uporno dan-danas

završavaju sva kuvana jela zaprškom
od brašna i aleve paprike. One su
pravi majstori za ajvar - taj „srpski
kavijar“ (kako ga je lepo opisao jedan
francuski putopisac), a paprike peku
po dvorištima na starim limenim
šporetima.
Donedavno, tamo su pekle i pekmez
od šljiva, a za vreme rata pravile
sapun od loja i žive sode, pa ga posle
žicom sekle na kocke. Zbog ajvara
keve nikada ne bacaju tegle, dunst-papir i gumice. One će vam od sveg srca
pokloniti slatko od dunja, samo pod
uslovom da im posle vratite teglu!
Zanimljivo, Keva retko kada jede
sa ukućanima za stolom, a opet ima
problema sa težinom.
To je, verovatno, zbog toga što,
boraveći čitavog života u kujni iznad
šporeta, neprestano udiše hranljiva
isparenja, gricka i proba jela da bi
postigla idealan ukus.
Kad im se razbole unuci, keve odmah
bacaju antibiotike u đubre čim ode
lekar.
Temperaturu skidaju komovicom,
projinim brašnom i vinskim sirćetom;
zauške leče slaninom iza ušiju;
za lečenje upotrebljavaju i „mast
(propuštenu) kroz devet voda“, a u
ormanu čuvaju čitavu zbirku čajeva.
Beli slez, kamilica, žalfija, nana,
majčina dušica...

Jedini Kevin kalendar bio je - crkveni!
Jedini izlazak za godinu dana, onaj na
groblje - za Zadušnice.
Pa i tada, dok smo mi ostali jeli za
pokoj duša, ona je neprestano služila
pokojnike pod zemljom.
I makar da ste već prevalili pedesetu,
Keva nikada neće zaspati dok se ne
vratite kući.
U kuhinji će vas, mada ste već
večerali, čekati poklopljeno vaše
omiljeno jelo iz detinjstva - spanać
sa faširanim šniclama. Ko tome da
odoli?

Već sama imena ovih čajeva leče svojim magijskim, utešnim zvukom.
Keve su poslednje osobe na svetu koje
će zakrpiti sve ono što nijedan krojač
ne prima. Zbog toga uvek imaju kolekciju raznobojnih „ibrišima“.

Keve, te sveštenice i čuvarke jednog davnog, iščezlog vremena kada
se živelo mirno, pošteno i udobno,
nažalost, nisu nikome uspele da
prenesu svoje male tajne.

Keve su najtolerantija bića. Šiptar
Abdulah, mada je često sedeo sa nama
za stolom, uvek je dobijao jela koja je
Keva kuvala posebno za njega, jer mu
je religija zabranjivala našu hranu.
U vreme ramazanskog posta, ni Keva
nije pred njim jela, da ga ne povredi.

Tek kada nas napuste, ostavivši iza
sebe dopisani Patin kuvar i kutiju za cipele punu naših fotografija
iz mladosti, shvatimo da i dalje
žvaćemo, ali da su jela potpuno izgubila svoj ukus.
Momo Kapor
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Žedni kod izvora

„Pantelijaaaa! O, Pantelijaaa!“, po treći
put Vaso dovikuje, stojeći na putu, ispred kuće
svoga poznanika i, kako je tvrdio Nenadu, prijatelja Pantelije.
„Eto ti belaja! Šta ćemo sad, je li Vaso? Ti i
tvoj prijatelj! Ma, kud me nagovori...!“
„Polako, Nenade, polako. Što si tako planuo, polako. Videćemo, možda je čovek negde
otišao, nekim poslom, možda je tu negde...“
„Jeste baš – poslom, uoči svetog Ilije! C,
ccc!“, ljutito odgovara Nenad, a Dobrica, petnaestogodišnji dečak sa motkom u ruci, sede
na travu pokraj puta. Očigledno je bio veoma
umoran.
„Šta je mali, umorio si se, a. E, to ti je udesio stric Vaso. Sad ćemo spavati pod vedrim
nebom“, i dalje ljut na Vasu, kaže Nenad.
Dan hoda su od svoga sela. Jutros rano su
krenuli i sada stoje na putu ispred kuće Vasinog poznanika Pantelije. Pored njih je petnaestak prasadi, koja njuškaju po prašnjavom
putu tražeći kukuruzno zrnje koje su njihovi
vlasnici istresli iz već prilično praznih torbi.
Sutra je stočna pijaca u gradu udaljenom
tridesetak kilometara od njihovog sela, pa se
Vaso odlučio, znajući da su cene mladih prasića dosta bolje nego kod njih, da zaradi koju
paru. Pošto je već nekoliko puta oprobao tu
vrstu trgovine, znao je sve tajne svog zanata.
Za taj poduhvat je morao naći još ponekoga,
jer je nemoguće da jedan trgovac sâm prati desetak prasadi (manje se ne bi isplatilo) na tako
dalek put. Na jednom takvom putu je upoznao
Panteliju, sprijateljio se sa njim, i od tada već
nekoliko puta prenoćio u njegovoj kući. Tu bi
se i mladi prasići odmorili, povratili snagu i
sutradan za jedan sat bili na pijaci.
Ovaj put je Vaso nagovorio komšiju Nenada da mu pravi društvo, te da i on potera
nekoliko svojih prasića. Pristade ići sa njima
i Vasin sinovac Dobrica – dao mu otac jedno
prase, pa može da ga proda i kupi sebi malo
krpica. I tako – lakše je kad su trojica – u torbe
nešto hrane za sebe, malo više za svinje, i put
pod noge...
„Šta je ljudi, što se derete? Ne vredi vikati,
nema tu nikoga.“
Bio je to glas žene, koja je stajala naslonjena na ogradu ispred svoje kuće – očigledno
Pantelijina komšinica.
Sva trojica usmeriše pogled ka ženi. Vaso
načini nekoliko koraka prema njoj, potom
se zaustavi i reče: „Dobro veče, snajka. Veliš, nema nikoga... pa kako, gde je Pantelija?
Znaš, ja i on smo dobri prijatelji... mislio sam
da ovde prenoćimo; idemo sutra na pijacu.“
„Nisam ti ja nikakva snajka – to prvo, a
drugo, već rekoh: nema tu nikoga. Pantelija je
sa ženom otišao u posetu bratu.“
„A gde, hoće li se vratiti večeras?“
„Hoće; evo, samo što nije krenuo. Začas

će oni, šta je to za tvog Panteliju – mislim,
dotrčati iz Kaća. Znaš, to je u Vojvodini, kod
Novog Sada.“
„Znam ja, snajka, gde je Kać, nego, je l’ se
ti to malo zezaš sa nama, a, šta veliš?“, reče
Vaso i pogladi crne brčiće.
„Što bih se zezala; odmah sam rekla da
nema nikoga, a ti navalio k’o mutav na telefon.“
„Šta ćemo sad, je li Vaso?“, sav uzrujan
viče Nenad.
„Što si se prep’o, biće nekako“, odgovara
Vaso ne da bi se okrenuo; i dalje gleda u ženu
naslonjenu na ogradu. „Je li, komšinice, kako
se ti zoveš?“
„A otkad smo to mi komšije, je li bogati?“
„Pa mislim... tu ti je kuća kod mog prijatelja Pantelije, pa sam mislio...“
„Šta si mislio? Al’ dobro: ja sam Dragovoljka; eto.“
„Dragovoljka. Lepo ime, nema šta. A gde
ti je muž, Dragovoljka?“, primače se Vaso na
korak od nje.
„Ih, daleko; radi u Sloveniji.“
„Pa... kako da kažem... bili ti mogla nas primiti da prenoćimo? Imaš li kakav tor, mislim
za prasad; a mi bi mogli u kakvu šupicu – nismo previše zahtevni“, kaže Vaso i još jednom
pogladi brčiće.
„Ajte, evo ovuda“, pokaza rukom „proterajte prasad kroz dvorište, pa tamo iza ograde. Posle zatvorite vratnice da ne pogubite
bogatstvo. A ono tamo je naša stara kućica;
sada služi za sve, kao neka vrsta ostave. Tamo
se možete smestiti preko noći“, raspričala se
Dragovoljka, a sve nekako – čini se Vasi –
vragolasto, koketno.
Vaso i njegovi saputnici uteraše svinje u
ograđen prostor ispred stare kućice, a posle se
i sami smestiše. Umorni su od puta, zaspaće –
računali su – i na drvenim klupama. Letnje je
doba, prijatno toplo veče...
Izađe Vaso pre spavanja malo napolje i
spazi Dragovoljku kako zamače u kuću sa zaklanom kokom u ruci.
„Vidi vidi, bog te mazo! Zar nije kasno za
spremanje večere? Možda bi trebao... Eh, kud
uzeh ovoga starca Nenada sa sobom. Šta bi on
rekao? Hm, a i mali Dobrica... Da li bi rekao
strini? Da ga probam obraditi... hm, đavo će
ga znati. Ma bi, rekao bi strini, k’o bog bi rekao. I onda bi mi ona moja glavu razbila. Ej, a
koja žena! Sama. Kako mi Pantelija nije ništa
pričao... a možda su rodbina. Ej, crni Vaso,
kako bi se bilo lepo sroditi sa ovom Dragovoljkom.“ Sav u rasutim mislima uđe u kućerak i smesti se pored Nenada i Dobrice.
Noć je topla, čuje se pesma cvrčaka. Njih
trojica, iako umorni, ne mogu dugo zaspati.
Svako je u svojim mislima.
Petnaestogodišnji Dobrica: „Ako dobro
prodam – kao što striko kaže – kupiću trenerku
i patike. A možda bude i za fudbalsku loptu?“

Šezdesetogodišnji Nenad: „Hm, petoro prasadi... ako na svakom dobijem... hm, lisac je
ovaj Vaso. Verovatno se isplati, jer ne bi on
dolazio ovamo tako često.“
Tridesetogodišnji Vaso: „Dragovoljka, Dragovoljka... Hm, izgleda da bi drage volje...
Oh, oh. Šta da radim, jadan ja. E Pantelija, što
ne bi kod kuće, pa da se ovako ne preznojavam od muke. Oh, oh, Dragovoljka!“
Dugo se Vaso prevrtao – nikako da zaspi.
„Spavaš li, Dobrice“, obrati se sinovcu.
„Ne spavam, striče; neće san na oči.“
„Bi li me nešto poslušao?“
„Šta treba?“
„Ma, puno sam žedan... evo uzmi ovu čuturicu, pa idi kod gazdarice; zamoli da ti natoči
vode. Vidi se svetlo, još nije zaspala.“
„Dobro striko, sad ću ja.“
Ode Dobrica sa čuturicom; pokuca, i na
vratima se u momentu pokaza Dragovoljka.
Kroz otvorena vrata je do dečaka stigao divni
miris pečene koke.
„Šta je, momče; šta si treb’o?“
„Oprostite, ako može... stric me poslao po
malo vode“, reče mladić pokazujući čuturicu.
„Stric; poslao tebe. A koji je, od one dvojice, tvoj stric? Je l’ onaj mlađi, sa brkovima?“
„Da, taj.“
„Pa, zašto stric nije došao? Jesi li ti njegov
sluga?“
„Pa, ovaj...“
„Koliko imaš godina, dečko?“, prekide ga
Dragovoljka.
„Petnaest“, odgovori Dobrica i spusti pogled.
„Petnaest! Nekako si brate žgoljav, ja ti ne
bih dala više od trinaest.“
Dobrica ne reče ništa. Oseti da mu krv
udari u lice.
„Je li sinko, reci ti meni: kad si žedan, a
budeš kod nekog izvora, šta ti onda uradiš?“
„Pa jasno, zašto bih bio žedan kod izvora;
napijem se vode.“
„E, vidiš kako si ti pametan dečko. Nego,
striko tebe malo zeza; nije on žedan, jer da
jeste, došao bi sâm da se napije. E, tako mu
reci“, i rekavši to Dragovoljka zatvori vrata
pred dečakom.
Ispriča Dobrica stricu sve što je čuo, a stric
odgovori: „Ma, ne da mi se sad ići; evo, skoro
sam zaspao...
Nenad i Dobrica su već uveliko spavali,
a Vaso nikako da zaspi. Izgleda da ga je tek
pred zoru savladao san. U istom momentu su
skočili i on i stari Nenad – probudila ih velika
galama. Izađoše pred kućerak i zabezeknuto
pogledaše sliku ispred sebe. Vratnice na dvorištu su bile otvorene, a njihova domaćica je,
sa štapom u ruci, udarajući po svinjama, na
sav glas vikala: „Napolje! Napolje iz moga
dvorišta! Marš iz moje kuće; da vas moje oči
više ne vide! Majku vam pedersku! Vozi...!“
Marinko Jagodić Maki
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BOŽE GDJE SI?

To što grmi,
iz nebesa što se čuje!
Ono sveci liturgiju,
pa Srbijom odjekuje,
i molitve Bogu poju
baš za dušu, Srbe tvoju.
To što puca!
To Nebesa oganj bljuju!
Zemlju pale božje iskre.
To se na vas znajte pljuju!
To se sveci jako srde,
na vas braćo, moje Srblje.
To što pada!
Sa Nebesa zemlju plovi!
Nije kiša, nego suze.
Plaču sveci jer ih boli.
Množe ti se Srbe grijesi
a ne kažeš, Bože, gdje si.
To što ti se zemlja trese!
Sile gnjevne Nebo šalje.
To te Gospod opominje
od sebe ga guraš dalje.
Bog ti daje djeci svojoj,
sve po vjeri Srbe tvojoj.

KAD ŠLJIVE JEZDE
Nakrivilo se nebo,
vuče ga Zemlji bliže.
Na jednoj strani sasvim,
a na drugoj se diže.
A ja ga gledam kriva
i kao da šerleda,
sve mi se primiče bliže
vuče ga, ono se neda.
Pa se zavrti silno,
po njemu šljive jezde,
samo da ne pa’ne name
i da ne pogubi zvijezde.
Strašivo gledati gore,
bojim se da me ne poklopi.
Ne boj se, rekoh i vrisnu’,
u tome i oči sklopi.
Pa duljimice pado’,
htjedoh se uhvatiti,
ni za šta ne imado’
na Zemlji sve se vrti.
Zavrtili se plotovi,
kuće, nebo i ona
i ja se zavrtih s’ njima,
zavrtila se vasiona.

Krstan Jakovljević
KOTA

Već dvjesto dana crne leptire
gledam nesretne i ranjene,
njihove suze vrele, prevrele
kaplju na suve cvjetove.
Oni su živi svjedoci pakla
što bježe sa zemlje spaljene,
kažu mi da su sa samim đavlom
vodili bitke za svoje glave.
Vrelo im kamenje pržilo krila
dok su letjeli za svojim spasom,
a crno busenje i bezdane jame
da su ih zvali đavolskim glasom.
Bili su mladi. K’o anđeli.
Tek što su okrilatili.
Nedaj nas majko molili,
svi se bojimo krvi.
Kleo sam, nemoćan gledajući,
plak’o je brat za bratom,
htjeli su da more il’ pomoreni budu
bajonetom, kundakom, barutom...
Trube! Truba na juriš zove
vječno se s’ nebom krvi.
Stani! Ne okreći se zemljo,
dosta si popila krvi.

MANJAČI

Kao trun u vihoru sam samo
istrgnut iz tvoga mozaika,
kad-tad će ti vratiti se znamo
komadić sa okrnjenog lika.
Ne može se trpljeti do groba
ne daj Bože kako bi da umrem
ispunio želje srca svoga,
da ne dođem na rođeni grumen.
Pa da opet tvoje lice vedro
ljubim sretan k‘o maleni bratac,
da me gledaš k‘o planinče jedro
iako sam oronuli starac.
Već umoran malo bi‘ da danem,
raspremi mi krevet od planine
k‘o duša mu mekan svaki kamen
da na njemu zaspem od miline.
I više me iz svojega krila
nikad, nikad nemoj nikom dati,
moja ljubav najjača je sila,
Bog zna da si moja sveta mati.
Da bi sreće k‘o što nije bilo
ne bi‘ tebe ost‘o željan biti.
Svetinja je u majčino krilo
iz sjemena svoga sjeme kliti.
Kad mi glava jednog dana klone
Rab božiji kraj svojeg bi soja,
neka zvona s crkava zazvone

kad postaneš vječna kuća moja.
Spomenik mog bićeš vječnog doma
gromovima isklesan nadamnom,
ista su nam imena oboma
vječno ću da budem samo s‘ tobom.

NEĆE KOSTI HTJETI

Gdje mi do sad prođe, o živote crni?
U ovome ropstvu i magli i tami!
Ostade mi samo kap crvene krvi,
Ja i ona nesretna da živimo sami.
O zemljo moja daleko mi osta,
pobogu braćo težak mi je spanac.
Meni je već tame i tuđine dosta
svezala me tuga u gvozdeni lanac.
Tamo gdje sam rođen, tamo mi je srce!
Nemam više snage da se sa njim bijem,
pa sakrivam svojim dlanovima lice
i suzama gorkim svaki dan se mijem.
Ko će meni svijeću za smrtnoga dana
I utjehe riječ u tuđini dati,
iscijeliti dušu od sjetnije rana
kad mi bude jednom vakat umirati?
Ni sunce mi svojim sjajem viš’ ne sije,
sporije se rađa, sve brže se s’krije,
pa me svakim danom sve slabije grije.
k’o kad je tuđe, k’o kad moje nije.
Ništa kao tuga čovjeka ne slama,
kao rodno nebo ne budi mu sjetu.
O braćo, što me zakopašte sama,
da mi kosti trunu u dalekom svijetu?
Neće kosti htjeti nego u vrleti!
Probudiće grobove da ih kući vode!
Zapamtite dobro, vječno će vas kleti,
dok se ispod Kika ponovo ne rode.

U NOVOM DANU

Kad vrijeme prestane nesreću kriti
i kad se upale svjetla u mraku,
da li će igdje na zemlji biti
mjesta za đavole osim u paklu?
Kada se otrijeznite pijane glave
i kad vam jednog dana svane,
da li će moći bez svoje slave
umoliti vrijeme da za njih stane?
Kad pokažete svoje zube zlu
tad se neće moći iza vas skrivati,
vi ćete tada u novom danu
sa svojih obraza klevete spirati.
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Владика Николај Велимировић
мисли, изреке, пословице, мудрости:
Људи који не могу владати својим срцем, још мање могу
владати својим језиком.
Безбожник се боји скоропостижне смрти, лопов се боји
обијача, убица се боји мача, гордљивац се боји срамоте,
клеветник се боји суда истине.
Велико богатство открива сиромаштину.
Телесни брак је само симбол духовног брака. У телесном
браку прво приступају радости па онда горчине, док у
духовном прво горчине па радости.
Власт је велико искушење и мало је оних који могу том
искушењу одолети.
Од памтивека вуци кољу јагањце, а никада ниједно јагње
није заклало вука. Па ипак је у свету висе јагањаца него
вукова.
Често једног дана кад учиниш један грех, учинићеш и
други, и кад покажеш једну врлину показаћеш и другу.
Ко има велико има и мало.

Бирање краљица лепоте модерни је обичај старих
латинских народа. У ствари, то је само једна вешто
прикривена трговина белим робљем.
Кад човек мисли да је на врхунцу свог успеха, тада, у
ствари, стоји на граници своје пропасти.
Лењост је један од смртних грехова јер умртвљује
душу у човеку. Лењо тело је гнездо порока, лења душа
насеобина ђавола.
Кад радиш, не гледај само корист, и добит, и успех.
Лепота и наслада коју један столар осећа при тесању,
стругању, глачању и склапању дрвета не да се ничим
исплатити. Морална лепота, лепота душе, срца и
карактера светли и кроз најружније лице човечије.
Какву љубав према пријатељима нуди такве ће и
пријатеље наћи.
Људи који не могу видети свет у себи још мање могу
видети себе у свету.

Господар душе, господар је и тела.

Људи који не могу учествовати у туђем болу, још мање
могу учествовати у туђој радости.

Као што се свећа од свеће пали, тако и добро дело од
доброг дела.

Залуд је буре од најскупљег дрвета кад с у њему држи
укисло вино.

Учини добро и закопај под камен, оно ће од камена
начинити себи језик и објавити се.

О три ствари не жури док говориш: О Богу, док не
утврдиш веру у њега. О туђем греху док се не сетиш
свога и о сутрашњем дану, док не сване.

Ко далеко оде са ђаволом у шетњу, тешко се враћа на
прави пут.
Што више сласти то је мање слатко, што више горчине
то је мање горко.
Владање застрашивањем је очајно и последње средство
у рукама немоћних управитеља једне земље.
Непролазне вредности су драгоценије од пролазних као
што је вечност драгоценија од времена. А непролазне
вредности улазе у оквир здравља душевног.
Истина не зависи од времена и није ни нова ни стара,
него управо Истина, јуче, данас, сутра.
Ако се књиге буду множиле данашњом брзином, биће
више учитеља него ученика и разбиће се памет од књиге
човеку као огледало кад се разбије на стотину парчета.

Не прљај онога који се почео прати него му помози да
се опере.
Ко није страдао од пожара у себи, тај ће зајаукати кад му
прст опрже.
Вода се може употребити за електричну воденицу, али
и за потоп света.
Као што сузе теку од велике жалости, али и од велике
радости, тако страх обузима човека од великог злочина,
али и од велике жртве.
Ако сам позван да се браним ја ћу ћутати, ако сам позван
да браним истину ја ћу говорити.
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Mudre misli
Badava je dobro seme, kad je rđavo oranje.

ne veruj sve što čuješ.

Bez starog vola nema duboke brazde.

Ne može se dlanom sunce zakloniti.

Bolje je imati pametnog neprijatelja,

Ne traži đavo čoveka, nego čovek đavola.

nego ludog prijatelja.

Nema tereta bez deteta.

Bolje je svoje jaje nego tuđa kokoška.

Niko nikog ne može osramotiti,

Bolje kad kaplje, nego kad teče.

dok se sam ne osramoti.

Čovek se nada dok god je duše u njemu.

Novac sitno zveči, al daleko se čuje.

Čovek želi od svakoga da je bolji,

Obraz nema više od dva prsta,

a od sina da je gori.

ali više vredi od dva sveta.

Čuturom se pregrabi i najveće bure.

Od pruta biva veliko drvo.

Da je maćeha dobra, u bašti bi se sejala.

Ovce bleje kad su žedne,

Da nema vetra, pauci bi nebo premrežili.

a ljudi kad se napiju.

Dok imaš-svačiji si, kad nemaš-ničiji si.

Pametan popušta, magarac ne dopušta.

Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati.

Pod jednim pazuhom ne mogu se

Gde se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže.

dve lubenice nositi.

Gledaj vola jel debela vrata,

Rđav je čovek koji se tuđem zlu raduje.

a devojci kakva joj je majka.

Staroga slušaj, ali ne idi za njim.

I kad kune, majka blagosilja.

Svaka je kvočka na svom gnezdu jaka.

Jabuka koja dockan sazri dugo stoji.

Svaka muka za vremena, a sramota doveka.

Jezik bode u srce.

Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaja bila.

Jezik je više glava poseko nego sablja.

Učini dobro-ne kaj se; učini zlo-nadaj se.

Kad stari pas laje, treba videti šta je.

Velika drva dugo rastu,

Ko se na tuđim kolima vozi neće daleko stići.

ali začas padnu.

Koju vodu moraš piti, nemoj je mutiti.

Zid ruši vlaga, a čoveka briga.

Koliko je od zemlje do neba,

Zlatan lanac slobodu ne pruža.

toliko je od čoveka do nečoveka.

Zlo brzo dođe, a polako prođe.

Krpi rupu dok je manja.

Zlo ništa ne radi u pola.

Lavica jedno okoti, ali lava.

Zloba jede dušu kao rđa gvožđe.

Mnogo vremena treba da od deteta postane čovek.

Žedan konj vode ne probira.

Navika je jedna muka, a odvika dve muke.

Žena se uzda u plač, a lupež u laž.

Ne ispiraj svakim usta.

Žene su da zbore, a ljudi da tvore.

Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš,

Ženu mnogo ne mazi, nego je pripazi
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