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ХРИСТОС СЕ РОДИ!
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Поштовани читаоци,
Пред нама је нови број часописа
Мостови, који је последњи у години
којој испраћамо задње дане. У броју који
је пред нама, као и у свим претходним,
наш вредни уредник потрудио се
сакупити и објавити што више чланака
о раду ССДС кроз активности наших
друштава. Не само то, већ и о култури,
историји и друштвеном животу Срба
у Словенији. Ишло се и даље, преко
граница државе у којој живимо, а све
са циљем упознавања других крајева и људи гдје живи наш народ и са којим наша
друштва одржавају пристан однос и сарадњу.
Без обзира на све невоље које нас киње, на сва зла која вребају на нас, на високупревисоку цијену коју плаћамо, можда и због тога што Срби нисмо или боље рећи
нису умјели да ограде кућу коју су направили на сред пута и нађу пролазницима
споредне стазе, Срби су, ја сам у то сигуран, ја вјерујем, хоћу и морам да вјерујем
изузетно племенит народ. То осјећање ме безброј пута прожимало и оно је надјачавало
моја разочарења, понекад и гнев у суочавању са стварношћу када смо сами себи
највећи непријатељи, када о свима другима мислимо више и боље него о себи. Неко
ми је једном казао да само добар народ може толико слободно о себи лоше говорити
и мислити. То можда и јесте истина, можда и јесте морално, јер шта је морал него
говорити истину, чак и против себе. Биће да сам то негдје прочитао, али то у ствари
јесте наша стварност која нас прожима. Имамо огромну душу, али без његе и пажње,
бојим се да ће духовност која нас карактерише и краси лагано, али сигурно усахнути.
Жеља ми је да у години која долази, сви заједно учинимо напор, прије свега свако код
себе и у себи, како би кренули у правцу помирења, препотребног нам заједништва,
искреног разумијевања и опроста. Опростимо једни другима и оно што не очекујемо
да други нама опросте. Говоримо и мислимо лијепо једни о другима, његујмо и
развијајмо наше духовне и моралне вриједности, јер како рече Свети Владика
Николај: „Какве су нам мисли, такав нам је живот.“
На крају истинска жеља ми је да у години која долази сачувате радост у души, мир у
мислима и љубав у срцу, без обзира на околности у којим се нађете. Тек када радост
других постане наша жеља и циљ који нас чини срећним, ми смо истински спремни
за помоћ и разумијевање других.
Много радости од Господа и љубави ближњега свима вама.
Златомир Бодирожа
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Савјет ЕССФ
У Бањој Луци је 8. и 9. децембра 2013. одржан састанак Савјета европске смотре дијаспоре и Срба из региона
Састанак је посвећен наредној 19. европској
смотри српског фолклора дијаспоре и Срба
у региону која ће се одржати у Бањој Луци.
Добра организација и ток састанка донео
је одлуку о управи савета на четворогодишњем нивоу. Изабран је предсједник, два
потпредсједника, секретар и благајник.
Промјењене су оцјењивачке пропозиције у
дјелу бодовања (дато више бодова за игру
а смањени бодови на општем утиску и
промјењено да општи утисак оцјењују само
кореографи.
Одређени су домаћини наредних смотри.
Савјет смотре који су чинили представници
Њемачке, Аустрије, Швајцарске, Словеније,
Хрватске, Шведске, Румуније и Србије примили су представници градске управе.
На разговору са предсједником Републике Српске
Такође делегацију Савјета је примио и Министар за економске односе и регионалну
сарадњу Игор Видовић.
Пријем је био и код шефа кабинета предсједнице Владе Драшка Милиновића који
је у име предсједнице Владе обећао пуну
подршку.
Састанак у РТРС је био такође плодан и они
ће бити медијски покровитељи и пратити
манифестацију цијело вријеме.
Посебно задовољство учињено нам је пријемом у резиденцији предсједника Републике
Српске Милорада Додика. Предсједник Додик упознао је делегацију Савјета смотре о
свим успјесима Републике Српске, то јест
погодности живота народа Републици Српској.
Истакао је непосредно задовољство што ће
град Бања Лука и Република Српска бити у
прилици да угосте преко 3000 младих људи
из дијаспоре и региона. Пружио је пуну
подршку организацији Смотре и дао генерално покровитељство.
У непосредном разговору истакао је да ће
спремити изненађење у циљу што боље забаве учесника програма.
Стекли смо утисак да цијела Бања Лука
живи за тај догађај.

Драго Војводић
Чланови Савјета Европске смотре
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Семинар за
умјетничке руководиоце
У организацији Савеза српских друштава Словеније и ове године одржан је семинар за руководиоце фолклорних група
Семинар је одржан 30. новембра и 1. децембра 2013. године у просторима Градске
општине Крањ, а семинару је присуствовало
52 полазника из српских друштава која су
чланови Савеза српских друштава као и полазници из Клагенфурта и Трста. Била је ово
прилика да се умјетнички руководиоци као и
други фолклораши упознају са начином рада
фолклорних група, а такође да обраде игре и
пјесме једног подручја. Вођа семинара био
је Данијел Вучићевић, умјетнички вођа и кореограф у СКПД „Свети Сава“ који се, прије
свега, потрудио да на семинару буду веома
квалитетни предавачи који су добро познати
у свијету српског фолклора.
У веома доброј атмосфери семинар је почео
у пријеподневним сатима, у суботу 30. новембра. Предавачи на семинару били су др
Сања Ранковић, етномузиколог, за пјевање,
МА Здравко Ранисављевић, етнокореолог
за инструменталну музику – корепетиторе и
Славица Михаиловић, кореограф, за игру. За
тему семинара узете су традиционалне игре
и пјесме из околине Ниша.
С обзиром на већи број полазника, радило
се по групама. Једна група је у аули Градске општине Крањ обрађивала игре које је
показивала Славица Михаиловић, а корепетитор је био МА Здравко Ранисављевић,
док је друга група истовремено, у конференцијској дворани, обрађивала пјесме из око-

Предавачи и полазници семинара

Практични рад
лине Ниша. Као што је уобичајено на оваквим семинарима, прво су држана теоретска
предавања, а затим је следила и практична
примјена. Полазници су са великом пажњом
и интересовањем пратили како излагања
предавача, тако и практичну примјену. МА
Здравко Ранисављевић је одржао предавање
о инструменталној музици, односно о корепетиторству.
У задњем дијелу семинара, у недјељу 1. децембра поподне, сви полазници су заједно
уигравали игре и пјесме које су научили у
ова два дана. На крају, односно на завршетку рада семинара, Златомир Бодирожа,

предсједник Савеза српских друштава Словеније, уручио је свим учесницима потврде
о похађању семинара.
Из реакције и изношења мишљења полазника, може се оцијенити да је семинар био
веома успјешан, са одличним предавачима и
добро одабраним темама. Стечено знање полазници ће имати прилике да покажу у раду
својих фолклорних група и тиме допринесу
бољем и квалитетнијем раду фолклорних
група.
Душан Јовановић
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Пложај српске мањине у
Средњој Европи

Пложај српске мањине у Словенији

Међународна конференција
Тема Међународне конференције
коју припрема и реализује Српски културни центар у Прагу је „Положај српске
мањине у Средњој Европи“. Сам назив је
с правно теоретског становишта неколико
споран, јер би било правилније када бисмо
рекли „Положај српске националне заједнице“ у Средњој Европи. Наиме, није спорно да је врло мало држава у СЕ у којима
српска национална заједница има признат
положај (статус) националне мањине. Срби
имају признат положај националне мањине
само у Румунији, Хрватској, Словачкој и
Чешкој, у свим осталим земљама Средње
Европе (СЕ) или окружења тај статус Србима није признат. У Босни и Херцеговини
Срби имају статус народа, док у Црној Гори
и Мађарској тај статус није у потпуности
решен.
Како је решено српско питање у
Републици Словенији? Словенија је држава
која је имала стратегију осамостаљивања
још у време Краљевине Југославије, што
значи да је била Југославија од самог настанка за Словенију привремено решење
које је трајало нешто више од 70 година.
Други светски рат и међународне околности након тога рата само су неколико успо-

риле изузетно јаку жељу словеначког народа за самосталном државом. Свака измена
Устава Југославије после другог светског
рата, а посебно устав из 1963. и 1974. године, доприносила је већој самосталности не
само Републике Словеније, него и осталих
република, а уједно слабила институције
федерације. После рушења берлинскога
зида и Горбачовљеве перестројке, у изузетно повољним условима за успостављање
самосталних држава на простору бивше
СФРЈ, словеначки народ се на плебисциту
одлучио за самосталну државу словеначког
народа и независан пут у заједницу европских народа. У тим и таквим околностима,
Србија се бавила очувањем Југославије,
којој спаса није било. Ту чињеницу једино
српско државно руководство није видело.
Словенија је ушла у Европску
унију релативно лако, у чему јој је у доброј
мери помогла и српска национална заједница, као најбројнија заједница на простору
Републике Словеније, јер у време приступања нико није подсећао институције Европске уније да овде постоје отворена и
нерешена питања народа некадашње заједничке државе. Међутим, питање је какав би
био резултат и да смо то питање поставља-

Никола Тодоровић и Раде Бакрачевић са Мајом Митровић,
амбасадором Републике Србије у Чешкој

Никола Тодоровић

ли. Србија такође, раздељена и ослабљена изнутра, а нападана споља, није имала снаге да води рачуна о припадницима
свога народа који је остао без заштићених
колективних права у самосталној држави
Словенији. Некадашње републике, а сада
самосталне државе, у поступку сукцесије
деле имовину некадашње заједничке државе, а нико не покреће питање народа који
су остали у самосталним републикама без
уређеног националног статуса.
Више или мање је познато да су
Срби у Словенији за време СФРЈ били признати као народ, када се до осамостаљења
Словеније учио српски језик и ћирилично
писмо у неколико разреда основне школе,
где смо могли као лектиру да изучавамо
и наше књижевнике и песнике, када је у
Љубљани постојала основна школа од 1. до
8. разреда у којој су се сви предмети изучавали на (тако званом) српскохрватском
језику. Снагом потписа једнога министра
још 1992. године, тога више нема.
Српска културна и друга друштва,
заједно са родитељима деце, покушавају да
сачувају од заборава макар део своје културе. Српски језик и ћирилично писмо су
остали на бризи родитеља изван институционалне бриге матичне и домицилне државе. У великој заблуди су институције матичне државе, ако мисле да ће сачувати свој
народ без додатне бриге о српском језику
и ћириличном писму у земљама СЕ па и
Словеније. Матична држава у културолош-
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ком и информативном погледу не води довољно рачуна о великом броју своје популације у Словенији. Словеначки штампани
и електронски медији за српску заједницу
су затворени, док су Срби од електронских
и штампаних медија матичне државе, заборављени.
Несрећа српскога народа у Словенији је такође и у његовом нејединству,
па и поводом његовог статуса, што одређене словеначке политике врло вешто искоришћавају. Стратегија за дијаспору и Србе
у региону се у погледу статуса српског народа у земљама СЕ и региона, мора мењати. Срби који у државама окружења имају
статус националне мањине имају другачији положај од Срба у Словенији који то
немају. Србија мора препознати да је њен
државни и национални интерес јака и организована српска национална заједница у
државама СЕ и региона, те у том погледу
мора стварати услове за постизање већег
јединства организоване српске заједнице.

Национална структура становништва Словеније
У Словенији имају статус националне мањине само Италијани и Мађари,
док су Роми уставна категорија, међутим са
неколико другачијим статусом. Остали народи некадашње заједничке државе (СФРЈ)
немају тај статус. За признање статуса националне мањине је употребљен аргумент
аутохтоности, који је у међународним документима изгубио своју одлучујућу првину. Аргумент аутохтоности у складу са
дефиницијама које су биле прихваћене у
међународним организацијама нигде не
дефинише као услов за признање националне мањине. Чак и када би тај услов реализовали доследно, онда би и Срби, али
и Хрвати, па чак и Немци морали добити
статус националне мањине по истом принципу, који је употребљен за Италијане и
Мађаре. Срби и Хрвати из Далмације (Ускоци) су се, на пример, у Словенији појавили пре неколико столећа, у већем броју
и то око 1530. године, када су се у бекству
пред Турцима населили око Жужемберка и
реке Купе у Белој крајини. По неким подацима прво су у Словенију дошле породице
Врлинића из Цетине и Хусића из Боке, а за
њима још многе друге. Нешто касније су
настала насеља као што су: Бојанци, Мариндол, Перудика, Адлешићи, Пауновићи,
Жунићи и Виница. У време аустро-угарске
су Бојанци добили положај црквене општине, направљена је црква, а добили су такође
и свог свештеника. Године 1880. је била ту
основана прва основна школа на српском
језику. Српску цркву, иначе направљену
од дрвета, нешто касније су поставили такође и у Мариндолу. После четири столећа
је у Белој крајини пре другог светског рата
живело око 7000 Срба и Црногораца. По

Учесници конференције

подацима статистичког летописа Дравске
бановине из 1931. године у Белој крајини је
живело 6745 православаца.
Према последњем правом попису,
који је био 2002. године, Срби су најбројнија национална заједница у Словенији,
одмах после већинског, словеначког народа. Међутим, не постоји јединствена организација која би обједињавала интересе
Срба у Словенији, као ни стална директна
спрега са матичном државом, изузев преко
делегата у Скупштини дијаспоре и Срба у
региону. Каква је та спрега, није потребно
објашњавати делегатима садашњег сазива,
али ни представницима институција Србије, јер је свима познато да је та спрега
и сувише лабава. Последице таквог стања
су штетне не само за српску националну
заједницу у Словенији, него и за матичну
државу. У циљу промене стања и решавања
отворених и нерешених питања, све више
сазрева свест код припадника Срба у Словенији да се морају ујединити и политички
организовано деловати. Већински је став
српских друштава да се садашњи односи
између Матице и српских асоцијација у
Словенији морају мењати у складу са стратегијом у којој морају бити опредељени
циљеви и оперативно извођење активности.
Српски народ у Словенији се неоправдано
потцењује, јер му се онемогућава улога успостављања моста поверења између домицилне и матичне државе. Срби у Словенији
искључени су из решавања и регулисања
односа између једне и друге државе, због
чега су постојећи односи између држава и
једнострани и једносмерни, у главном последице сноси матична држава и њени свеукупни интереси. Међутим, треба веровати
да ће се ситуација мењати, не само зато што
институције матичне државе Србије показују знатно веће интересовање за положај
свога народа у Словенији, него што и политички фактори у самој Словенији све више
прихватају чињеницу да нерешена национална питања народа некадашње СФРЈ не

могу остати таква за све векове. Заједничким снагама Срба у Словенији, уз помоћ
политичких фактора у Словенији и помоћ
институција матичне државе, а пре свега РТС-а, нам даје наду за боље сутра. По
задњим званичним подацима (попис 2002.
године) у Словенији живи 38.964 припадника српског народа. Међутим, тај податак демантује такође званични податак, по
којем се изјаснило око 65.000 држављана
Словеније којима је српски језик матерњи
језик, док су се сви други народи изјаснили
да су им матерњи језици одређени по државама насталим на територији бивше СФРЈ.
Уколико српски народ има амбицију да сачува свој идентитет, своју културу, језик и ћирилично писмо мора уложити знатно веће напоре за добијање статуса
националне мањине у земљама Средње Европе. То је питање свих питања, јер само на
тај начин ће преузети бригу домицилна и
матична држава за опстанак и унапређење
српскога народа у тим земљама.
Статус националне мањине се не
добија лако, ни преко ноћи, нити на једноставан начин. За тај статус ће се борити
генерације у земљама СЕ. Борба за признање статуса националне мањине не може
бити иста или једнака у земљама у којима
је незнатан број припадника српског народа и у оним земљама, где нас је десетине
или стотине хиљада. У земљама у којима
живи већи број Срба (десетине или стотине
хиљада), мора сазрети свест да без политичког организовања или учешћа у политичком животу домицилних земаља, али и
без помоћи матичне државе, нема статуса
националне мањине.
Љубљана, 15. новембар 2013. године
Текст: Никола Тодоровић
Фото Раде Бакрачевић
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Србија на раскршћу
Географском, историјском и цивилизацијском
(28. фебруара 2000)
У маглама своје преисторије
древни Словени су настањивали бескрајне
равнице, шуме и мочваре у пределима иза
Карпата, на подручјима данашње Украјине,
Русије, Белорусије, Пољске. Велико узнемирење и судбоносни потрес изазвао је продор
азијских народа крајем четвртог века после
Христа, најпре Хуна, потом Авара. Дошло
је, тих бурних столећа, до великих померања
још неисторијских народа, која је цивилизовани свет доживљавао као елементарну катастрофу, хаос коме се није назирао крај.
Наши далеки преци, потиснути,
у шестом столећу, од Авара, или покорени
и принуђени од њих, као неким магнетом
вучени, кренули су ка границама Римског
царства. Западно римско царство већ је било
клонуло под ударцима варвара; Источно
римско царство, Ромејско или Византија,
још беше крепко али не и толико моћно да
би могло спречити упаде и најезде дивљих
племена. Као што је Атила дошао до капија Рима, тако су Авари и Словени опседали „други Рим“, Константинопољ или
Цариград, потом Солун и остала средишта
античке, тад већ христијанизоване цивилизације. Наши преци су допирали све до Пелопонеза и до Мале Азије – на тим великим
путевима и беспућима су нестајали; али су
зато остајали, као незвани гости, у самом
средишту Балкана, на главним путевима из
средње Европе ка Блиском Истоку, уз реке
Дунав, Саву, Дрину, Мораву, Вардар, где су
затекли, и често уништавали, слојеве значајних старих култура… Дивљи, непросвећени, некрштени – у доскора античком, а
сад хришћанском свету – како да се одрже?
Они који се нису прилагођавали, рачунајући
само на своју нагонску силу, а без културе,
временом су се изгубили, потврђујући правило да је свака сила за времена. То је била
судбина некад одвећ моћних Хуна, затим
Авара. То неће бити судбина Мађара, приспелих у Панонију концем деветог века, који
су се на време зауставили и прилагодили,
прихватајући хришћанску цивилизацију.
Пре Мађара то су учинили наши словенски
преци, већ христијанизовани у доба доласка
Мађара. Захваљујући посланству солунске
браће, Ћирила и Методија, Словени су у деветом столећу добили писмо – глагољицу,
потом ћирилицу – и књижевни језик, старословенски, на који су преведене богослужбене књиге. Тиме су се уписали у цивилизацију, преобразили се у прави историјски
народ.
Прво велико раскршће Срба и
других Јужних Словена било је на Балкану, подручју вечито немирном, јер ту су се
од давнина укрштали цивилизацијски пу-

теви. Пишу о томе, поред осталих, Ортега-и-Гасет и Мирча Елиаде: „Велики злочин
философа је у томе што не знају историју.
Усудили бисмо се да додамо да је несрећа
што извесни идеолози и политичари појма
немају о протоисторији. Јер полазећи већ
од протоисторије, може се постати свестан
темељног и непорушивог јединства Европе
,неминовности и судбинског карактера тог
јединства. Не постоји ни једно једино велико откриће палеооријенталних цивилизација
које се не преноси, скоро аутоматски, а посредством балканско-дунавских и италских
култура, читавој Европи. Тако је било са
агрикултуром, бојеном керамиком, металургијом, социјално-религијским иновацијама,
које је изазвала прва велика револуција светских размера: откриће земљорадње. Културна веза Блиски Исток-Балкан-Средња и Западна Европа, зацртана већ у преисторији,
постаје неминовност после величанственог
развоја оријенталних урбаних култура. Цела
древна повест само преузима и појачава те
везе и размере између Запада и европског
Истока.“
Укратко, преко Балкана се одвијало
струјање између прастарих култура Блиског
Истока и Европе; потом, кад је Европа ушла
у велике цивилизацијске токове и културно
надметање, на Балкану су се сретали Грчка
и Рим, најпре антички, а потом хришћански
– источно и западно хришћанство. Србија
се затекла на том плодоносном и немирном
тлу, колико расаднику културе још више цивилизацијском и верском осињаку, принуђена да прихвата и да се опире, да се брани
и да узвраћа, да се оплођује и скупо плаћа
сваку оплодњу. Балкан је, очигледно, вазда
би оподручје високог ризика, али су управо
на њему и најбујнији источници европског
духа. Зар треба подсећати да су Балканци:
Солон и Перикле, Сократ, Платон, Аристотел, Хомер и Хезиод, Есхил, Софокле, Еурипид…
На огромну, и посредничку и стваралачку улогу Балкана у историјској,
судбини цивилизација указао је, пре Мирче
Елиаде, наш професор Милан Будимир, пишући о балканским источницима европске
културе; а пре свих поменутих – зар треба
подсећати? – питање је поставио и одговор
дао Јован Цвијић. Већ у првој глави свог
капиталног дела „Балканско полуострво“
„Евроазијске особине и старе цивилизације
Јован Цвијић говори о Балкану као о пресудној вези између Европе и Азије, која својим
значајем далеко превазилази улогу огромне
и отворене руске низије; јер док је Балканско
полуострво „географским положајем било
одређено да прими старе културе“, како

азијског тако и афричког континента, бескрајним руским пространствима, природно
незаштићеним, „прошле су искључиво само
миграције азијских народа којима је била
страна виша култура“, па стога може бити
речи више о судбоносним кретањима мноштва народа, а маwе о значајним културним
струјањима, као на Балкану, која су имала за
последицу настанак „прве европске цивилизације високог реда“. Који су то домети,
у области и духовне и материјалне културе,
захваљујући азијским утицајима, а преко
Египта и афричким, Јован Цвијић говори
још подробније него Елиаде и Ортега-и-Гасет. „Са азијског и афричког истока произашле су неколике од најдубљих инспирација
и највеликодушнијих осећања и мисли које
су измениле човечанство. Оне су добиле свој
најсавременији облик и потпуни развитак на
егејским обалама Балканског полуострва“
да би се преко земаља које је и нама Србима, судбина касније наменила, ширила даље,
према Средњој и Западној Европи. Али тај
географски положај уколико је значајнији –
утолико је опаснији, што се показивало од
самог настанка српске државе. „Тај заметак
Србије, незнатног пространства“ постао је
„сметња Средњој Европи, јер заузима главни улаз на Балканско Полуострво, улаз чија
ће се вредност доцније, све више развијати
и ценити“, а данас ће се претворити у нашу
несрећу што смо баш ту, на главном путу,
подигли свој дом.
Драма није нова – траје од велике
сеобе народа и доласка Јужнх Словена на
Балкан, у само средиште тада најразвијеније цивилизације: грчко-римске. Суочени
са византијском државом, културом, религијом, Срби су се могли утопити и нестати,
постајући само грађа за туђу, византијску
историју; а могли су опстати, мирећи противречја: то јест, с једне стране, љубоморно
чувајући сопствена својства, свој идентитет,
а с друге стране – прихватајући вредности
у то доба највише културе, слутећи да те
вредности не угрожавају, него јачају оне
који их усвоје и себи прилагоде, али не заборављајући притом ко су и шта су. Цвијић би
рекао: „примајући са стране само оно и онолико колико се слаже са (нашим) народним
духом“. На том великом раскршћу наши далеки преци су положили први испит: ушли
су у историју, усвојивши хришћанску веру и
културу, и опстали су у историји као засебан
народ. Тиме су нам оставили наук како да се
понашамо у будућим великим драмама вазда
непредвидљивог историјског кретања.
Ако је примање нове вере историјски релативно кратак чин, усвајање културе и цивилизације траје столећима: то је
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дуг процес који се обнавља са сваким новим
поколењем. Стога се драма између Србије
и Византије одвијала више векова. Јер онај
који даје жели и да узме, често и саму душу,
а поготово тело, односно територије; Срби
су хтели византијску религију и културу, али
не и да постану Грци, поданици Ромејског
царства. Стварали су сопствену државу, чије
се постојање косило са поимањем Ромејске
империје, која је претендовала да наметне
свој ауторитет, своју врховну власт целом
тадашњем источно-хришћанском свету, тако
да су владари појединих народа сматрани
поданицима односно вазалима василевса,
намесника Божијег на земљи. Стефан Немања је покушао да оспори тај поредак,
али је као византијски заробљеник одведен
у Цариград, доживео понижење и, како је
Византијце и самог василевса Манојла Комнина задивио својим достојанством, добио
је опроштај, и стекао поверење да као велики жупан влада српским земљама, с тим
да признаје врховну власт Византије и да
против ње више не ратује. Немања се тога
придржавао за живота поменутог василевса,
то јест до 1180. Одстранимо ли политику у
најужем њеном значењу, а кад су у питању
религија, култура и цивилизација, Византија
је, за средњовековну Србију, била и остала
узор.
Крсташке војне, предвођене католичким владарима, угрожавале су и Византију и Србију. Желећи да неутралише
опасност, Стефан Немања је у једном тренутку потражио савезништво немачког цара
Фридриха Барбаросе, с којим се и састао у
Нишу. Савези – и са немачким царем и са
мађарским краљевима, касније са Анжујцима – против православне Византије сигурно
су допринели јачању Србије у том тренутку, али шире и даље гледано – слабили су,
у целини, источно хришћанство. Крсташки поход је итекако потресао Византију, но
срећом по њу – Фридрих Барбароса се удавио у некој малоазијској бујици. Тиме није
била отклоњена трајна угроженост Византије од нових крсташких ратова и претећих
притисака римске цркве.
Иако је Србија, у свом зетском и
приморском делу, имала уз православно и
католичког становништва, њено основно
усмерење било је источно-хришћанско, а
култура је, као израз и сапутница религије,
носила византијска обележја.
Велика драма је настала кад су, године 1204. крсташи освојили Цариград и основали сопствено Латинско царство. Цариград је, попут магнета, привлачио варваре, а
не мање и освајаче са Запада, крсташке пустолове, занесењаке и пљачкаше: „Цариград
је био у средњем веку – објашњава Цвијић
– политичка и културна сила првог реда; он
је у исто време представљао данашњи Париз
и Лондон и имао на целу Западну Европу,
мање цивилизовану, огроман утицај. Дуго је
долазило из Цариграда све оно што је одговарало развијенијем укусу и вишем начину
живота, што је будило идеју интелектуалне и
материјалне рафинираности.“ У том раскошном средишту тадашњег света затекли су се

разуздани крсташи вршећи нечувене пљачке. И драгоцене ризнице Свете Горе биле су
итекако угрожене. Василевс и васељенски
патријарх преселили су се у Никеју. Положај
српске државе постао је крајње деликатан.
Како се прилагодити новонасталом стању
на Балкану? Ако је код Немањиних синова, Вукана и Стефана, било извесних колебања, Сава Немањић је био савршено јасан
у свом опредељењу, чврст у православљу.
Њему захваљујући, Србија је одолела искушењима католицизма и истовремено постала једна од водећих православних земаља;
јер Сава се упутио у Никеју да издејствује,
код василевса и васељенског патријарха, аутокефалност српске цркве. Тешке прилике у
Византији као да су му ишле на руку: он је у
томе савршено успео – врховни ауторитети
источног хришћанства, устоличили су Саву
Немањића за првог архиепископа самосталне Српске православне цркве.
Тај судбински потез Светог Саве
много је више него верски, политички и државнички чин. По Цвијићу, до њега је довела „једна бесвесно јака мисао и воља целог
народа“, чији је генијални израз било дело
Светог Саве. „То је врло стара, првобитна особина народне душе, старија и од немањићког времена; основа јој, је у српским
живцима и осећањима, у особитој структури српске душе, даровите, осећајне, дубоке,
која је сва обузета и поседнута тежњом да
отме и извојује своје место у свету и да да
своју пуну меру. (…) Та колективна душа је
и примљеним творевинама утиснула свој печат, своју оригиналност, и тако је створила
нарочиту православну цркву, савим друкчију од католичке, у многоме различну и
од осталих православних цркава, саздала је
цркву Светог Саве, српску цркву, цркву народне душе, свој велики орган и своју моћну
заштиту у свим царствима и под свима приликама и неприликама. Та дубока замисао,
или још више осећање, обавезује нас, а посебно свештенство, које често заборавља
или није ни само свесно шта је наследило
и шта треба да чува и негује. Свети Сава је
изразио велику жељу Срба да постану ако не
изабрани, а онда врлинама посвећени народ,
„са неукротивом тежњом за самосталношћу
и за самосвојношћу, с којом је узалудна свака борба, јер је стихијски јака – упозорава
Цвијић, уверен да „у тој мери и тога квалитета нема је не само ниједан балкански народ, већ је и иначе ретка“. На тим висинама
није лако доживети и опстати: цела српска
повест, испуњена највећим искушењима и
најстрашнијим страдањима, о томе сведочи.
Српска трагедија уствари је неизбежна судбина тог херојског менталитета о коме пише
Цвијић, тог карактера који сваком силеџији
и насиљу јасно и смело каже не, што није
нимало рационално, али је часно, а цена су
најтеже последице.
Светосавско доба је судбоносно
раскршће у историји Срба. Како је Византија
била не само ослабљена него и поцепана, а
Латини надмоћни и агресивни, могли су се
Немањићи определити и за католичанство,
што би им сигурно донело не мале политич-

ке користи. Свети Сава се определио за тежи
и часнији пут – пут доследног православља.
Може се рећи да га је за то предодредило
и његово светогорско верско васпитање. С
друге стране, њему католицизам није био
непознат, јер га је искусио у српским приморским земљама; па и сам Стефан Немања
првобитно је био крштен у српској католичкој цркви, на чијем челу је надбискуп
барски, који је носио и носи титулу примас
Сербиае. Али једно су Срби католици, а друго – западњачко католичанство. С њиме је
Свети Сава, као и сви православни, доживео
мучна искуства. Више поколења била су сведоци безобзирне латинске пљачке Цариграда, грчких земаља, па и саме Свете Горе. И
они који ду, можда, имали илузија о римској
цркви морали су се тешко разочарати пред
призорима насиља, отимачине и пустошења
од стране католика. Зато је присуство Латина на Балкану, Средњем Истоку и у српским
земљама само одвратило православне, па и
православне Србе, од помисли да прихвате
западњачки тип хришћанства. Раскршће је
било велико, али искушење мало. Латини су
све учинили да се католички морал и култура смуче народима над које су се претећи
наднели, посебно српском народу. Нажалост, неће то остати једино горко искуство
Срба са моралом и културом католичког
Запада. Слична мучна искуства ће се понављати током историје, све до наших дана.
Али она су и обогаћивала српски дух, па је
с разлогом констатовано да је Србија, још од
светосавских времена, за Исток представљала Запад, а за Запад била Исток, у неку руку
мост између два типа хришћанске цивилизације – раскршће светова. Она је то остала
током целе епохе Немањића, што се особито
огледа у њиховим задужбинама, суштински
византијским, али са честим примесама романског и готског стила.
Долазак Турака само је појачао и
усложио карактер раскршћа, својствен српском бићу и његовим земљама. Срби су се нашли између османлијске силе и хришћанске
Европе. Прва их је израбљивала, притискала
и угњетавала, јер су били раја, другим речима робови, а друга их је мамила не би ли их
употребила за ратове против Турака. После
Косовске битке, а нарочито после коначног
пада Србије (1459) и других српских земаља
– Босне 1463, Херцеговине 1482, Црне Горе
1499 – Срби су се све више селили на Север
и Запад, где их је примала Аустрија, претварајући их у граничаре, стварајући војне
крајине, организујући на међама царства
одбрамбене генералате. Турци су се такође
користили Србима за одбрану освојених земаља, нудећи им повластице, сличне онима
у Аустрији. Тако су се Срби нашли између
чекића и наковња, често и обично лијући
крв за туђе интересе.
И једна и друга сила су их мамиле да промене веру: Аустријанци нису допуштали да православни шизматици праве
веће каријере у њиховој војсци, па свак ко је
желео бити виши официр морао је примити
католичку веру; а у Турској је одрицање од
хришћанства и примања ислама отварало

10 ǀ Размишљања ǀ Децембар 2013
врата и за највише положаје у отоманској
хијерархији. Тако је у аустријској војсци
било војсковођа српског порекла, а међу
турским везирима и сераскерима способних
и фанатичних потурица. Трагичну драму
Срба у Хабсбуршкој империји уверљиво је
дочарао Милош Црњански у сјајном роману
времена и простора – „Сеобе“, а тип потурице који остварује велику каријеру у султановој војсци представио је Иво Андрић у
недовршеној хроници „Омер-паша Латас“.
Уз харач и низ других пореза, често понижавајућих, Срби су били принуђени
да дају и данак у крви, то јест своје дечаке,
најздравије и најбистрије, који су одвођени
у Истамбул, превођени у ислам и васпитавани у турском духу, да би постали елитни
војници турског цара – јаничари. Један од
таквих био је и Мехмед-паша Соколовић, велики везир Сулејмана Величанственог, који
је проширио границе царства, како на Блиском Истоку и Медитерану, тако и далеко на
Запад и Север, даље од Будима, све до Беча.
У то доба Србија више није била на граници, већ у средишту огромног царства. Не
заборављајући своје порекло, Мехмед-паша
Соколовић је обновио Пећку патријаршију
(1557), доводећи на патријаршијски трон
свога брата Макарија Соколовића. Тад је
српска патријаршија имала духовну власт на
знатно већој територији него у доба Душановог царства или данас. Није то била мала
тековина, мада су права раје, што су Срби
и даље остали, била ограничена и контролисана. Но, до извесног препорода ипак је
дошло.
На изузетно драматичном раскршћу Срби су се нашли после друге неуспеле опсаде Беча (1683) и наглог повлачења
Турака из Средње Европе. Хришћанска
војска је ослободила не само Будим и Угарску него је упала дубоко и у Србију, све до
Призрена и Скопља, позивајући Србе да
с дигну против Турака. Патријарх пећки
Арсеније Трећи Чарнојевић, свестан опасности, не мало је оклевао, али није могао
одолети ни искушењу сународника ни притисцима хришћанских сила. Чинило се да је
дошао крај турској премоћи. Међутим, Турци су се, после пораза, прибрали и војнички
организовали, доводећи из Мале Азије свеже снаге, док је у хришћанској, војсци, која
је губила дах, почела да хара епидемија. Уз
то, Хабзбуршка царевина била је угрожена
од Француза на својим западним границама,
јер Луј Четрнаести није хтео допустити да
се Аустрија одвећ осили. Почело је нагло
повлачење хришћанске војске из Србије, а
Срби су остали на цедилу, пред лицем турске осветничке оргије.
Остати на својим огњиштима, сачекати гнев Турака, или спасавати голе животе? – пред тим питањем и на том трагичном
раскршћу нашли су се Срби 1690. (То питање ће се, током трагичне српске повести,
све до данашњих дана, понављати). С надом
да ће се ускоро вратити на своја огњишта,
Патријарх је морао да крене у избеглиштво
заједно са најистакнутијим првацима и са
својим народом, особито са Косова и Мето-

хије, али и из других српских земаља. Пре
тога је све учинио да осигура повластице
за Србе, али те повластице, обећане од аустријског цара, а плаћане крвљу и животима, нису биле веће од оних које су имали у
Пећкој патријаршији. Најплоднији српски
крајеви су испражњени, а на Косово и Метохију, дотад потпуно српске земље, са околних планина спуштали су се исламизовани
Арнаути; повлашћени од Турака, они су отимали српске домове и имања, злостављали и
истребљавали преостало становништво.
Да је то била прва и последња
велика сеоба Срба! Сеобе су трајале деценијама и вековима, а Друга велика сеоба се
догодила после новог аустро-турског рата
1737-1739, и поновљеног српског устанка
против турских господара. Опет је патријарх
пећки, сад Арсеније Четврти Јовановић Шакабента, повео знатан део српског народа
преко Саве и Дунава, у Панонију, тадашњу
Угарску – и тај други талас сустигао је онај
први.
Међутим, највеће српске сеобе
биле су сеобе у крви. Католички притисак
био је непрестан и неумољив. И поред јаког
отпора, неки наши преци су примили католичанство или бар пристали на унијаћење.
Тај процес је трајао дуго. Уз то, Аустрија је,
да би ослабила Србе, лансирала гесло да ван
православља нема српства, а српска црква је
ту лукаву замисао прихватила. Тако су покрштени Срби доста брзо преименовани у
Хрвате, а није их био мали број. Бар половина данашњих Хрвата пореклом су Срби:
то су они најфанатичнији за које се каже да
су већи католици од папе. Неке од покрштених Срба асимиловали су Мађари. А са друге стране, одвијао се процес исламизације:
највећи део данашњих босанско-херцеговачких муслимана, или оних из Рашке области,
такозваног Санџака, такође су српско-православног порекла. Многи од њих још памте
своја некадашња презимена и крсне славе.
Стога су наши писци, посебно Доситеј и
Вук, с разлогом говорили о Србима трију
закона – православним, католицима и муслиманима – јер се народност не може потпуно изједначавати с једном једином религијом, као ни са религијом уопште, али се на
томе није истрајало, па су се исламизовани
и покатоличени Срби постепено отуђивали
од Српства. Томе је доприносила чињеница
да Срби католици и Срби муслимани нису
делили исту судбину са Србима православне
вере, а ако нацију чине исти колективни дух
и иста судбина, стицали су се трагични услови да дође до испуњења апсурдне, лукаво
занишљене, аустријске идеје да ван православља нема Српства. Само најревноснији
и најобразованији очували су српски дух,
без обзира на веру: многи Дубровчани или
Далматинци и острвљани, као Медо Пуцић,
Иво Војновић, Петар Колендић, Јорјо Тадић и други, премда католици, били су јаки
Срби, као што су у Босни и Херцеговини самосвесни Срби били католик Иво Андрић,
муслимани Меша Селимовић, Салко Назечић и бројни припадници интелектуалне
елите.

Бежећи од католичке опасности,
неки панонски Срби су спасење потражили
у православној Русији; али тамо су се тек
изгубили и убрзо били асимиловани. Само
географски називи места до данас сведоче
о некадашњем постојању Срба у руским
земљама. – На самом Косову и Метохији
асимилацију су вршили, уз Турке, и Шиптари.
Због тих сталних сеоба крви, као и
због тешких страдања у ратовима и геноцидима, Срби су од прилично великог народа у
Средњем веку претворени у релативно мали
европски народ у модерним временима.
Даљем уситњавању и деобама српског народа фатално је доприносила рушилачка и штеточинска политика Коминтерне,
коју је спроводила Комунистичка партија
Југославије. Држећи се лењинско-стаљинистичке теорије о националном питању,
као што су од руске нације створена белоруска и украјинска, тако да је Русија остала без
свог средњег века, односно кијевске Русије
која је темељ сверуске повести, тако су и од
раскомаданог тела српског народа вештачки
стваране нове нације: македонска ,на подручјима Јужне и Старе Србије, и црногорска, у Зети, најсрпскијој, српској земљи, завичају Немањића, Његоша, Карађорђевића,
Миљанова, Караџића. Ако се у Македонији
калем, углавном, примио, у Црној гори се
изметнуо – неприродним процесима створена је само пометња, историјски неизвесна, а морално трагична. Зле силе и даље,
стравично претећи и притискајући, упорно
и систематски раде на разбијању српског националног бића, на што ситнијој регионализацији и уништавању јединствене свесрпске
националне свести.
Сад смо суочени са најновијим
сеобама: више од трећине српског народа
живи изван Србије, на свим континентима,
у деведесет једној земљи. Како опстати у
толико разуђеној дијаспори? Како издржати нове и све теже притиске? Држава, још
без националног програма, а у свакодневној
борби за опстанак, засад ништа темељно не
чини да не дође до нагле асимилације тог исељеног становништва. Сеоба крви и мозгова
интезивно се наставља као процес опасан по
опстанак српског народа, дода ли се томе катастрофални пад наталитета, неизбежно се
помишља да су и народи, као све у природи, смртни и да је ово врло трагично доба у
српској повести. Раскршће је тако велико и
вишесмерно да се многи губе, не налазећи
путеве националног опстанка.
(наставак у идућем броју Мостова)
(Са допуштењем и благословом
аутора преузето из књиге:
„Поруке Драгана Недељковића“, Нова
Европа, 2006)
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Радован Лазић
Књижевни фонд трговца из Ваљева
Српски народ је имао добротворе који су
својим великим завештањима потпомагали просвету и културу утичући на тај начин не само на бржи развој свога народа
него несумњиво и на његов опстанак. Ти
добротвори су од своје имовине завештавали знатан део, а често и целу своју
имовину, за општи препород, најчешће
за просветне и културне потребе свога народа. Иако на овај начин чинимо неправду многобројним српским добротворима
помињући само неке од њих, не можемо
када је реч о добротворима српске просвете и књижевности а да не поменемо
имена Луке Ћеловића - Требињца, Илије
Милосављевића Коларца, Николе Чупића,
капетан Мише Анастасијевића, ... који
су се у памћењу свога народа овековечили завештањима чија је сврха била школовање сиромашних ђака, развој науке и
књижевности. Иако са знатно скромнијим
завештањем, међу добротворе српске
књижевности уписано је и име Радована
Лазића, трговца из Ваљева.
Сума од 10.000 динара у сребру, којом је
1883. године Радован Лазић, полуписмени
гвожђарски трговац из Ваљева, основао
свој „Књижевни фонд“, није могла богзна
колико да потпомогне развој српске књижевности али ипак заслужује пажњу и неизмерно дивљење.
Радован Лазић је тим својим завештањем
могао да подигне себи много „значајнији
и трајнији“ споменик да потомство на
овим нашим просторима није често у таквим случајевима заборавно и до лењости
незахвално.
Радован Лазић је рођен 22. фебруара 1834.
у Ваљеву од оца Лазара Тодоровића досељеника из Мостара, који је пре доласка
у Ваљево дуго живео у Сарајеву па су га
стога и звали Лаза Сарајлија. Мајка Јока
му је била родом из Ваљева. Отац Лаза се
бавио ћурчијским занатом, уз то је трговао и ракијом. Све то није могло да донесе довољно зараде па је Лаза након своје
преране смрти оставио Јоки и Радовану
само једну кућицу плетару покривену
даскама, поред саме Колубаре, плац од
„дана орања“ поред реке Љубостиње у
Ваљеву и 60 дуката.
Јока се после Лазине смрти преудала за
Гаврила Стевановића из Ваљева који је
био веома добар и поштен човек али сиро-

машан. Са 60 дуката које је оставио Радованов отац и оном кућицом плетаром били
су у могућности да купе другу кућу преко
пута првобитне у којој је Радован рођен.
У нову кућу се уселила цела породица.
Радованов очух и мајка су наставили да
живе оскудним животом надничара. Очух
је Радована веома волео и према њему се
односио као и према својој рођеној деци.
Радован је као дете био стидљив и слабуњав. Сиромашни родитељи нису могли
да му обезбеде више од два разреда основне школе. Школу је напустио већ 1847.
године. Те године после великог Михољског вашара у Ваљеву Радован је пошао са
неким терзијом за Београд да га овај научи терзијском занату.
Доцније је Радован причао да се при доласку у Београд заклео да „мора или научити занат и њиме се користити или се жив
не враћа у Ваљево“.
После три године савесног учења и рада
Радован се „ослободио“, постао је калфа. Остао је да ради код истог мајстора,
чије нам име, на жалост, није сачувано,
за надницу од 100 гроша годишње. Већ те
прве године успео је да уштеди 40 гроша.
Радећи и следеће године у Београду као
калфа, Радован је увидео да већа зарада
није могућа те реши да пређе у Ваљево
где је могао више да заради а и да помогне родитељима који су се и даље мучили
као надничари. После непуне три године,
1854, ступи у ортаклук са једним имућним трговцем из Ваљева. У тај ортаклук
унесе својих 50 дуката те добивши још
150 дуката у терзијском и ситничарском
еспапу од свог ортака, отпоче рад. После
три године напорног рада Радованов део
је износио 9.000 гроша па је са зајмом од
12.000 гроша, добијеним од Управе фондова, почео да води самосталну трговину.
Те исте 1857. године оженио се Данојлом,
ћерком Глише Дабића, трговца из Ваљева.
У то време сваки трговац трговао је свим
и свачим. Радован је врло рано схватио да
то није никако добро и да народ не каже
узалуд „сто заната, хиљаду белаја“. Зато се
определио само за трговину гвожђаријом.
Радећи напорно и поштено, убрзо се прочуо као ваљан трговац те га терзијски еснаф изабра за свог старешину, а већ 1859.
биран је за старешину Ваљевске цркве.

Радован Лазић

У време када је Радован био старешина
терзијског еснафа, министар финансија
Србије поставио је питање свим еснафима: „Шта је узрок те занати у земљи опадају уместо да напредују?“ Радован је сaм
саставио одговор наводећи поред осталог
да је главни узрок што занати не напредују: невешт рад занатлија и што сваки занатлија ради по неколико заната. На састанку еснафа доказивао је „да би корисно
било кад би се занати поделили и да би
боље напредовали кад би сваки занатлија
радио само онај занат за који је спреман и
за који се добро извештио“.
Али чланови његовог еснафа нису прихватили овај одговор министру финансија
сматрајући да је боље да остане све као
што је и било. Плашили су се промена па
ма ове и набоље биле.
Да би што боље снабдео своју радњу еспапом и по што повољнијим ценама, често је
путовао изван Србије и то не само у Панчево и Земун већ и у Пешту и Беч, као и
у многа друга места. Његова честа путовања као и напредовање његове трговине
створиле су му многобројне непријатеље.
Многи ваљевски трговци који се нису
потрудили да за еспап оду ни до Београда покушали су да омаловаже све Радованове успехе причајући „како он путује
не ради трговине већ да се тамо састаје са
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Карађорђевићем и да од њега прима знатне суме како би овде у Србији порадио на
преврату“. Али касније се непобитно утврдило да је Радован за тридесет година
мукотрпног рада успео да стекне приличан капитал не упуштајући се ни у какве
политичке и финансијске шпекулације.
Ваљевци му указују поверење бирајући
га 1865. за одборника Ваљевске општине, а за председника биран је два пута и
то 1867. и 1868. године. Када је јуна 1868.
држана Велика народна скупштина у Топчидеру, био је на њој посланик из Ваљева.
Већ као одборник Ваљевске општине, Радован је поднео више писмених предлога
за уређење општинског земљишта од којих
су нам многи остали сачувани, као нпр.
онај да се земљиште „Боричевац“ загради,
„а где на њему нема шуме да се пошуми
а стара да се покреше и очисти као и да
се забрани пуштање стоке у њега“. На
том месту је некада била лепа шума али
је ту 1862. године боравио добровољачки кор и по његовом одласку шума је остала запуштена и затрвена све до корена.
Општина је предлог прихватила али само
је оградила и очистила земљиште, док за
нове саднице није хтела или није могла да
издвоји новац. Још значајнији Радованов
предлог био је онај да се набави први шмрк
за гашење пожара, што је и учињено.
Када је изабран за председника Ваљевске
општине, препуштао је углавном члановима Општине да суде парнице о дуговима а он је само настојао да се свака таква
пресуда што пре и изврши. Овим је многе
грађане одбио од суђења и парничења јер
су се бојали скорог извршења.
Док је био председник Ваљевске општине ниједан њен грађанин није смео да
беспосличи, пијанчи и бекрија по кафанама у радне дане. Уколико би се такав нашао, Радован би га позвао у суд па ако би
то био грађанин који на време испуњава
све своје обавезе, захтевао је од њега уз
грдње и претње да се „клони ћорава посла“ и да то више не чини како се други не
би на њега угледали. Ако би то, пак, био
неко сиромашнији који ни свој порез не
може да плаћа већ други морају да сносе и
његов терет, таквог би Радован, поред грдње, упућивао на општинске послове. Од
те зараде би му се давала једна трећина
док би остатак ишао за измирење пореза.
Као председник Ваљевске општине водио
је рачуна и о томе да ђаци, шегрти и омладина не беспосличе и не досађују грађанима било лармом и нередом на улици,
било да им наносе какву штету на имању
или у радњама. Одређивао је грађане који
су били дужни да воде рачуна о свему
овоме и да га преко општинских послужитеља обавештавају.

Да би граду Ваљеву прочистио ваздух и
улепшао га, по улицама је, где год је то
било могуће, засадио младице калемљених округлих багремова и каталпи које је
набављао из расадника у Топчидеру. Дуж
Црквене улице почев од старих циглана па
све до Брђана засадио је црни и бели дуд
који је, такође, набавио из Топчидера.
Када је Радован по други пут изабран за
председника општине, 1868. године, донета је одлука да се о трошку општине подигне школа. У тој згради је по одобрењу
министра просвете отворена нижа гимназија.
Најзначајније што је Радован учинио за
Ваљево свакако је оснивање Ваљевске
штедионице. Године 1868. први пут се у
Панчеву сусрео са институцијом штедионице. Чим се вратио у Ваљево, сазвао је
збор на коме је обавестио грађане о идеји
о оснивању штедионице. Збор тај предлог
прихвати и одмах би изабран Одбор чија
је дужност била да састави правила за рад
штедионице. Тим одбором председавао је
Радован Лазић а чланови су били: Живко
Тадић, трговац из Ваљева, Анта Пеливановић, писар ваљевског окружног суда,
Ђура Козарац, професор, Коста Укрепина,
официр. До пред Ускрс 1870. године била
су припремљена правила за рад Штедионице која су предвиђала да основни капитал буде 5.000 дуката и да се тај новац
уложи из еснафских каса. Међутим, већина чланова еснафа није пристала да се њихов новац уложи у Штедионицу.
По истеку мандата председника општине
Радован затражи од Панчевачке штедионице да му се пошаљу њена правила те са
истим одбором припреми нова правила у
којима је основни капитал био 1.000 дуката који би се сакупили од продаје акција и
удеоница. Како су у то време многе београдске штедионице веома лоше стајале,
са продајом ових удеоница ишло је доста
споро те су Правила штедионице могла
бити потврђена тек након четири године,
тј. тек кад се скупила сума од 1.000 дуката, а то је било 1875. године.
Радован Лазић је био председник Ваљевске штедионице од њеног оснивања па све
до своје смрти 1884. године.
Радован је 1880. на збору поднео предлог
о почетку изградње фабрика у Ваљеву и
његовој околини и градње железнице.
Међутим, већина одборника била је за то
да се изгради само железница од Ваљева
до Забрежја и ништа друго, те тако овај
користан предлог не би реализован.
На збору грађана који је одржан 30. децембра 1882. прочитао је свој предлог о
оснивању „Сиротињског фонда“ вароши

Ваљева. Уз тај предлог поднео је и правила, што значи да је уз подршку грађана Фонд могао одмах да заживи. Фонд је
био замишљен за школовање сирочади а
састојао би се од добровољних удеоница
грађана. Фондом би управљала петорица
изабраних грађана који би се звали „сиротињски оци“. Овај Радованов предлог
примљен је у начелу. Изабран је и одбор
од 25 чланова који је добио задатак да ова
правила и предлог разради и постара се о
њиховој примени. Међутим, како се Радован ускоро разболе и умре, на томе није
ништа рађено.
Још 1862. Радован је био уписан у народну војску и то у коњицу. Прве године био
је редов, друге десетар а доцније заставник све до 1871. године, када бива произведен за водника занатлијске коморе. На
тој дужности остаје до 1878. године. Године 1875. ишао је са војском на Дрину, у
Бадовинце стражарећи. Радован је за време Првог рата Србије са Турцима 1876.
био четовођа коморе коњичког пука па је
са војском био на Дрини у Бујуклића Ади,
Петловачи и Прњавору. За време Другог рата био је постављен за команданта
коњичког пука и то у Љешници и у Шапцу
док није јако оболео и био отпуштен кући
ради лечења. Прве срчане сметње осетио
је 1875. у Ђеновцу код Ваљева за време
логоровања са војском.
Радован је по нарави био благ, миран и
предусретљив али је умео да буде љут и
строг према онима који су радили противзаконито и непоштено. Најчешће је
био ћутљив, озбиљан и замишљен. Мрзео је велике параде, нарочито оне које су
приређиване за свадбе и сахране. Посебно
је замерао сиротињи која се у томе равна
са имућнима, чије „улудо“ разбацивање
такође није одобравао.
После девет година боловања, иако је
лека тражио код свих познатих лекара у
Београду и по разним бањама, Радован се
представио 22. јануара 1884. године.
Увидевши да многи његови корисни предлози не могу да се остваре због већ пословичне неслоге српских газда и домаћина,
Радован Лазић је одлучио да сaм оснује
свој „Књижевни фонд“.
Из Тестамента Радована Лазића наводимо само оно што се односи на „Књижевни
фонд Радована Лазића, трговца из Ваљева“:
Жеља је пак моја да оставим спомен после себе и да учиним задужбину, од које
ће се моћи користити сваки Србин, своди
се на следеће одредбе:
Прво: да се ова установа зове КЊИЖЕВНИ ФОНД РАДОВАНА ЛАЗИЋА, трговца из Ваљева,
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Друго: да се овом Фонду да десет хиљада
динара,
Треће: да о том Фонду води старање професорски Савет Ваљевске гимназије,
Четврто: новци тога Фонда има стајати
под интересом у Штедионици ваљевској,
а у стечају ове у Управи фондова,
Пето: главница тога Фонда не сме се никако крњити,
Шесто: сав интерес од реченог Фонда
употребиће се само на награде књижевних сачињења,
Седмо: свака грана популарне књижевности, која има шири круг читалаца
приступна је награди из овог Фонда,
Осмо: професорски Савет Ваљевске
гимназије прегледа поднешене рукописе,
оцењује их, и издаје награде од триста
динара,
Девето: дела само на српском језику и
са српским писменима писана могу се
награђивати,
Десето: свако награђено дело треба да је
целокупно. Једно дело које би на више
свезака подељено било, не може свака
свеска посебно бити награђена,
Једанајесто: преводи и прештампавање
не могу бити награђени из овог Фонда,
Дванајесто: кад списатељ коме је награда
досуђена достави професорском Савету
један штампани егземплар од награђеног
дела, онда професорски Савет изузеће од
фондовог интереса суму, колика је награда и предаће списатељу,
Тринајесто: на насловној страни сваке
књиге нека стоји наштампано,
„Ова је књига награђена из Књижевног
фонда Радована Лазића, трговца из Ваљева“,
Четрнајесто: избор дела и одређење
награде препоручујем савести, образованости и родољубљу професорског Савета
Ваљевске гимназије,
Петнајесто: одређујући да се сав интерес тога Фонда само на више речене
књижевне награде издаје молим господу
који по закону чине професорски Савет
Ваљевске гимназије да се из љубави према књижевности без икакве награде приме дужности које сам горе поменуо и да
годишње извештаје штампају у Српским
новинама,
Шеснајесто: ако би било каквих по законима земаљских одређених издатака око
овог Фонда нека се од интереса исплате;
они незнатни трошкови као поштарина,
хартија итд. нека се одбију од награде
дотичног дела,
Седамнајесто: молим Министарство просвете и црквених дела да бди над овим
Фондом и над овим мојим наређењима.

1 маја 1883 године
у Ваљеву
Радован Лазић

После Радованове смрти, од његово шесторо деце само је најстарија кћи била
већ „збринута“, тј. удата, остала су била
још малолетна. У свом Тестаменту за
главне стараоце „масе“ одредио је своју
жену Данојлу Лазић, Манојла Пањевића
и Маријана Бирчанина, с тим: њи троје
нека се старају о тачном извршењу свију
предозначених мојих наредаба како за
најбоље нађу, каже на крају.
На извршење предозначених „наредаба“
из Тестамента најдуже је чекао „Књижевни фонд“. У њега браћа Лазић 1907. године улажу још 1.200 динара и тако са већ
уплаћених 8.800 допуњују легат до 10.000
динара у сребру.
Већ 1908. награђене су са по 300 динара
књиге: Живот и рад пок. Радована Лазића
од Милана П. Зарића, професора и Почеци словенске историје од М. Томановића,
професора. По један примерак ових књига, према тадашњим правилима Фонда,
послат је Министарству просвете.
Следеће сазнање о Књижевном Фонду
Радована Лазића налазимо тек 1924. године у облику писма којим поглавар среза
Ваљевског извештава Министарство просвете - Задужбинско одељење, на његов
захтев, да у Ваљевској гимназији „постоји Књижевни фонд Радована Лазића,
трговца из Ваљева са циљем помагања
издавања популарних списа за народ.
Књижевни фонд располаже имовином од
26.953 динара. Та се сума налази на приплоду код Ваљевске штедионице. Фондом
рукује директор Ваљевске гимназије са
професорским Саветом. Других фондова
у Ваљеву нема“.
У Архиву Србије у Београду чува се
документ из 1924. године, следеће садржине:
ПРВА РЕАЛНА ГИМНАЗИЈА У
ВАЉЕВУ
1. Оснивач фонда Радован Лазић, бив.
трговац из Ваљева
2. Фонд је основан писменим завештањем, тестаментом који је за време I
светског рата изгубљен, и чији је препис
вредан оригиналу
3. По изјави сина пок. Радована Лазића
тестамент је датиран фебруара 1884. Године
4. Тестамент је, по изјави сина, покојник
сaм писао и потписао и оснажен је био од
стране Ваљевског Првостепеног суда, али
број и датум није познат пошто су архиве
из тих година уништене
Директор
Ваљевске гимназије
Риста М. Цветковић

Априла 1931. године браћа Лазић, као једини наследници пок. Радована Лазића,
трговца из Ваљева, обавештавају Наставнички савет Ваљевске гимназије да је:
„1. пок. Радован Лазић имајући у виду у
оно доба нашу ранију отаџбину Србију то
је у свом Тестаменту и ставио да се имају
награђивати само Срби. Како је се наша
отаџбина проширила у велику Југославију и промена самог имена Краљевина
Србија у Краљевину Југославију ми као
наследници и извршиоци Тестамента
пристајемо да се реч „Србин“ измени и замени са реченицом „Поданик Краљевине
Југославије православне вере словенске
народности“.
2. награда од 300 динара (тристотинединара) што је у оно време важило као 300
златних динара, то ми као наследници
пок. Радована Лазића тумачимо и пристајемо да се награда исплаћује Дин. 300
(тристотине) у злату или по курсу Швајцарског франка који данас вреди око 11
динара (1. шв. франак дин 11).“
На овај начин измењеним правилима
Књижевни фонд Радована Лазића, трговца из Ваљева, могао је да награђује и потпомаже издавање књига на целој територији Краљевине Југославије.
Још једном се сусрећемо са „Књижевним
фондом“ овог добротвора српске књиге из
Ваљева:
Директор Прве реалне гимназије у Ваљеву
Илија С. Мајсторовић, по захтеву Министарства просвете - Задужбински одсек,
обавештава 7. јула 1941. године „да од
1923. године па и надаље није додељивана
награда што се види из уложне књижице
Фонда која се налази код благајника Фонда г. Василија Аљиова, професора те гимназије, а на дан 31. децембра 1940. године
износио је 75.696,50 динара уложених на
штедну књижицу код Ваљевске штедионице број 332“. Даље у овом тексту
директор Илија С. Мајсторовић обавештава Министарство просвете „да није
подношен извештај јер није постојало
никакво наређење, нити је ко то тражио“.

Преузето:
http://www.rastko.rs/istorija/zaduzbinari/
msofronijevic1995/06.html
Мира Софронијевић: Даривали су своме
отечеству, Београд, 1995.
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Deveti dani srpske
kulture u Kranju

U organizaciji Kulturnog društva „Brdo“ iz Kranja, od 16. do 19. oktobra 2013. održani su Deveti dani srpske kulture, kulturna
manifestacija sa izuzetno bogatim, raznolikim kulturnim sadržajem
Ovu četvorodnevnu kulturnu manifestaciju,
pored raznolikog sadržaja odlikuju pažljivo i,
usudio bih se reći, znalački odabrane teme, dobra organizacija, prijatni i gostoljubivi domaćini. Ako imamo sve ovo u vidu, nimalo ne čudi
dobra posjećenost, zainteresovanost i povjerenje publike. Posebnu radost daje prisutnost sve
većeg broja mladih. Sva ova dešavanja u okviru četverodnevnih Dana srpske kulture, postala
su jedan prepoznatljiv kulturni događaj među
Srbima cijele Slovenije. Istovremeno, među
Srbima grada Kranja, ali i među Slovencima,
ova manifestacija je svojom ozbiljnošću i sadržajem zadobila velik ugled i pažnju, pa stoga
primjećujemo u publici sve više Slovenaca,
što nas posebno raduje. To je najbolji dokaz da
polako postižemo svoj cilj, približiti i ponuditi
sve naše manifestacije široj javnosti, predstaviti
našu kulturu u pozitivnom smislu. Nesporno je
to veliki doprinos bogaćenju kulturnog prostora
i sadržaja u mjestu gdje živimo, radimo i gdje
su mnogi naši sunarodnici našli svoj novi dom.

Srijeda, 16.10.2013, Književno
veče sa Goranom Vojnovićem

Goran Vojnović, režiser, pisac, kolumnista
i dobitnik Kresnikove i Prešernove nagrade
(najviša priznanja u Republici Sloveniji), autor
bestselera „Čefurji raus“ i „Jugoslavija, moja
dežela“ je u prepunim prostorima Gradske opštine Kranj i pod moderatorstvom Renate Praća
predstavio svoja djela široj publici Kranja. Sudeći po broju pitanja i komentarima prisutnih
očito je da smo i ovoga puta u KD „Brdo“ znali
dovesti pravoga sagovornika.

Ambasador Srbije Aleksandar Radovanović sa Nikolom Todorovićem,
Zlatomirom Bodirožom i Mitrom Vujinovićem

Četvrtak, 17.10.2013, Književna
tribina

sa doc. dr Duškom Pevuljom&veče srpske
kulinarike sa koncertom etno vokalne grupe
„Brđanke“ i narodnog orkestra KD „Brdo“
U okviru Devetih dana srpske kulture, Kulturno društvo „Brdo“, organizovalo je književnu
tribinu u prostorima „Layerjeve hiše“ sa Pantelijom Dudićem, autorom trilogije „Auslender“.

O samoj knjizi je besedio dr Duško Pevulja, kojeg nije bilo potrebno predstavljati prisutnima,
jer je redovni gost i veliki prijatelj KD „Brdo“,
koji već duži niz godine svojom prisutnošću i
predavanjem bogati i diže na viši nivo ovakve
književne manifestacije u okviru Dana srpske
kulture u Kranju. Odlomke iz knjige je čitala
Renata Agostin, glumica iz Banjaluke a na kraju
se predstavio i autor djela i sa vrlo zanimljivim
pojedinostima iz nastanka romana oduševio
mnogobrojnu publiku. Nakon književne tribine
predstavila se ženska pjevačka grupa „Brđanke“ sa najnovijim pjesmama koje priprema za
izdaju novog CD-a uz pratnju narodnog orkestra KD „Brdo“. A za sam kraj programa su se
vrijedne članice KD „Brdo“ predstavile sa dobrotama srpske tradicionalne kuhinje.

Petak , 18.10.2013, Dramsko
veče i veče tradicionalnih pjesama „Pjesma roda mog“

Pantelija Duduć, dr Duško Pevulja i Renata Agostin

Dramska sekcija KD „Brdo“ ovoga puta predstavila se sa pozorišnom predstavom „Građevinska dozvola“ u izvođenju Ljube Kovačevića
i Ljube Todorovića. A pod mentorstvom glumice Vesne Anđelković iz Ljubljane, predstavili
su se i najmlađi članovi dramske sekcije.
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Na večeri tradicionalnih pjesama „Pjesma roda
mog“ predstavile su se i zapjevale grupe koje
njeguju tradicionalne pjesme iz naših rodnih
krajeva. Pored KD „Brdo“, koje se ovog puta
predstavilo sa tri pjevačke sekcije, na manifestaciji su učestvovale grupe iz Ljubljane, Postojne, Kočevja, Metlika (slovenački oktet Vitas) i gosti iz Gradiške KUD „Kolovit“.

Subota, 19. oktobra 2013, 11. folklorna manifestacija „Razigrana
mladost“

Kulturni dom Ignacija Boršnika Cerklje na
Gorenjskem, gdje se odvijala ovogodišnja 11.
folklorna manifestacija, ovaj put bio je premali,
da bi primio sve ljubitelje folklora. Učestvovale su folklorne grupe KD „Brdo“, SKPD „Sveti
Sava“, MKD „Sv. Ciril in Metod“, iz Kranja,
SKUD „Vidovdan“, Ljubljana, SPD „Nikola
Tesla“, Postojna, SKD „Sava“ Hrastnik, SKD
„Sloga“, Nova Gorica, SKUD „Pontes-Mostovi“ iz Trsta te specijalni gosti KUD „Kolovit“
iz Gradiške.
KD „Brdo“ se predstavilo sa tri različita uzrasta (cicibani, omladinski i izvođački ansambl),
a posebno su ponosni na svoje najmlađe jer je
to treća ili četvrta generacija rođena u Sloveniji
koja igra i pjeva naše pjesme na srpskom jeziku
i koji su naša budućnost. Ne smijemo zaboraviti

KUD “Kolovit” Gradiška
da je KD „Brdo“ iz Kranja i trostruki pobjednik
evropske smotre srpskog folklora dijaspore i
Srba u regionu te da uživa veliku popularnost
među mladima širom Slovenije.
Dani srpske kulture u Kranju su finansijski podržani od strane Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne djelatnosti (JSKD) i Gradske
opštine Kranj a po prvi put i od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Organizovati šest manifestacija u četiri dana na
četiri različite lokacije nije nimalo lako ali sa
požrtvovanošću članova društva i mnogobrojnih volontera to nam već deveti put zaredom u
potpunosti uspijeva. Da je to tako potvrđuje činjenica da su dani srpske kulture u Kranju svake godine sve bolje posjećeni, a to potvrđuju i
mnogobrojni uvaženi gosti.

Ljubo Todorović i Ljubo Kovačević

Danima srpske kulture u Kranju prisustvovale
su ugledne ličnosti iz kulturnog i javnog života
Slovenije. Ispred ambasade Srbije, ambasador
Aleksandar Radovanović, Katarina Tomić drugi sekretar, Stana Končarević prvi konzul, Snježana Štine sekretar na ambasadi Bosne i Hercegovine, zamjenik gradonačelnika Kranja Nada
Mihajlović, gradonačelnik opštine Cerklje na
Gorenjskem Franc Čebulj, iz Banjaluke doc. dr
Duško Pevulja i glumica Renata Agostin, predstavnici KUD „Kolovit“ iz Gradiške, prof. dr
Bruno Ravnikar, jedan od osnivača CIOFF-a,
predsednik Saveza srpskih društava Slovenije
Zlatomir Bodiroža te mnogobrojni predstavnici
drugih društava u Republici Sloveniji.
Mitar Vujinović

Renata Praća i Goran Vojnović
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Света
Петка
слава СКУД „Видовдан“
Српско културно умјетничко друштво „Видовдан“ Љубљана у свом програму као приоритет има очување народне традиције и
обичаја. Није у питању само рад у фолклору и очување традиције и идентитета преко
игре и пјесме, него се и на друге начине покушава сачувати и заштитити оно што нам
казује ко смо и шта смо. Један од начина,
не само у друштву него и код појединаца, у
очувању свијести и самосвијести као доказа
припадности једном народу је и крсна слава,
нешто што је својствено само Србима.
Чланови СКУД „Видовдан“ као своју славу
одабрали су Свету Петку, у српском народу
веома омиљену светитељку, и тако је Света
Петка постала заштитник овог друштва. И
ове године друштво је 27. октобра прославило своју славу, а млади су се показали
као добри и прави домаћини. Било је заиста
лијепо погледати како је све било организовано и спремно за почетак славе. На самом
улазу дочек гостију са добродошлицом која
је наговјештавала да ће ово славље бити
као и претходна, онако како доликује српским домаћинима. У дворани угоститељског
објекта „Чез цесто“ окупило се око 150 чланова друштва, њихових родитеља и гостију,
што је била импресивна слика, а домаћински
однос и срдачност младих према гостима давала је још свечанији дух.
Славски обред обавио је протојереј-ставрофор Перан Бошковић који је био задивљен

Ломљење славског колача

Славски обред
како су млади све спремили и како са великом пажњом прате славски обред. Након
тога приступило се ломљену славског колача у којем су учествовали најмлађи чланови друштва. Протојереј-ставрофор Перан Бошковић похвалио је у својој бесједи
чланове СКУД „Видовдан“ истакавши да је
крсна слава препознатљивост Срба, да су
славу славили њихови дједови и прадједови, да они данас настављају са традицијом
и лијепим народним обичајима и да треба
уз помоћ Свете Петке да наставе започети
пут и да устрају на томе. У току славског
обреда дошао је и јереј Милан Јовановић

и придружио се ломљену славског колача.
После ломљења колача и узимања славског
жита настављено је са слављем уз богату
трпезу коју су заједно са својим родитељима и присталицама друштва припремили
чланови друштва уз помоћ спонзора Cockte
и Pernod Ricard (Havana, Jamson) који су за
ову прилику даровали своја пића. На томе
су им у друштву искрено захвални. Наравно, није недостајало ни добро расположење
пропраћено игром и пјесмом, а славље је
потрајало неколико сати.
Душан Јовановић
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Поклон завичају
Српско културно друштво „Петар Кочић“
које има сједиште у Крању удружује Србе
из Републике Српске, Србије и других земаља. Садржај рада друштва обухвата традиционалну културу (фолклор и пјевање),
а посебно је препознатљиво на драмском и
литерарном подручју. Дјелује по секцијама,
а у Секцији српских књижевника окупља
двадесетак књижевника који у Словенији
пишу на српском језику. По својим секцијама друштво је постало препознатљиво у
Словенији, а и ван њених граница.
Пошто друштво сваке године редовно гостује у Републици Српској, и то више пута са
разним садржајем, и ове године смо одлучили да посјетимо завичај бројних наших чланова. Изабрали смо да то буде за Митровдан,
синоним борбе за слободу. Тако је група из
драмске и секције српских књижевника
посјетила општину Оштра Лука. Митровдан
8. новембра је обиљежен у Доњој Козици у
којој се одвијало централно општинско догађање. У цркви Лазарица служен је помен
и Света литургија, а цвијеће је положила
и делегација друштва на споменик палим
борцима из отаџбинског рата. Чланови наше
секције учествовали су и у извођењу поетског помена.
Код школе у Козици у организацији општине, Мјесне заједнице, школе „Јосиф Панчић“
и борачке организације изведен је богат културни програм у сарадњи са ученицима и
наставницима тамошње школе. Пјесници
нашег друштва рецитовали су и читали стихове из својих остварења, а ученици остварења познатих српских књижевника. Велико
задовољство и највећу пажњу око стотињак
посјетилаца привукла је наша драмска секција „Театар Давид“, а Остоја Шобот је
улогом Давида из представе „Јазавац пред
судом“ са асистенцијом очарао и ученике и
остале посјетиоце. Тако је на најбољи начин
ова посјета и понуђени програм био велик
дар овом крају чији ученици долазе из места
међусобно удаљених више од 20 километара. Овим гестом и посјетом наше друштво

Полагање цвијећа

Остоја Шобот као Давид Штрбац
је жељело посветити пажњу мањим општинама и становништву које живи на рубним
и граничним просторима Републике Српске.
Друштво је представило своју издавачку дје-

латност и седам нових издања дела наших
књижевника из Словеније у последњих пет
година. Књиге смо поклонили ученицима и
бројним домаћинима, а даровали смо и више
бројева листа Мостови које издаје Савез
српских друштава у Словенији. Делегација
и извођачи програма нашег друштва посјетили су такође општину Оштра Лука и разговарали с вођством о сарадњи на културном пољу, гостовању наших секција током
године и понудама културног садржаја.
Чланови друштва су се у Бања Луци састали са издавачима и групом књижевника с
којима наше друштво редовно сарађује. За
реализацију овога пројекта подржала нас је
Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Републике Србије.

Маринко Јагодић Маки

Крстан Шућур
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Pozdrav jeseni
Desetu tradicionalnu priredbu „Pozdrav jeseni“
uspešno je realizovalo Srpsko prosvetno društvo
„Nikola Tesla“ iz Postojne 09. novembra 2013.
u 19.00 časova u prelepoj dvorani kulturnog
doma Postojna. Ovom manifestacijom svake godine veselo ispraćamo leto i dočekujemo toplu
i lepu jesen. Naš kulturni program je živo obojen upravo kao jesen svojim širokim spektrom
boja; članovi SPD „Nikola Tesla“ pripremili su
celovečernji kulturni program za sve poštovaoce
kulture i različite ukuse. U uvodnom delu se ove
godine, kao i prethodnih godina, predstavio gradonačelnik opštine Postojna Jernej Verbič svojim prelepim rečima koje citiram u potpunosti:
„Poštovane dame i gospodo, cenjeni gosti! Lep
pozdrav svima. Da vam i u svoje ime izrazim
srdačnu dobrodošlicu na večerašnjoj priredbi. Kao i svake godine, tako i ove, želim vam
progovoriti nekoliko reči na ovoj tradicionalnoj
priredbi vašeg društva. Briga za tradiciju je važan i izazovan zadatak. Traženje korena je često
neophodnost onoga koji želi upoznati samoga
sebe, a takođe je neophodnost i očuvanje svojih korena. U poštovanju svoje prošlosti čovek
iskazuje poštovanje do svoje sadašnjosti i isto
tako polaže tvrd i zdrav temelj svojoj budućnosti. Svako od nas je proizvod više faktora, svakoga od nas oblikuje naša neposredna okolina,
naša porodica i prijatelji, svako u sebi nosi svoju prošlost. Kada smo mudri onda dopustimo da
nas oblikuju svi ti faktori. Od svakoga uzmemo
ono najbolje i svakome dopustimo da nam da
ono što najviše trebamo. Nikada nije dobro da
se prepustimo samo jednom faktoru, jer kao i

SPD “Nikola Tesla” Postojna

uvek izgubimo upravo mi ako ne želimo niti od
jednoga od tih faktora ništa preuzeti. Vaše društvo je aktivno i živo, posvećeno očuvanju tradicije, centar je društvenog života i tvrda veza.
Želim vam uspešan i posvećen rad i u budućnosti, mnogo elana i energije, povremenog strpljenja koje je uvek potrebno, pre svega pa vam
želim mnogo želje u budućem radu. Gostima
izražavam srdačnu dobrodošlicu u Postojnu.
Neka ovo veče, kao i mnoga pred njim, bude
lepo, doživljeno i puno prijatnog druženja.
Hvala lepo!“
Gradonačelnik Verbič nije mogao doći, a da ne
donese bogate poklone za sve učesnike kulturnog programa. Posebno se obratio i pozdravio
našeg uvaženoga gosta, protojereja stavrofora Tomu Ćirkovića iz Kopra, koji je ujedno i

predstavnik srpske pravoslavne crkvene opštine
Postojna. Naravno, toplim rečima se obratio i
Tomo Ćirković, kao i naš uvaženi gost i predsednik Saveza srpskih društava Slovenije Zlatomir Bodiroža. Publici u Postojni su se u ovogodišnjem programu predstavili članovi folklorne
sekcije SKD „Sloga“ Nova Gorica , KUD „Sevdah“ Ljubljana i SPD „Nikola Tesla“ sa svojim
sekcijama. Posebno se istakla mlada voditeljka
Anđa Radujko koja se predstavila kao uspešan izvođač narodnih etno pesama i svojim
nastupom oduševila publiku.Zahvaljujemo se
glavnim pokroviteljima našeg tradicionalnog
kulturnog programa: Opštini Postojna i JSKD
Republike Slovenije te našim gostima koji su sa
puno žara i veselja uveličali naš program.
Tekst: Boro Mirić

Децембар 2013 ǀ Из друштава ǀ 19

Митровдан

слава КПСХД „Вук Караџић“
Празник Светог великомученика Димитрија,
или Митровдан како се назива у српском
народу, обележен је у црквеном календару
црвеним словом. Митровдан је непокретни
или стајаћи празник, што значи да је увек
истог датума, односно 8. новембра по новом
или 26. октобра по старом календару.
У нашем народу Митровдан је једна од
већих слава, крсно име неких еснафа и дан
одржавања заветине у многим местима.
Уочи Митровдана и Ђурђевдана треба да је
свако код своје куће, јер ко тада не буде код
своје куће, тај ће преко целе године ноћивати
по туђим кућама.
Обичај је код нашег народа да се на
Митровдан отпуштају слуге којима је
истекао уговор и изнајмљују нови. Овај дан
је легендаран и по томе што су се хајдуци
тада растајали да би негде презимили зиму
и поново се састали о Ђурђеву дану следеће
године (Митровданак, хајдучки растанак;
Ђурђевданак хајдучки састанак). Ко хоће да
му црни лук зими не проклија, нека га уочи
Митровдана остави на топло место, па се
неће покварити, ма колика топлота била.
Купус се сече обично о Митровдану. У
Митрову недељу не треба сејати жито,
зато што је то задушна недеља у којој, по
народном веровању, посејано жито рађа

Ломљење славског колача

празне класове. По овцама се гледа каква
ће бити зима: ако на Митровдан леже са
скупљеним ногама, биће блага зима, ако
леже са опруженим ногама, биће оштра.
Ако на Митровдан буде облачно, биће топла
зима; буде ли ведро, биће оштра. Ако пада
снег, каже се да је Свети Димитрије дошао
на белом коњу. На Митровдан се у сваки угао
куће стави по један облутак против мишева.
У источној Србији се дан по Митровдану
назива Мишји или Мишулов дан, који се
празнује да мишеви не би по хамбару и кући
наносили штету.
И тако смо се у име Светог Димитрија
окупили и ми. Сала на Ланцову. Столови
пуни хране. У зраку мирис тамјана и
колача. Окупили смо се 9.11.2013. у 17 сати.
Дружење је почело, пријатељи су измењали
поздраве и загрљаје и посједали свако на
своје мјесто.
Неколико тренутака касније нас је својим
присуством почастио и јереј Бранислав
Тодоровић. Наш председник Милан
Стојановић поздравио је све присутне
и зажелео нам срећну славу, да се још
годинама тако окупљамо и славимо славу
нашега друштва.
Реч је преузео свештеник Бранислав и
дочарао нам свеца Димитрија. Какав је био,

Јереј Бранислав Тодоровић и
Милан Стојановић
шта је радио и зашто је он тако битан за
српски народ. Док је причао мислим да би
се чула и игла да је пала. Следило је славско
жито и тамјан, па ломљење славског колача
и благослов за све нас који чули и не чули.
Слава је протекла у пријатељској атмосфери.
Уз коло и пјесму, веселило се наше друштво,
док је напољу лила киша. Па срећна нам
слава, пријатељи!
Текст и фото : Бригита Браткович Станкић
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Млади фолклораши
о себи и фолклору
Далибор Ристић

Сећам се свог првог дана на пробама фолклорне секције „Бранко Радичевић“ СКД
Марибор. Почео сам као момак од 16 година
и све посматрао као неко опуштено дружење
уз пуно забаве и путовања. Кроз озбиљнији
рад фолклорне секције потпуно сам променио своје мишљење. Гајење наше културе
и традиције и изражавање својих емоција
кроз игру и покрет учинили су да фолклор
за мене постане нешто посебно.
Непроцењиво је да са бине преносиш културу народа на публику, поготову кад се
ради о твом народу. Доживљај народне традиције кроз лично учествовање у представљању те традиције другима, упознавање
нових људи широм Европе у којој сам стекао
велики круг пријатеља и, можда најбитније,
потенцијал којег видим у фолклорној секцији „Бранко Радичевић“, довели су ме до
одлуке да преузмем место вође фолклорне
секције. Уверен сам да ћемо кроз квалитетан рад обојен позитивним духом много тога
постићи у наредним годинама. Моја је жеља
да укључимо што више чланова у наше
друштво, односно у фолклорну секцију, и
на тај начин проширимо нашу многобројну
фамилију.

Тамара Орловић

Увек сам знала да је фолклор велики део мог
живота. Али то ми је постало још јасније
током овог предаха којег смо имали. Кад ме
неко пита зашто играм фолклор, јако је теш-

ко дати један одговор. Тешко је објаснити
емоције које кроз игру доживљавамо моји
суиграчи и ја. Нервоза коју осећаш пре него
што кренеш на бину, касније се претвара у
задовољство. Многи не знају да фолклор није
само игра него много више. Током играња
склапаш са суиграчима пријатељства која
трају заувек.
Наша група увек се сматрала као једна породица, која је заједно прошла и добре, али
и тешке моменте. Због тога ми је јако драго
што смо поново почели са пробама и што
ћемо и даље развијати потенцијал наше фолклорне групе. Радујем се новим пројектима
и авантурама које су пред нама. Знам да ће
дружење, играње и нова искуства помоћи у
сазревању нас као играча, али и као људи.

Тамара Вукадиновић

Фолклор је одавно био важан део мог живота - активност која ме је допуњавала, припадност коју ми је давала група с којом сам
делила место у полукругу и емотивна етно
музика. Кад све то једном доживиш и заиста
осетиш, тада заувек остане присутно у теби
и повратак није тешка одлука. Верујем да можемо постати још бољи играчи, са још више
добрих наступа, са више позитивне енергије и екипног духа. Верујем да ће нам поново остати незаборавне успомене, било да
су везане за Словенију или за широки свет.
Једноставно имам осећај да смо једна мала
фамилија коју дружи љубав. Љубав према
фолклору, али и љубав једног према другоме.

Сања Радовановић

Наша фолклорна секција „Бранко Радичевић“ је већ неколико година позната као успешна група пуна младих талената. Управо
то је био разлог да и ја почнем да се бавим
фолклором. Годинама смо се борили да стекнемо неке добре резултате и примимо похвале од стране „најбољих“.
И дан данас се трудимо да будемо што бољи
и препознатљиви. Било је време кад се због
недостатка многих ствари, а највише недостатка воље за играње, једноставно све
„срушило“ и нисмо више функционисали
као група каква смо некад били. Али срећом,
све се то сада поправило и променило. Добили смо и новог вођу који је пун енергије,
занимљивих идеја, пројеката, а то је оно
што нама треба. Лично ми се допада како је
почео са потпуно новим пробама, значи начином комуницирања са нама, учења игара
и тако даље. Искрено мислим да ћемо сада,
уз такав начин рада, много постићи. Како
су нам већ представљени неки планови за
у будуће, мислим да ћемо тек сада постићи
прави успех. На нама је наравно да се потрудимо и функционишемо не само као група,
него као фамилија.

Данијела Пећанац

Игра и песма су увек у мом срцу, зато сам
пресрећна што се омладина опет окупила
да заједно заигра. И ову сезону очекујем
незаборавна дружења, наступе, турнеје …
За све то ће се побринути нови уметнички
вођа, Далибор Ристић, који је већ показао да
је то нешто што ради срцем. Сваком пробом
све више и више напредујемо – не само кроз
кораке и игру, већ растемо као једна велика
фамилија која је по свету лутала неко време,
и онда ипак нашла свој дом. Осећај припадности једној таквој групи је неописив. Фолклор је зараза од које, и да хоћеш, не можеш
побећи …
Припремио: Далибор Ристић
СКД “Марибор” Марибор
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Nije nam svejedno
Učestvovanje u projektu „Ni nam vseeno“ za
žrtve holokausta
Srpsko kulturno društvo „Maribor“ odlučilo je
da doprinese širenju projekta „Ni nam vseeno“.
Projekat je nastao na inicijativu profesora
Srednje ekonomske škole Maribor, Borisa
Krabonje, koji svake godine teži obeležavanju
žrtava holokausta drugog svetskog rata.
Zamišljeno je da se u roku od pet meseci
napravi šest miliona brodića od starog papira,
koji će ilustrovati šest miliona poginulih duša,
kako bismo dobili približnu predstavu veličine
navedenog broja. Do sada je napravljeno više
od 440.000 brodića uz pomoć raznih institucija
koje su se odlučile da tim gestom pomognu
ovaj humanitarni projekat. Nameravaju da ga
zaključe 21. marta, na dan borbe sa svim vrstama
genocida. No, humanitarnom poslu ovde nije
kraj. Akciju će nastaviti projektom „Star papir
za indijske otroke“ u kojoj će pokloniti sve
brodiće i tako pomoći u sakupljanju priloga za
siromašnu decu u Indiji.

Srpsko kulturno društvo „Maribor“ poziva i
vas da se pridružite ovoj humanitarnoj akciji.
Za više informacija možete kontaktirati našeg
umetničkog rukovodioca Dalibora Ristića
(dalibor.ristic007@gmail.com). Uzmite ovo
kao priliku za druženje sa najbližima, a uz to

nek vas vode reči nedavno preminulog velikog
čoveka Nelsona Mandele: „Možemo promeniti
svet i napraviti ga boljim. Promena je u tvojim
rukama.“
Dalibor Ristić

Mitrovdanski šahovski turnir
Ovoga puta turnir je održan 16.11.2013. sa početkom u 10 sati u prostorima koje koristi naše
društvo, to jest u Radovljici na Gorenjski cesti
25. Turnir je tradicionalan i održava se svake
godine u novembru, u subotu koja je najbliža
Mitrovdanu, slavi našeg društva. Ove godine,
zbog zauzetosti drugim aktivnostima, turnir je
zakazan u subotu 16. novembra, datum koji
nam nije u potpunosti odgovarao pošto se te subote igrala druga liga pa šahisti iz Radovljičkog
i Jeseničkog društva nisu mogli da učestvuju.
Osim toga, naša folklorna grupa koja ima dosta
dobrih šahista tog vikenda je postavljala novu
koreografiju, bili su zauzeti pa zbog toga nisu

učestvovali. Ipak, ispostavilo se
da je pesimizam u vezi sa odzivom drugih igrača bio neopravdan. Na prijavi se ipak pojavilo
trinaest igrača, a među njima nije
bilo branilaca prvog i drugog
mjesta od prošle godine, ali su se
pojavila neka nova i stara nama
poznata lica, šahisti koji redovno
učestvuju na našim turnirima, a to
su Ivelja Vojislav i Branko, otac i
sin, a zatim Cvetkov, Halili, Basara i drugi. Turnir je i ove godine
sudio i kompjuterski vodio gospodin Drago Šiptar iz šahovskog društva Simp
Radovljica. Igralo se sedam kola – Švajcarski
sistem na sat 2 x 10 minuta. Poslije odigranih
sedam kola tri prvo plasirana su:
Ivanović, Kranj 7 bodova
Basara, Jesenice 5 bodova –član naše šahovske
sekcije
Halili, Jesenice 4,5 bodova
Prva trojica su nagrađena peharima, a bilo je i
praktičnih nagrada koje su podijeljene slučajnim žrebom.
Na kraju smo priredili zakusku uz pokoje piće i družili se još koji sat.
Ostaje gorak ukus pošto nije bilo članova
iz ostalih srpskih društava iz bliže okoline.
Hvala svima koji su pomogli da turnir protekne
u redu i kako treba. Doviđenja iduće godine.
Milan Stojanović
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Festival za pamćenje
Gde ih sve put nije naneo: od Slovenije, Srbije,
Bosne, Bugarske pa evo čak i u Francusku su
stigli! Biti član Akademsko-kulturno umetničkog društva Kolo iz Kopra (Slovenija) je pravi
izbor jer ti se pruža prilika da upoznaš različite
zemlje, njihove narode i kulturu, da otkriješ velike talente, ljubav prema muzici, igri i pesmi.
Omladinci AKUD Kolo, njih 12, praćeni orkestrom, mentorom Vesnom Bajić- Stojiljković i
roditeljima doživeli su jedno novo i nezaboravno iskustvo u gostoljubivoj Baskiji (francuska
Baskija), kao učesnici folklornog festivala u
organizaciji CIOFF- a (svetsko udruženje za
folklorne festivale).

Omladinska grupa AKUD Kolo, orkestar i učiteljica Vesna
Put jeste bio dug, ali izuzetno zanimljiv. Članovi i učesnici imali su mogućnost da po prvi put
posete poznate gradove: Nicu, Kan, Espeletu i
Kambo.
A festival ne bi bio festival na kome se susreću
mladi folkloraši iz Španije, Tatarstana, Slovenije i domaćina Francuske kada taj festival ne bi
bio „začinjen“ i ponekom novom ljubavi koja
će se dugo, dugo pamtiti.
Desetodnevno gostovanje, dugo putovanje, nova
lica, nove zemlje... ništa nije smetalo folklorašima Kola da stečeno znanje u plesu i pesmama
sa Balkana pokažu na osam nastupa i pri tome
osvoje srca mladih i onih malo starijih Francuza.

Uspomena ima dosta, počevši od, po mišljenju
mnogih učesnika, baskijskog „najboljeg sladoleda na svetu“ napravljenog od ovčijeg mleka,
pasulja i mirisnih palačinki koje su pripremili,
nećete verovati, tate mladih učesnika. Sigurno

je najveći doživljaj, pored nastupa, bilo kupanje
u Atlantskom okeanu i poseta velikom akvaparku. Novim članovima omladinske grupe, Zokiju i Denisu, ovo putovanje će sigurno ostati
najduže u sećanju jer su prvi put sa drugarima
iz društva gostovali daleko od Slovenije.
I dok se kuckaju SMS poruke i razmenjuju slike
na Facebook stranicama sa prijateljima iz dalekog Tatarstana, učiteljica Vesna već planira
neke nove nastupe i neke nove zemlje, jer su
ovi mladi zanesenjaci i zaljubljenici u muziku i
igru to i zaslužili.
Nada Čupković
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Вукови дани
Као сваке године и ове смо припремили
наше традиционалне Вукове дане. Није што
је наше, али је било одлично. На сцени су
нам правиле друштво три ветеранске вучице
које су дочарале право српско прело. Једна
је прела, друга везла, трећа плела. С времена
на време зачула се и песма пређице којом је
заслужила и аплауз.
Напокон се подигла и завјеса. Водитељ
Милош Жујић је уз причање вицева
повезивао програм и најављивао групе које
су нам исказале част и дошле да улепшају
наше Вуково вече.
Те вечери, 23. новембра 2013. са нама су
били фолклораши КД „Брдо“ Крањ, СКПД
„Свети Сава“ Крањ, СКД „Сава“ Храстник,
ФС „Бохињ“ и наравно ми, домаћини
КПСХД „Вук Караџић“. Наше друштво
је показало колико је напредовало у овој

Три ветеранске “вучице”
години – у току године основали смо и две
певачке групе: мушку и женску. Испунили
смо сва очекивања наше драге публике.
Аплауз је био и на почетку пјесама, између
њих, а на крају такав да се тресла сала.

На крају, кажу, долази најслађе – видели смо
нашу дечицу, Вуков подмладак. Премијерно
су се представили кореографијом Бела
Крајина и као и обично, у нашим очима
изазвали сузе радоснице. Посебно својој
Адријани Шућур, вођи која је иза завесе
гледала дечицу, у глави са њима играла
кореографију, а на уснама јој је играо осмех.
Децо, одлично обављен посао!
Вече се завршило у дворани Турист поделом
захвалница друштвима, а наставило у
дворани Колпер уз добру журку са бендом
Бумеранг. Наравно, све до касних сати чула
се је песма и игра. Вукови заслужили сте,
зато уживајте!
Текст и фото: Бригита Браткович Станкић

Женска певачка група КПСХД “Вук Караџић”

Дечија група КПСХД “Вук Караџић”
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Свети Стефан Дечански Мратиндан
Слава СКД “Петар Кочић” Крањ
СКД „Петар Кочић“ Крањ већ другу годину
слави Мратиндан - своју крсну славу. Слава је била у недјељу 24.11.2013. у клупским
просторијама, Савска ц. 34 у Крању. Поред
многобројних чланова друштва, на славу
друштва су дошли и посебно позвани гости.
Предсједник друштва Неђељко Марић је срдачно дочекао и поздравио јереја Бранислава као и цијењене госте и захвалио се свим
гостима што својим присуством увеличавају
крсну славу друштва.
Председник друштва Марић је у свом говору
нагласио да је основна дјелатност друштва
чување и неговање српских обичаја и цјелокупног идентитета српског народа који
ради и живи у Словенији. Слава је једна
од најстаријих српских традиција на којој
се окупљају комшије, пријатељи, кумови
и остали позвани гости. Чланови друштва
су одлучили да кум ове славе буде Никола
Тодоровић, иначе велики пријатељ и познавалац нашег друштва. Бројне породице и
вриједне руке наших чланица богато су обдариле софру, трпезу славе. Очито је било
да су многобројни гости били пријатно изненађени уредно и домаћински постављеним
славским асталима прекривеним чистим,
бијелим столњацима.
Наш омиљени свештеник, отац Бранислав
из крањске парохије, водио је обред резања
славског колача уз опојан мирис тамјана.
Обред је обављен у присуству многих чланова друштва и гостију из пријатељских
српских друштава. На слави су били присут-

Неђељко Марић и јереј Бранислав Тодоровић - ломљење славског колача
ни Никола Тодоровић као кум славе, Стана
Кончаревић, генерални конзул амбасаде Србије у Словенији, госпођа Мохор Богатај,
градоначелник Крања, Златомир Бодирожа,
предсједник Савеза српских друштава Словеније, Душан Јовановић, секретар ССДС и
уредник часописа Мостови, Милан Стојановић, предсједник КПСХД „Вук Караџић“
Радовљица и Игор Калабић, предсједник
СПКД „Свети Сава“ Крањ. После обављеног обреда отац Бранислав је као бесједник
говорио о светитељу Стефану Дечанском.
Стефан Дечански је од краља постао муче-

ник, рекао је отац Бранислав и нагласио да
нам је јединство данас потребније више него
икад. Ово што ради СКД „Петар Кочић“ је
један од начина да се сачувају обичаји и јединство српског народа, констатовао је јереј
Бранислав.
Похвале организаторима славе СКД „Петар Кочић“ изрекли су у својим говорима и
Стана Кончаревић, генерални конзул Републике Србије у Републици Словенији, госпођа Мохор Богатај, градоначелник Крања,
и Златомир Бодирожа, предсједник ССДС.
Своју бесједу имао је и Никола Тодоровић,
кум славе. Честитајући славу он се захвалио
за част која му је овом приликом пружена од
стране СКД „Петар Кочић“.
Сви наши пријатељи, као и гости нашега
друштва у својим говорима, похвално су се
изразили о нашој зрелости при извођењу
овог чина.
Велико одушевљење међу присутнима изазвало је уношење велике торте са ликом
Петра Кочића која је била дар кума славе
Николе Тодоровића. Чланови друштва, као
и присутни гости, били су одушевљени дружењем и самим обиљежавањем крсне славе
као једне од најстаријих традиција у духовној и свеобухватној култури српског народа.
Задовољно и достојанствено смо прославили Мратиндан.

Гости и чланови друштва на слави

Неђељко Марић
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Пети сусрет
књижевника у Крању
СКД „Петар Кочић“ и секција српских књижевника организовали су редовни сусрет
књижевника на истеку године. На сусрету
у Крању 7. децембра дошли су бројни књижевници, а и гости из цијеле Словеније. Секција нашега друштва удружује двадесетак
књижевника који пишу на српском језику и
редовно сарађују са нашим друштвом. Сви
они пишу на српском језику, а и представљају своја достигнућа, као и достигнућа из
српске културе. На сусрет се одазвало доста
чланова, као и сарадника секције и друштва. То је била прилика да се крајем године
представе остварења из протеклог периода.
Предсједник друштва Недељко Марић, вођа
литерарне секције Остоја Шобот и Крстан
Шућур вођа пројеката у друштву поздравили су књижевнике, друге госте и чланове
друштва. Сусрет је понудио слиједећи
ПРОГРАМ:
- преглед, представљање изданих књига и
других записа у 2013. години,
- наступ књижевника у програму и
- оцјена стања писане ријечи на српском
језику и могућност за успјешније дјеловање.
У представљању дјеловања друштва и
секције наглашено је да је у овој години
постигнут добар успјех. Поред редовног
окупљања књижевника, глумаца, одржавање
литерарних сусрета у Крању и другим мјестима у Словенији, а такође и у иностранству, наше друштво је издало и двије књиге.
Роман „Згодба железнега колеса“, аутора
Маринка Јагодића Макија који је прошле
године изашао на српском језику „Прича
железног точка“, а ове године издан у преводу на словеначки. Од истога аутора издали
смо збирку пјесама „Из торбе једног“ која
је ауторова четврта књига пјесама. Вриједно
је напоменути да је ове године група аутора
који редовно сарађују са нашим друштвом
издала заједнички збирку пјесама седам ау-

тора под насловом „Ми“, а издавач је СКПД
„Свети Сава“ из Крања. Сарадник наше секције Јордан Ставров је издао роман „Циганка“. Констатовали смо да је књиге издало
још неколико српских књижевника у Словенији који дјелују у оквиру удружења или
самостално.
Морамо поменути пројект који се одвија
преко Јавног фонда за културне дјелатности
Словеније у коме већ 35 година дјелују књижевници који у Словенији пишу на језицима
националних мањина. Тај пројект под називом
„Сосед твојега брега“, (Комшија твоје обале),
годинама окупља бројне појединце који пишу
на језицима мањина. Ове године у оквиру редовних сусрета књижевника одржаних у Новом Месту 21. и 22. јуна на којима су представљена књижевна остварења учествовала
је и група од дванаест српских књижевника.
Овај пројект прати излажење годишњег зборника „Паралеле“ у којем се објављују прилози из нових издања. У овој јубиларној години, 35 година деловања, заступљено је преко
50 стваралаца из редова мањина, а од тога је
било представљено скоро 20 српских аутора
са објављеним прилозима. Члан наше секције
Небојша Игњатовић из Кочевја учествује од
оснивања у овом пројекту поменутог фонда
који финансира Министарство културе Словеније, и дјелује својим прилозима и наступима свих 35 година. Морамо напоменути да су
бројни књижевници у Словенији објављивали
своје прилоге и у Мостовима, гласилу ССДС,
и другим листовима у Словенији и иностранству. Књижевна секција нашег друштва представила се у овој години у пет градова Словеније, а посебно морамо напоменути учешће
групе књижевника на Међународним књижевним сусретима „Шушњар“ у Републици Српској, као и гостовање у новембру са драмским
и литерарним програмом у Санском Мосту и
Приједору поводом Митровдана.

Културни програм

После представљања остварења и активности у овој години, књижевници и глумци
нашега друштва извели су богат програм
читања стихова, рецитације и глуме. Бројна публика из нашега друштва и других
друштава, као и предсједница Савеза културних друштава Крањ Мије Алеш, одушевљено су поздравили извођаче програма.

Савјетовање и разговор о даљем
раду
С обзиром на чињеницу да писана ријеч на
српском језику има огроман значај за очување наше културе, а тиме и језика у Словенији, било је неизбјежно да се разговара
о дјеловању људи који пишу на српском
језику. У разговору је констатовано да недостаје добра организованост и да бројни
књижевници дјелују индивидуално. Такође
је напоменуто да бројна друштва у свом програму не посвећују пажњу језику, писму и
књижевности. У програмима друштава превлађује традиционална култура (игре и пјесме), а то је недовољно за очување културе и
идентитета. Констатовано је да би требало
успоставити и тјешње везе са матицом Србијом, као и Републиком Српском, посебно
са културним ствараоцима и институцијама. Поред измјене гостовања и садржајног
програма, нама у Словенији је потребна и
стручна помоћ.

Душан Јовановић, уредник Мостова, и Крстан Шућур водили су разговоре око практичних корака – како доћи до издавања
књиге и средстава за трошкове, и истакли
потребу да издана књига буде представљена
у нашим друштвима и шире. И у том послу
је важно повезивање са књижевницима из
матице и Републике Српске, ради лекторисања, рецензије и промоције.
Српско културно друштво „Петар Кочић“
представило је књижевницима и другим
посјетиоцима своју библиотеку која има око
3600 књига, наслова, а сваке године се допуњава и новим издањима.

Учесници у програму

Оцјена је да је рад на литерарном подручју, а
посебно повезивање књижевника у секцију,
као и издавачка дјелатност нашег друштва
добро прихваћено и постало препознатљиво
у цијелој Словенији и ван њених граница.
Бројни књижевници и други гости напоменули су да то културно подручје може много
допринијети очувању националног идентитета Срба у Словенији.
Крстан Шућур
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Вече Николе Тесле

У суботу, 14.12. 2013. одржано је 21. традиционално вече Николе Тесле. Културни дом у Постојни био је препун посетилаца.
Као и сваке године на традиционалној
вечери присуствовали су градоначелник
општине Постојна, Јернеј Вербич, представници српске православне цркве
Копра и Постојне протојереј-ставрофор
Томо Чирковић и јереј Дарко Петаковић, делегат из Словеније у Скупштини дијаспоре и Срба у региону Никола
Тодоровић, главни уредник часописа
Мостови Душан Јовановић, градоначелница општине Вишково Сања Удовић,
председник већа српске националне
мањине Г. Јанковић и представници
српских друштва у Словенији: Милан

Стојановић из СКПХД „Вук Караџић“,
Радовљица, Неђељко Марић из СКД
„Петар Кочић“, Крањ, Драго Војводић
из СКУД „Младост“, Љубљана.
Градоначелник Постојне Јернеј Вербич
у поздравном говору истакао је да сви
народи морају бити поносни на Николу
Теслу а посебно Срби јер имамо таквог
сународника који је својим делом задужио цели свет. Протојереј-ставрофор
Томо Ћирковић, парох копарски, истакао је значај очувања српске културе и
традиције на овим просторима и да је

Јернеј Вербич и Сања Удовић

домовина тамо где живимо а отаџбина
тамо где смо рођени или одакле смо
пореклом. Јереј Дарко Петаковић, нови
парох постојнски представио се присутнима и пожелео добру сарадњу са парохијанима.

Анђа Радујко рецитује Пркосну песму

Овогодишњи програм традиционалног
дружења обогатили су гости СКУД „Кочевје“ са играма из Лесковца, народним
гусларом Зораном Миловићем и певачицама Бригитом Милојицом, Марином Поњавић и етно певачицом Петром
Станић. Ту су били и СКД „Просвета“
Вишково са сплетом песама међу којима: „Ој ора је, ора је“, „Враголасту родила ме нана“,…; Фолклорна група РАК
„Ракек“ са „Запељивом Мицком“; Остоја Шобот са монологом, а ту је био и
фрулаш Бора Трипковић.
Програм су допунили и чланови СПД
„Никола Тесла“ са играма из Лесковца,
драмском секцијом и литерарним делом у извођењу Анђе Радујко (Пркосна
песма Добрице Ерића и Отаџбина Ђуре
Јакшића).
Анђа Радујко

Изворна група СПД Никола Тесла Постојна
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Sedma dječija folklorijada
„Dajana, šta misliš o tome, da ove godine ti
vodiš program Dječije folklorijade?“
To su bile riječi, kojima sam se ponovo vratila
na binu, gdje sam nastupala kao dijete, prije nekoliko godina.
Dječija folklorijada u Sloveniji ove godine održana je na Viču u Ljubljani već sedmi put u
organizaciji KUD „Mladost“ iz Ljubljane. Kao
što nam je u navici, pozvali smo posebne goste, ovog puta KUD „Mladost“ iz Nove Pazove,
kulturnog. Naravno, tu su bili i drugi gosti, koji
su obogatili program. Imali smo priliku vidjeti
slovenački, makedonski i naravno, srpski folklor.
U prvom djelu imala sam jaku tremu, jer sam
bila prvi put u toj ulozi na bini, ali naša vjerna
i odlična publika je bučnim aplauzom otjerala
tremu i program je glatko prošao.

Gledali smo igre iz Crne trave, koje su nam
odlično prikazali predstavnici KD „Brdo“ iz
Kranja sa koreografijom „Kad bapne goč u
mene srce da iskoči“. Članovi Makedonskog
kulturnog društva „Sv. Kiril i Metod“ isto tako
iz Kranja, zapjevali su nam o nekadašnjem
osvajanju cura u pjesmi „Devojče belo crveno,
ne odi rano na voda“ i zaigrali vijenac makedonskih igara.
Male i mlade Vukove ptičice Kulturno prosvetnog sportskog humanitarnog društva „Vuk
Karadžić“ iz Radovljice zapjevali su nam „Ja
posejah lubenice“ i „Zeleni se jagodo“ i zaigrali
nam Igre iz Šumadije.
Folklorna skupina Tine Rožanc nam je pokazala i slovenačku kulturu sa koreografijom
„Ukradli smo cilinder“, a iz Maribora je došlo
Srpsko kulturno društvo „Maribor“ i odigralo
nam Igre iz okoline Niša.
Dajana Trifunović
Mi smo se predstavili sa Cicibanima, Igrama
iz Centralne Srbije, Igrama iz Užica i Dječijom
igrom. Naši posebni gosti iz Nove Pazove su
jako dobri igrači, okupljaju se i druže već 60
godina i imaju mnogo nagrada, jedne od tih su
srebrna a čak i zlatna plaketa na 52. muzičkom
festivalu Vojvodine. Mladost nam se predstavila odlično prikazanim Vlaškim igrama i Igrama
iz Vranjskog polja.

KUD Mladost Nova Pazova

KUD Mladost Ljubljana

I tako je prošla naša puna smijeha, radosti i
aplauza Dječija folklorjada i sedmi put, koju
smo zaključili zahvalnicama i kratkim govorom našega predsjednika mr Drage Vojvodića.
Moram se zahvaliti svima učesnicima i našem
društvu, koje je opet činilo to veče posebnim,
a čak sam dobila i ružicu za uspomenu na prvo
divno iskustvo voditeljke.
Dajana Trifunović
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Из КУД “Младост”
КУД „Младост“ је у ова два - три мјесеца
било веома активно. Поред редовних проба
сваке недјеље, а понекада и другим данима,
припремали су нове кореографије и уигравали старе, било је и неколико наступа код
других, а осим тога су и сами приредили један концерт. Ипак, најактивнији су били они
најмлађи са два наступа.

Први међународни фестивал дјечијег фолклора

У организацији СКД „Марибор“ из Марибора одржан је 19. октобра 2013. године у
дворани Унион у Марибору „Први међународни фестивал дјечијег фолклора” на коме
су поред организатора, њихове дјечије групе
из Фолклорне секције „Бранко Радичевић“,
наступили и гости, односно дјечије групе
КУД „Младост“ из Љубљане, дјечија група
„Опанак“ из СКХД „Десанка Максимовић“
из Цеља, дјечија плесна група „Крог“ из Марибора и специјални гости из Србије, дјечија
група ЦТКУ „Коста Абрашевић“ из Бачке
Паланке. Из КУД „Младост“ из Љубљане
наступила је 1. дјечија група под вођством
Бојана Антонића и у свом наступу приказала
игре из централне Србије.

Са наступа у Марибору

Седма међународна дјечија фолклоријада

И ове године КУД „Младост“ је приредило
сусрет најмлађих фолклораша и то Седму
међународну дјечију фолклоријаду која је
одржана 15. новембра 2013. у Духовном
центру св. Антона у Љубљани. На овом лијепом догађају, поред најмлађих чланова КУД
„Младост“ и њихова три дјечија ансамбла,

учествовале су и дјечије фолклорне групе
из ФС „Тине Рожанц“ из Љубљане, КПСХД
„Вук Караџић“ из Радовљице, КД „Брдо“ из
Крања, СКД „Марибор“ из Марибора, МКД
„Кирил и Метод“ из Крања и, као специјални гости, чланови дјечије фолклорне групе
КУД „Младост“ из Нове Пазове.
Из КУД „Младост“ из Љубљане наступило
је више група, а представили су се играма
из централне Србије и играма из околине
Ужица које је под вођством Бојана Антонића
извео 1. дјечији ансамбл. Најмлађи чланови
„цицибани“ под вођством Сузане Јагодић и
2. дјечији ансамбл приказали су сплет дјечијих игара и пјесама.
Омладински ансамбл, односно дјевојачка
група, под вођством Микија Шешића наступио је са „Девојачком игром“. Овој манифестацији присуствовали су Златомир Бодирожа, предсједник Савеза српских друштава
Словеније, Катарина Томић, други секретар,
у име Амбасаде Републике Србије и Милан
Стојановић, предсједник КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице.

Темишвар - игре из Биначке Мораве

„Славски концерт“

Свој наступ у овој сезони имали су и они
мало старији фолклораши. На позив имењака КУД „Младост“ из Темишвара учествовали су на „Славском концерту“ који је одржан
23. новембра 2013. године у Темишвару. Поред домаћина и КУД „Младост“ из Љубљане
на концерту су наступиле и фолклорне групе
КУД „Брзава“ Решица и вокална група „Свети Сава“ ОШ Врчин. Први ансамбл који је
представљао КУД „Младост“ из Љубљане,
под вођством Александра Штрпца, извео
је три кореографије и то игре и пјесме из
околине Лесковца, „Ђурђевдан у Пасјану“ –
Биначка Морава и влашке игре из околине
Неготина (Кобишница).
Душан Јовановић
Темишвар - Влашке игре
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Правило бабе Смиљане
Техника је велико чудо, толико из дана у
дан напредује да се не види крај томе и
не да све више и више постајемо заточеници технике, него смо већ постали њени
робови, до јуче смо могли без много чега
а данас се питамо како смо могли живјети
без овога, без онога и тако даље. Није томе
крива техника, она би једноставно требала
бити материја којом управља човјек. Али
није тако, техника све више и више преузима улогу управљача док једног дана у
потпуности то и не постане. Онда ћемо
бити машине од крви и меса, роботи који
ће бити програмирани, а већ сада неки
размишљају у уграђивању чипова у људско тијело. Да, бићемо роботи, а оно мало
срца и мозга што имамо вјероватно ће нам
служити само за основне моторичне и тјелесне функције, неће бити потребе ни да
размишљамо. А и зашто би? Како рече Ранко Павловић у својој драми „Самар“: „Да
не би можда у Европу, а? Мислиш својом
главом, а хтио би у Европу. Е, не може то,
брајко мој... Куд би то одвело Европу кад
би у њу улазили и они који својом главом
мисле? Куда? Реци!“ А не односи се то
само на Европу.
Али, није тема овог чланка техника у њеном потпуном смислу него употреба свакодневне технике, телевизије, мобилних
апарата, рачунара и „ситних ствари“ без
којих „не можемо“. Погледајте око себе,
било куда да идете видјећете да свако држи
мобилни телефон у рукама, свако нешто
пише, чита, гледа, понеко и некога позове
или се одазове на позив, па чак и ако има
некога у друштву, не обазире се, много је
важнији мобител него и најбољи пријатељ.
Ако некада, што је данас постало ријеткост, оде са пријатељем/пријатељицом
било гдје, па и кафић, неће ту бити великог разговора, свако, углавном, ћути и гледа у мобител, у фејсбук или пише поруке,
није било времена раније а неће имати ни
касније, па мора баш тада. Имамо тобоже
пријатеље а нисмо их видјели ни поразговарали од како је „гавран поцрнио“. И како
онда да знамо уопште било шта причати а
да не говорим о лијепом причању које полако изумире, ако већ није изумрло.
А какав је то језик којим млади комуницирају, на шта то личи, нека мјешавина свега
и свачега, у српски језик, говорим о младима српског поријекла, уносе енглески,
словеначки и ко зна све који и праве једну
грдну мјешавину кварећи при том не само
свој матерњи језик него и онај из којег уносе те ријечи. Истина, данас се појављује
све више и више нарочито материјалних
ствари и за многе је тешко наћи одгова-

рајућу замјену у властитом језику, али од
уношења нових ријечи у језик није бјежао ни Вук Караџић, само што се радило
и ради о оним ријечима за које се из било
ког разлога не исплати или се заиста не
може наћи замјена. Нека млади, који буду
читали овај текст, погледају како пишу,
посебно како пишу на друштвеној мрежи
(фејсбуку), како пишу поруке (СМС) на
мобилном, како пишу електронску пошту,
све некакве скраћенице, све некакви изрази које често и они сами не разумију. Зар
је тешко написати потпуне ријечи, зар се
толико жури, зашто пишу ј’ с’м или j’st
s’m умјесто „ја сам“ или „jaz sem“, и колико других израза. Зар не виде да тиме
осакаћују властити језик умјесто да би
се потрудили да што боље науче не само
српски, него и словеначки па и неки други језик, неће им то шкодити. Да се разумијемо, нису само млади у питању, али
они највише користе ову технику коју сам
навео, што се тиче језика ни старији нису
бољи, они који су дошли на ове просторе
заборавили матерњи језик а нису научили
језик домицилне државе, па онда мијешају,
мало ово, мало оно, неки кажу важно је да
се разумијемо. Заборављају и они и многи
други, да језик није само средство комуникације, он је саставни дио наше личности,
нашег интегритета. Језик изоштрава мисли
и емоције одређујући нашу моћ запажања
стварности. Па чак није само то него представља темељно изражавање друштвеног
идентитета.
Кога све то брига, говоримо и пишемо како
нам падне на памет, не размишљајући да
ли је то правописно и граматички правилно а управо техника нам олакшава посао,
само нећемо да се служимо свим њеним
могућностима, сваки рачунар може да
пише сва латинична и ћирилична слова,
већина их има провјеру правописа у Wordu
који највише и користимо за писање текста
а постоје и програми за пресловљавање из
латинице у ћирилицу и обратно. Зашто не
пишемо латинична слова са квачицама (š,
č, ć, ž) када скоро сваки апарат преноси
онако како је написано, зашто умјесто đ
пишемо dj, кад је то по Правопису српскога језика неправилно и када имамо ријечи
гдје се dj изговара тако као што је написано, примјер djevojka, зашто dž пишемо као
đž, то није dž, него два посебна знака, đ i ž.
Колико људи данас пише ћирилицом, српским писмом, мада неки тврде да је и латиница српско писмо а знамо како је и када
дошла у српски народ. И тако, пише се свакако, како рече Вук Караџић по „Правилима бабе Смиљане“ а он то овако објашњава: — А како они то чине? Сваки по својој

вољи и по своме „вкусу”. Никаквим језиком на овоме свијету није тако ласно писати као овим њиховим: код њих не треба
знати никакве граматике (ни српске ни
славенске), него зарежи перо па пиши по
своме „вкусу” како ти кад из пера истече:
што не знаш српски, метни славенски; што
не знаш славенски, метни српски; а што не
знаш ни српски ни славенски, метни како
ти драго (што ти прије на ум падне): гдје
се из два језика (и из треће главе) по својој
вољи трећи гради, ту се не може погријешити; — само да није чисто као што народ
говори, а остало све може поднијети. (из
предговора и издању Српскога рјечника).
Сам Вук је често говорио да многи писци
српски пишу по „правилима бабе Смиљане. (...) Баба је Смиљана – вели Вук – велика госпођа која држи школу Славено-Сербскога језика… Њезини ђаци немају други
правила, осим вкуса (свакиј свога). Код ње
се не може погријешити: какогођ ко рече,
или напише, онако је добро: код ње свакиј
све зна. Зато је њој и нађено овако лијепо
име (Смиљана), што се одмах смилује на
свакога“. (у одвраћку на одговор Г. Видаковића, 1817. године.)
Толико о писању а ништа није боље ни
са говором, мада, као што већ напомену,
говора је све мање, па и оно што кажемо,
кажемо на брзину, са мало ријечи, а ко ће
да нас слуша, ко има стрпљења да саслуша
и најбољег пријатеља, друга, колегу, да не
спомињемо лијепо причање којег се сјећају
само они старији, ако су имали прилику да
чују то од својих баба и дједова.
Морамо сви заједно, нарочито по српским друштвима, посветити више пажње
питању језика, његовом очувању и његовању, помагати младима да савладају језик
правописно и граматички, у многим приликама користити српски језик нарочито
у комуникацији између чланова друштва.
Овоме могу да помогну и наши књижевници који пишу на српском језику, и они
се морају трудити да оно што напишу буде
језички правилно и да тиме дају примјер
очувању језика.
И на крају шта рећи као закључак, па могу
само то: „Ђекна још није умрла…“, а није
ни баба Смиљана и ко зна кад ће, не дају се
оне тако лако.
Душан Јовановић
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A ti znaš srbsko?
Više puta pitam sam sebe, zašto danas mladi igraju folklor. Da li zato što žele da budu
dio ekipe koja brine o očuvanju srpskog jezika i tradicije, ili možda samo zbog druženja sa „našim“ ljudima ili su tu zato što su ih
roditelji natjerali da bi „naučili nešto pametno“ i našli sebi curu ili momka.
Pretpostavljam da ima istine u svemu od
nabrojanog. I tako treba da bude. I ja sam
prvi put došao na folklor zbog cura i druženja, a vremenom sam zavolio i shvatio pravu
suštinu folklora. Mi smo čuvari srpske
tradicije. Mi predstavljamo svoj narod, ovdje
u dijaspori, na najbolji mogući način. Približavamo našu kulturu ostalima da shvate i
vide koliko je jaka i bogata srpska tradicija.
Približavamo im naš način života i tjeramo ih
da prestaju da misle o nama kao o divljacima
i huliganima.
Sve super do sada, slažete se sa mnom, zar
ne? Ne! Nije super. Daleko smo od super!
Sve više mladih danas ne zna da govori srpski. Ne znaju da čitaju ćirilicu, a kamoli da
je pišu. Gubi se izvorna srpska riječ, a jezik
nam je na rubu egzistencije. Čast izuzecima
koji bude nadu za ljepšu budućnost, ali njih
je nažalost premalo. Njihov trud ne dostiže
ogromne mase mladih koje misle da je „fenjer“ fen za kosu, a „pegla“ nešto što je mama
imala kad je bila mala.
Kakve to veze ima sa folklorom? Mnogo.
Mi „čuvari“ jezika i kulture pravimo najveću
grešku. Najviše me zaboli kad dođem na probu i čujem da se govori slovenački. Mislite

da preterujem? Reći ćete, to djeca rade samo
dok se pozdrave, zašto sam takav. E pa to ne
traje samo dok se pozdrave, već čitavu probu.
Na časovima srpskog folklora, srpski jezik se
koristi kao evro u Srbiji. Da bi stvar bila još
bolja, počeli smo da razgovaramo na slovenačkom jeziku i u crkvi! Ne samo omladina,
već i njihovi roditelji?! Alo, bre ljudi! Radije
ne otvarajte usta i molite se Bogu u tišini, svima će biti lakše.
Na našu „sreću“, nismo samo mi takvi. Ima
„čuvara tradicije“ i na drugim mjestima.
Austrija, Njemačka, Italija itd. Imaju svi isti
problem. I njihova, to jest naša omladina,
koja živi tamo sve više koristi jezik države u
kojoj živi, dok naš pada u zaborav. Da se razumijemo. Treba da znamo jezik države u kojoj živimo, moramo se integrisati u njihovo
društvo, ali ne za cijenu toga da zaboravimo
svoj sopstveni jezik! Ja ne mislim da moramo
govoriti srpski svuda, ali neko poštovanje i
red, gdje i kako, mora da bude.
Ako mi još uvijek ne vjerujete, dođite na
slijedeću smotru srpskih društava iz dijaspore. Glavni cilj smotre trebalo bi da bude
druženje jednih sa drugima i sklapanje novih
prijateljstava, dok bi takmičenje trebalo da
bude u drugom planu (ali ostavimo to za drugi put). I tako kad budete na smotri (slijedeća
smotra je u Banjoj Luci) slušajte malo kako
„pričamo“ jedni sa drugima.

tom mjestu, mislio bi da je u gradu međunarodna delegacija, a ne Srbi iz dijaspore.
Opet pretjerujem? Možda… Ali nažalost sve
to postaje surova istina. Umjesto da podržavamo jedni druge i učimo našu omladinu
da je srpski jezik najljepši na svijetu, mi se
svađamo zbog EKAVICE i IJEKAVICE! Da
li se peva ili pjeva? Ko su pravi Srbi?! Ovi
iz Srbije ili ovi iz Republike Srpske. I jedni
i drugi se molimo istom Bogu, krstimo se sa
tri prsta i slavimo iste slave. Ne prihvaćam
dijeljenje. Ne pristajem na mi – vi! Svi smo
mi jedno. Braća i sestre. Ista krv. Isti jezik.
Branimo svoju istoriju i tradiciju; kakva god
da je bila, naša je. Budimo ponosni jedni na
druge i ohrabrujmo jedni druge da pričamo i
što više pričamo jedni sa drugima na svom
jeziku.
Ja nisam stručnjak i nemam odgovore na sva
pitanja, ali znam - ako svi uložimo malo truda, rezultati sigurno neće izostati. Počnimo
polako, prvo kod sebe pa onda dalje. Učimo
jedni druge i ohrabrujmo se međusobno. Nije
sramota znati srpski jezik, to je samo jedan
od načina da se ponovo ujedinimo kao narod
i zajednica u tuđini.
Ako ne možemo sami da poštujemo i volimo
svoj jezik, ne očekujmo to od drugih. Sami
krojimo svoju budućnost i vrijeme je da
počnemo sad!
Tekst: Saša Panić

Dok ovi iz Njemačke i Austrije „šprehaju“,
mi „Slovenci“ rečemo kakšno po domače, a
neko ko se slučajno zadesio u to vrijeme na

Noć se utopila u zimsku belinu Meša Selimović
Noć se utopila u zimsku belinu,
dok vetar ulicom prosipa inje.
Bezciljno lutam kroz belu tminu
sa setom u oku, što mladost mine.
A bila je lepa, na noćnom nebu
ko neke zvezde treptaj laki.
Ko sjaj u travi. Ko zvončić plavi.
Ko bajni snovi, što želi svaki.
I prođe život, vetrom odnesen.
Otišlo proleće, leto i jesen.
Ostale samo uspomene,
ko tihi eho, šumom pronesen.

Vetar poljima razvuko pesmu,
pa je slio u neki mol.
Po kosi mi se rasulo inje.
U srcu zima, studen i bol.
U ruskom stilu, o nekoj prošlosti
duša mi sanja,
dok belim poljima gubi se zvon.
I ko da s vetrom tuži i svira, neka
„adjinokaja brodit garmonj“.
Jovan Popov

Donekle se brinemo za obrazovanje. Ali, bez umetnosti,
i bez ljudskog morala, čovek
će biti neskladna gomila znanja, sličan mašini, iako nikad
ne može dostići savršenstvo
elektronskog računara, i biće
nesrećan u suštini, jer čovek
nije i ne sme biti mašina, i
zavapiće za svojim ljudskim
ciljem kad-tad.
(Krug)
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Kajgana Svetog Petra
Prašnjavim seoskim putem se vuče Lisac
Cicijanić, po mišljenju mnogih najškrtiji čovek
u celom selu. Vraća se iz njive, jako ožedneo,
pa je planirao svratiti u kafanu da popije pivo.
Toplo je – sunčan majski dan. Gazda kafane
je već izneo nekoliko stolova vani – prijatnije
je sedeti, a i ekonomski opravdano: može se
desiti da neko svrati samo zato što prolazeći
putem vidi poznanika kako sedi i pije. „Ej,
kad može on, mogu i ja!“, nema ga koji nije
bar nekad tako pomislio. Ali Lisac Cicijanić
je druge sorte. Najradije je svraćao kad ne
vidi nikoga poznatog pred kafanom; popio bi
jedno pivo (nikad više) i otišao svojim putem.
Ali bi obavezno svratio ako vidi nekoga „pod
gasom“. Takvi su obično darežljivi i časte sve
odreda, pa je, po mišljenju Cicijanića, šteta ne
iskoristiti priliku i popiti nešto na tuđi račun.
Pred kafanom se naglo zaustavi. „Vidi ove
dvojice zgubidana! Šta sad da radim? Ovi
nemaju prebijene pare; nema ih pašče zašta
ujesti!“ To se odnosilo na njegove mlađe
komšije; naime, za stolom su sedeli Raspikuće
Blento i Vrnto, mladići u kasnim godinama,
kojima je jedini posao bio da kradu bogu dane.
Već je Lisac mislio da produži put, kad spazi
da iz kafane izađe rođak dvojice zgubidana,
Raspikuća Probisvet. „E, to je druga priča!“,
pomisli Lisac, „čuo sam da se ovaj zaposlio,
mogao bi da časti.“
„Zdravo da ste mi, mladići, moji sokolići!“,
veselo zacvrkuta Lisac. „Ima li mesta kod vas?“
„O, zdravo, čiča-Lisac! Ima mesta, kako da
ne – sedni!“, odgovoriše skoro u jedan glas.
Lisac, pošto je seo, nastavi, obraćajući se
Probisvetu: „Čujem da si se zaposlio. Mogao bi
častiti u to ime.“
„Jeste, baš danas sam dobio prvu platu, pa
evo, pozvao Blentu i Vrntu na pivo.“ Okrene
se da ga Lisac ne vidi, pa, namignuvši svojim
pajdašima, nastavi pričati: „Dogovorili smo se
da svako plati po jednu turu; mislili smo popiti
po tri piva, a eto, sad ćemo morati po četiri. Je
l’ tako – i ti ćeš naručiti jednu turu!“
„Daj zovi konobara, nek ste vi meni živi i
zdravi, biće nekako!“
Ispiše prvu turu.
Ispiše i drugu turu. Nato Lisac reče: „Joj,
dečaci moji slatki, ja se sad setih: moram
odmah kući – krava treba da se oteli! Kako sam
zaboravio...?“ Odjuri koliko ga noge nose.
„Ej Probisvetu, nisi se valjda nadao da će
nam stari Cicijanić platiti pivo? Pa gde ti živiš,
pobogu? On još nikad nije odrešio kesu“, reče,
po odlasku Lisca, Blento.
„Ma znam ga k’o svoj džep, ali sam mislio da
će se zastideti kad kažem da ćete i vas dvojica
platiti piće“, odvrati Probisvet.
„Kažu“, umeša se i Vrnto, „da se naš Lisac
od škrtosti ne može ni najesti. Špara od samog
sebe. Jednom u tri godine zakolje svinju, i to
kad očekuje sina iz Kanade. A verujem da uvek
ima suvog mesa i kobasica.“
„Joj, ne spominji mi to!“, reče Blento. „Mi

smo sve pojeli – šta ćeš, duga zima. O, kako
bi sada pasalo! Ej, narežeš onako tanko... pa
kobasicu, malo ukoso... cak, cak... pa slanina...
Ej ljudi, baš nema ništa slađe.“
„A ti bi, da ti Lisac plati pivo. A veliš: kod
njega ima...“, namerno ne završi Probisvet,
nego namignu Vrnti.
„Šta ima...? A to! Ne vredi, taj sve zaključava.
Kažu da se nije rodio ko bi njega zajeb’o.“
„Misliš? Jesi li siguran? Da se opkladimo
– nismo ni mi mačji kašalj. Je l’ tako, Vrnto?“,
reče Probisvet, a Blento dodade: „Što bi se
kladili, ja sam... mislim, mi smo svoji. Kako vi
kažete, ja sam uz vas.“
„Je l’ tako? Onda dobro. Slušaj ovamo:
večeras, kad se dobro smrači...“
Konobar se te večeri naneo piva za njihov
sto. Sve je Probisvet platio, no ostalo je u
novčaniku još dosta – taj dan je dobio prvu
platu. Poprilično pijani napustili su kafanu.
Kad su izašli na put, Probisvet progovori poput
pravog vođe: „Hoćemo li... hik... hoćemo li,
braćo, po dogovoru... Nemoj da se lažemo...
Blento, najesti ćeš se do mile volje... Za mnom,
braćo! Hik...“
Lisac Cicijanić krči trnje i korov po svojoj
njivi... upekla božja zvezda, on ožedneo...
priđe potoku da se napije, kad ono – potokom
teče pivo. Napije se, obriše brkove od pene, i
pogleda uvis. Gle čuda: po vazduhu lete debele
svinje, i onda... odjednom padaju sa neba
suve kobasice... i on ih hvata, i viče: „Sine, o
sine, vraćaj se iz Kanade, ima i ovde hleba...
a bogami i kobasica!“ I hvata, hvata obema
rukama... nosi kobasice kao naramak drva.
Viče: „O ženo, otvaraj vrata!“
„Šta ti je, jadan ne bio, smiri se! Šta
buncaš?!“, smiruje ga žena, pošto je videla da
sedi na krevetu.
Lisac leže, ali ubrzo ponovo ustade.
„Kud ćeš ranije, još nije ni zora?“, viče žena.
„Neka, samo ti lezi. Idem malo na vazduh,
sad ću ja...“
Obuče se i obuje, onda se počeša po
levom dlanu – odavno ga nije tako zasvrbelo.
Izađe napolje, obiđe oko kuće sa baterijskom
lampom u ruci – sve u redu. Htede se vratiti
u kuću, kad mu pogled zastade na otvorenim
vratima sušnice za meso. Sav prestravljen priđe
i ima šta da vidi: lopovi su provalili vrata i
odneli sve, i suvo meso, i kobasice, i slaninu...
„O, bog te mazo! Šta me snađe, kuku meni!
Kako su mogli, majku im banditsku?!“ Govori
naglas, sam sebi, usmeravajući svetlo lampe
po sušnici. Ništa nije ostalo, pokupili su do
zadnjeg komadića. U jednom trenu oseti da je
stao na nešto. Usmeri svetlost na pod sušnice
i zagleda se u – novčanik! „Opa bato! Vidi ti
to! Pa da pogledamo.“ Uzima novčanik, otvara
ga i sav se zabezekne: bio je pun para! Potraži
dokumente – i tu je bio srećne ruke. Čita sa lične
karte: Raspikuća Probisvet. „Lepo bogami,

lepo, nema šta. A da ti ja plaćam pivo, majku
ti lopovsku, a ti pun para! A sigurno su i ona
dvojica bila sa njim. Dobro, da vidimo koliko
ima u novčaniku.“
Izbroja Lisac pare, preračuna se malo i
zaključi da je duplo više nego što vredi njegovo
meso. Uđe u kuću, probudi ženu, i reče: „Stara,
ustaj da mi pomogneš – idemo krečiti sušnicu!“
„Bog s tobom, šta te spopalo, kakvo
krečenje!“
„Ustaj, ništa me ne pitaj!“
Probisvet Raspikuća je ustao tek oko podne.
Slabo je spavao; iako je uveče popio mnogo
piva, celu noć je ustajao i pio vodu poput bika.
Oblačeći se i dovodeći u red svoje stvari, spazi
da nema u džepu novčanika. Pregleda sve po
sobi, sve ladice, džepove – nema pa nema. Seti
se gde je sve bio, te odjuri do Blente. Zateče
kod njega i Vrntu – nije mogao onako pijan
otići svojoj kući, nego je prespavao kod kolege.
„Ljudi, nema mi novčanika! Da nije
slučajno... mislim greškom... bili smo pijani?“,
već sa vrata viče Probisvet.
Ona dvojica se pipaju po džepovima –
ništa. „Nema, brate slatki, nema! Da ti nije
ispao tamo, kod Lisca... ono kad si se pentrao
za kobasicama, pa ti se okliznulo...?“, povika
Blento.
„Idemo smesta! Biće da je tako, jer ne znam
gde bi drugo...“
Odoše. Odoše i zatekoše Lisca pred kućom.
„Zdravo Lisac, prijatelju! Oprosti, mi smo se
sinoć malo šalili, evo, priznajemo. Popili malo
pa, znaš – pijana glava ne zna šta radi. Stvarno
izvini, vratićemo... ovaj, ja ću platiti... Samo da
vidim... u tvojoj sušnici... ovaj, moj novčanik“,
jedva izmuca Probisvet.
„Ma, o čemu ti pričaš, komšija? Ništa ja tebe
ne razumem.“
„Daj Lisac, nemoj nas zajebavati!“, nešto
oštrijim tonom reče Probisvet. „Pa, uzeli smo ti
meso iz sušnice!“
„Meso! Kakvo meso?! Ja ovu sezonu nisam
ni klao svinju. Znaš, neće mi dolaziti sin iz
Kanade, pa zato...“
„Kako nisi, nismo mi budale!“, umeša se
Blento, a Vrnto odgurnu Lisca te uđoše u
sušnicu. Uđoše, a bolje bi bilo da nisu – ni
sinoć, ni sada! Blenuli su u okrečene zidove
sušnice, u kojoj ništa nije govorilo da je tu
ikada bilo suvo meso.
„Nema! Nema ništa, ljudi božji! Stvarno
nema! Da nisam sanjao?“, sav zajapuren
viče Probisvet i izlazi iz sušnice. Odjuri, kao
da je pojeo najljuću papriku... Za njim odoše
Blento i Vrnto. Nisu ih zaustavile ni reči Lisca
Cicijanića: „Čekajte, ljudi, da popijemo rakiju.
Ma, što ste takvi? Zar ni rakiju sa komšijom! O,
kako se svet izopačio! Svašta!“
Marinko Jagodić Maki
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Marinko Jagodić Maki

Pesme za decu
ĐACI PRVACI
Zna već ptica svaka –
Velika je greška:
U đaka prvaka
Torba je preteška.
Debele su knjige,
Mnogo je svesaka,
Pa velike brige
Muče malog đaka.
Svi to dobro znamo
Istina je prava:
Od papirâ samo
Zaboli ga glava.

A kad deco voz prolazi
Vi gledajte iz daleka,
Jer on može da pogazi
Svakog ko na pruzi čeka.
BOJANOVA KUĆA
Mali Bojan kuću gradi,
Sa ponosom on je boji.
Al’ gle čuda! Šta uradi?
Kuća mu na krovu stoji.

Zamišljen kraj puta
Stari deda stoji,
Maramica žuta
Njemu ne pristoji.

U travu je zakopao
Dimnjak celi, pola krova,
A onda je zaplakao:
„Joj kakva je kuća ova!“
Pozvali su dva zidara,
Silni alat tu doneše,
Došla su i dva tesara
Da Bojanov problem reše.

Kad prođe kraj njega
Prvačića četa,
Obuze ga svega
I radost i seta.

Nit’ su mogli, nit’ su znali,
Nemoćni su posve bili,
Da bi kuću iskopali
I na temelj postavili.

Dok ih je gledao
Obli ga milina –
Sve bi sada dao
Za sedam godina.

Što majstori nisu znali
Uraditi uz sve muke,
To je Bojan, još u šali
Sa dva prsta desne ruke.

SAOBRAĆAJNA PESMA
Kao da je zemlju celu
Doletela neka kazna,
I u gradu, i na selu
Vozila su raznorazna.

„Evo sve je popravljeno!“
viknuo je Bojan snažno.
A što nebo je zeleno
To i nije mnogo važno.
MALI VAL

Zauzeli prugu, cestu...
Kuda jure da je znati?
Ne možeš na svakom mestu
Ni ulicu pretrčati.

Tika-tok, tika-tok
Žurio je mali potok,
Sa planine sve niz vale
Do rečice nabujale.

Što promene vrlo česte
Semaforu krase lice?
Da prevede preko ceste
Dečake i devojčice.

Jedan val je bučan bio
I drugima govorio:
„Kada jednom budem veći
Korito ću smelo preći.

Još je svrha, znate l’ koja,
Da ga tamo postaviše?
Da uz pomoć svojih boja
Saobraćaj reguliše.

A kad pređem ja korito
Potopiću zrelo žito,
I livade nekošene
Upoznaće tada mene.“

Svi vozači neka paze,
Nek’ se trude iz sve moći
Da pešačke vide staze;
Može neko dete proći.

Dok te reči izgovori
Pred rekom se on već stvori,
I dok reče: dobar dan!
Razbio se njegov plan.

Kako plivat’ nije znao
Nije više isplivao,
Tako mali, tako čio
U reci se utopio.
Niko za njim ne zaplaka
No jedino dva oblaka.
Što oblaci više plaču,
Više braća za njim skaču.
BOJANA I SVADBA
Bojana je objavila
Da će kod nas svadba biti,
Pa je mama pripravila
Sve za jesti i za piti.
Zbog Bojane i tog plana
Veseli smo – blago nama.
Kuća nam je sedam dana
Bila sva u krpicama.
Makaze su na mukama:
Razna platna su rezale,
I dan i noć u rukama –
Tek pred svadbu su prestale.
Sve je prošlo u tišini –
Samo jedan glas se čuo.
Kad sazna o trošarini
I tata je odahnuo.
Ne čuše se ni pištolji,
Ne bi pesme niti vike...
Bojani je sve po volji:
Udala je dve barbike.
SEKA I MLEKO
O Seki vam neću kriti –
Bilo je to skoro:
Nije htela mleko piti
Pa je rasla sporo.
Ona nije htela čuti
Šta joj majka kaže,
I mleko joj sve prosuti
Bilo je najdraže.
Sve dok nije jednog jutra
Na svu radost našu,
Zavirila nos unutra
I pala u čašu.
A tako je mala bila
Naša jadna Seka,
Da se skoro utopila
U šalici mleka.
Seka plivat’ nije znala
Al’ ipak se spas’la:
Sve je mleko progutala
I brzo porasla.
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Đorđo (Luke) Radović
PAUKOVA MREŽA

POKLON

U mojoj glavi,
Voznog reda,
Nema.
Kud god,
Da,
Krenem…
Paukova mreža,
Ispred mene,
Prede!

Kamenu,
Sam poklonio,
Jecaj,
Iznemoglog
Tijela,
Sa poslednjim
Pogledom,
Na zadnje zrno
Žita…
Što iz
Njega klija!

LUTANJE
Moje misli
Su velike,
Kao,
Ćutanje,
Zaspalog srca…
Volim,
Da njima
Lutam,
Putem,
Beskrajnog
Monologa…
SLIČNOST
Toliko,
Ličim na
Život svoj…
Toliko,
Da ponekad,
Od tog,
Zanijemim…
I u toj
Sličnosti,
Samog sebe,
Sa životom,
Zamijenim.
TROUGAO STVARNOSTI
U trouglu,
Vrtloga stvarnosti,
Koračam,
Tragom osmišljene,
Budućnosti…
U zagrljaju njihovom,
Slušam…
Voz prošlosti.
ZASPALI MASLAČAK
Želim,
Da potonem,
U pogledu
Raspjevanog cvrčka…
I dubini mora,
Zaspalog maslačka.

STRUNE POSTOJANJA
Svaki odlazak,
je vječnost…
Svaki povratak
Je kraj.
Između kraja
i vječnosti,
je samo treptaj
života
kroz strune
postojanja.
KULA OD KARATA
Sjena,
u grudima,
Rijeka,
u očima…
U srcu,
kula od karata…
Na dohvat
ruke
nešto nalik
na izmaglicu…
I okamenjena
kap rose,
I tvoje
noge,
Noge bose
po trnju
gaze…
i svu tugu
duše nose.
JARAM
Lomljava misli
U duši mojoj,
Ajd’,
Velim:
Krenulo!
Kad hoćeš vraga,
Kola stala.
Kako,
da ih pokrenem?

Kad jarma,
ni volova
za vuču nema.
PROSTOR ZA ČEKANJE
Ne zadiri,
u netaknute pore,
prošlosti nestajanja…
Jer, ako se
prospu u sunovrat
bajkovitih snova,
Ta bezdan,
zna da zaboli,
Ko zadnja kriška
zdrobljena hljeba
pod suncem,
žuljave ruke,
Čijoj utrobi ,
kap vode, još treba.
DŽELAT
Dosta više čovječe!
Što tučeš,
po glavi kamenoj?
Slomićeš i zadnju batinu,
Mene pameti,
doćerat nećeš.
Ja ostao čovjek,
među nekim ljudima.
Ti ponosan dželat…
Nije ti ni,
Pomaže Bog,
reći sevap!
Ja ostao čovjek,
a ti ponosan dželat.
Kome se isplati
više,
mjeriti na kantar?
SMJESA
Živim,
da bih volio.
Postojim,
da bih živio.
Baš,
lijepa
smjesa,
života i ljubavi.
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Размишљања доконог шетача

Имати и немати
Гладни столећима, купујемо више хлеба него што нам је потребно. А, онда га
бацамо. Хлеб у ђубрету није добар призор. Он слути на зло. И зло долази
Видим, на тротоару контејнер за ђубре.
Над њим нагнута млада жена у уфлеканој хаљини, која памти и боља времена. Нешто гледа. Некоме нешто говори.
Видим, из контејнера излази тамнопута
девојчица дуге коврџаве косе. Она личи на
Ботичелијевог анђела. Израња из ђубрета
као мала Венера из шкољке и мутне морске пене коју је избљувао град.
Девојчица каже мајци: „Нема...“
Има ли краће и страшније речи у нашем
језику од тог вечног „нема“? Та реч предуго
траје.
Мајка каже: „Погледај још мало...“, и дете
поново ишчезава у ђубрету.
Стојим запањен тим призором. Мој пријатељ, и сам сиромашан, никада не баца остатке хлеба у ђубре. Он их ставља у пластичну кесу и полаже покрај контејнера.
Хлеб волшебно ишчезава, чим овај уђе у
кућу. Глад има четворе очи.
Гладни столећима, купујемо више хлеба
него што нам је потребно. А, онда га бацамо. Хлеб у ђубрету није добар призор. Он
слути на зло. И зло долази.
Наши стари су нас учили да подигнемо
комад хлеба који је пао на земљу, да дунемо у њега, пољубимо га и прекрстимо
се. Једанпут сам видео принцезу Јелисавету како подиже комад хлеба који јој је
пао, како га љуби и крсти се. Добар, заборављени обичај, пун поштовања према
хлебу. Заборављен, као и стара реч - задужбина.
Стари београдски трговци, проглашени
после рата окорелим капиталистима, оставили су иза себе задужбине. Шта је с
новим?
Данас има много богатијих од њих, па
опет, нико ништа не оставља. Стисли се и
ћуте. Наши, који су успели у белом свету:
нафташи, банкари, индустријалци... нико
да поклони граду чесму, јавну зграду,
скулптуру, стипендију, топли оброк за сиротињу... Коме ће све то да оставе? Својој
деци? Али, зна се: увек постоји генерација која стиче, и она друга, која расипа.
Нико неће ништа понети на онај свет, када
једанпут буде одлазио.

Изгубљене су све вере, сем религије стицања.
И ако су отимали, крали, експлоатисали,
цицијашили, стари трговци, тадашњи
контроверзни бизнисмени су, опет, све то
остављали отачеству, да некако искупе
грешну душу. Шта ми да оставимо? Шта
су наше задужбине? Можда треба почети
од нечег малог, готово неважног? Свет се
не поправља великим гестама, већ ситницама. Можда, за почетак, треба остављати стари хлеб у пластичну кесу покрај
контејнера? Две увеле виршле, допола
попијен јогурт? Дотрајале ципеле? Какво време, такве задужбине! Могу сасвим
лепо да стану у пластичну кесу.
Остављам је покрај контејнера и окрећем
се после пар корака. Нестала је! Та наша
мала задужбина некада се звала севап.
Шта је севап? То је кад чиниш добро дело,
а остајеш непознат. Нечија захвалност
хранила би твоју сујету. Стара господа,
у преврнутим громби-капутима, обилазе
пијаце и скупљају лишће купуса, понеки
откотрљани кромпир, заборављену шаргарепу, два листа зелене салате... Преврћу по
контејнерима и извлаче новине и недопушене цигарете. Зову их - ђуброселектори!
Један носи карирани качкет (знам и чији
је био). Они више немају обавезу да буду
господа. Ослобођени су...
Недавно сам у неким новинама, у додатку „Некретнине“, видео фотографије вила
на Дедињу које се продају. Биле су ту и
цене: шест милиона евра, четири и по милиона, три милиона, два и по... Занимљиво, међу тим ценама није било ниједне
од милион евра - једине коју би могао да
плати добитник Нобелове награде за књижевност, која толико износи. Невероватно
да најславнији светски писац не може да
купи ни најмању вилу у једном контроверзном београдском крају. Од часа кад
сам то сазнао, престао сам да се надам
Нобеловој награди. Не вреди; остаћу заувек у једној старој кући, грађеној 1926.
године, са липом, чесмом и три комшије
у заједничком дворишту, које ми с времена на време доносе тек испечене уштипке
или парче гибанице.
Занимљиво, нови богаташи, потекли с
југа, навикли на стари крај, око својих
вила на Дедињу подижу високе зидове са

прорезима, налик на пушкарнице, а један
од њих је на улазу у своје имање подигао праву Тријумфалну капију. Он има и
грб, који је однекуд мазнуо: на њему су
два лава (омиљене животиње у његовом
селу), али ти лавови носе беле чарапе на
црне мокасине.
Нема већег страха од оног кад човек осети
да ће бити заборављен. Тај страх од заборава нагонио је најмоћније људе света да
ангажују велике уметнике и да им буду
мецене, па су тако Медичи и Сфорце, као
и многе папе, унајмљивали Микеланђела,
Леонарда и Рафаела да би, уписани у историју њихових дела, препловили море времена и заборава.
Млади људи, у напону снаге и грознице
стицања, не стижу да мисле о томе.
Гутајући енергију, време и простор, они
верују да су вечни и не сањајући да ће
им све то потрошити и упропастити, већ
као што то бива, наредна генерација. Због
тога су најмудрији од пребогатих још за
живота остављали задужбине отачеству
које их и данас сваког дана помиње. Илија
Милосављевић, звани Коларац, тако, остави Београду велелепно здање, а његово
име се сваке вечери још увек помиње. Он
је био из села Колара, син абаџије и ратника аба-Милосава, са којим је једнога јутра
1813, бежећи од Турака, превеслао Дунав
док је за старим чуном пливао њихов једини иметак - бело ждребе на повоцу.
Видим то јутро у бледој измаглици реке.
Отац и син вежу свој чамац за дашчани
док панчевачког пристаништа. Тамо даље
је сточна пијаца на којој ће Илија Коларац постати најчувенији трговац надмудривши Грке, Цинцаре, Јевреје, Јермене и
Турке - поставши Илија Србијанац или
Сервијанер, чији ће товари брашна и крда
свиња запловити Дунавом ка горњим местима, а слава засметати кнезу Милошу,
док ће злато потећи реком да би се једнога
дана, много година после његове смрти,
подигао Коларчев народни универзитет,
у чијој ћемо дворани слушати Јохана Себастијана Баха - хладне одсеве метематике и кристала.
Треба се сетити и претече добротвора,
грофа Саве Владиславића, званог Рагузински. Био је министар Петра Великог
и Катарине, и богато је даровао манастир
Житомислићи, који су, иначе, као ктитори, у четрнаестом веку подигли Храбрени
Милорадовићи, преци знаменитог руског
Кутузовљевог генерала Милорадовића...
Гроф Сава Владиславић је, иначе, поклонио Петру Великом Пушкиновог претка,
Абисинца Ханибала, кога је цар ослободио ропства и начинио од њега свог генерала и племића.
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Херцеговац Лука Ћеловић, који је у престоницу дошао са два динара у џепу и коме
је Јован Дучић давао новац за железничку
карту да се окане Београда и врати у Требиње, нежења и скроман човек који је читавог живота спавао на гвозденом војничком
кревету, оставио је Београдском универзитету, сем велелепног хотела „Бристол“, готово читаву Карађорђеву улицу и парк код
Железничке станице.
Могли бисмо овако набрајати до миле
воље, све до Игуманова, који је своју
предивну палату поклонио Православној
цркви, и Николе Спасића са задужбином
у Кнез Михаиловој, да бисмо се на крају
сетили многих богаташа којима не пада на
памет да дају ни мрвицу свога богатства
народу из кога су потекли. Алави, као што
их је Бог дао, гутају све чега се домогну,
бежећи од генетске глади која их разједа
изнутра.
Уз то, новопечени богаташи су изузетне
циције, стипсе или џимрије, што би рекао
народ - нарочито они што живе на Западу.
Евро им је велики као кућа. Тако се некако удеси да ја, сиромах, плаћам пиће милионерима, јер они никада не носе кеш, а
немогуће је кредитном картицом платити
два оштра пића у пабу. Зато су и богати,
јер никада ништа не плаћају. Не плаћа онај
ко има, него онај ко се навикао да плаћа.
Гле, тресе се империја за коју смо веровали да ће трајати вечно. Пуцају банке
као презреле тикве, а криза се шири све
до Европе. Кажу да ми то нећемо осетити,
јер ионако немамо пара које би могле да
пропадну. Као типичан Србин, ја, на пример, у банци имам неколико стотина евра,
што се каже - ни за сахрану. Није ми жао
и ако пропадну.
Ако икада умрем, што рекао друг Тито,
мораће да ме сахране о државном трошку,
у Алеји заслужних грађана, где ћу остатак
вечности прележати, сигуран сам, уз неког са ким нисам говорио пола живота.
Бар ћемо се сити наћутати.
На крају, сетих се дивне мисли коју је волео да понавља мој покојни пријатељ, Хиландарац, отац Митрофан: „Наше је само
оно што поклонимо другима.“ А из ђубрета поново излази тамнопута девојчица
блиставих очију и каже мајци: „Нема!“ И
поред свега, лепа и насмешена, она излази попут заштитног знака за наду. У том
тренутку, некоме, ко зна због чега, застаје
залогај у грлу.
Момо Капор

Свети Нектарије Егински

О ћутању
Ћутање је одиста последица и плод
царског и благородног васпитања.
Ко је научио да ћути, тај је научио
и да говори, јер пре је ћутање плод
велике благоразумности, него разборито говорење. Отуда, ко не зна
да ћути, не зна ни да говори. Младом је човеку ћутање увек сигуран
украс, а посебно када се не смућује
док слуша другога, нити се истрчава, него, макар му се беседа и
не допадала, пажљиво чека да тај
који говори заврши, па ни онда не
износи сместа своје противљење,
него, како Есхин каже, причека
да види има сабеседник нешто да
дода или измени и повуче. А они
који одмах, противећи се, прекидају друге и упадају у реч не слушајући друге и не марећи што њих
не слушају, непристојно се опходе.
„Ћутање је мајка пажње, преворница небеских врата, кључ раја” (Јован
Лествичник).
Ћутање је знак целомудреног опхођења и једино оно не носи за собом
покајање. Ћутање и неуке чини разумним и смерним. Боље је ћутати
него говорити и блажен је који је то
знање примио. Који ћути бољи је од
онога који говори, па макар тај и добро зборио. Женама је ћутање украс.
Научи да ћутиш или да говориш оно
што је боље од ћутања.
Пословица каже да је плата за ћутање осигурана. Који чува своја
уста, он не пушта жалости у душу
своју. Благо се излива када су уста
затворена. Ћутљив и разуман удостојиће се части. Може ко да говори, а
да не буде красан и може ко да ћути,
а да се нађе мудар (Сирах). Збори
ако имаш шта боље од ћутања, а
љуби тиховање, где је ћутање боље
од говора (Григорије Богослов). У
ћутању нема ни жалости ни муке.

Ко је оћутао није се покајао, а многи
који су говорили јесу. Држање језика и старцу и младићу част доноси.
Речима својим постави јарам и ограду и устима својим дугу преворницу.
Ако ти је беседа разумна, одговори
ближњем, а ако није, нека ти се рука
нађе на устима. Соломон се мољаше
Богу да постави стражу крај уста
његових и печат на усне његове.
И Давид тражаше стражу устима
својим и да му се ограде двери усана његових.
Ћутање језика је дрво живота, а ко
га сачува испуниће се духом. Смрт и
живот налазе се у руци језика, а који
језик држи, јешће од плодова његових.
Добро је ћутање у право време, јер
оно ништа друго није до мати премудрих мисли. Добар дух бежи од
многословља.
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из српске историје, географије и културе
У близини градића Кладово, једног од
најпопуларнијих српских летовалишта
на Дунаву, налазе се остаци чак три
тврђаве, две из римског доба (Диана,
Понтес) и једна из османлијског периода (Фетислам).
Најпознатији дворац у Србији, Фантаст, пре 100 година је подигао богаташ
Богдан Дунђерски, наводно из ината,
како би доказао да није банкротирао.
На територији Србије је рођено чак
17 римских императора. Најпознатији
од њих је био Константин Велики (из
Ниша, тадашњег Наиссуса).
Београд, главни град Србије, један је
од најстаријих градова у Европи, стар
преко 7.000 година.
Фридрих Барбароса, краљ Немачке и
цар Светог Римског Царства, накратко
се зауставио 1189. у Рашкој у Нишу, где
је његове људе срдачно дочекао српски
владар Стефан Немања. Растко Немањић (Свети Сава) се лично бринуо
о Фридриху Барбароси. Према легенди
Свети Сава је имао исцелитељске моћи,
па је излечио Фридриха Барбаросу, да
је овај могао наставити свој поход.
Најстарија записана српска народна
песма је: Орао се вијаше над градом
Смедеревом. Записао ју је Рођери де
Пачијенца (Рогери де Пациенза) у градићу Ђоја дел Коле (између Барија и
Таранта) 1. јуна 1492. године. Сматра
се да је „Јанко војвода“ Јанош Хуњади.
На месту споменика Незнаном јунаку
на Авали, до 1934. године налазила се
древна тврђава Жрнов.
Орао се вијаше над градом Смедеревом
Орао се вијаше над градом Смедеревом.
Ниткоре не ћаше с њиме говорити,
Него Јанко војвода говораше из тамнице:
„Молим ти се, орле, сиди мало ниже
(Сиди мало ниже) да с тобоме проговору.
Богом те брата јимају, пођи до смеде-

ревске господе
Да с‘ моле славному деспоту да м›
отпусти
(Да м‘ отпусти) из тамнице смедеревске.
И ако ми Бог поможе и славни деспот
пусти
из тамнице смедеревске,
Ја те ћу напитати чрвене крвце турешке,
Белога тела витешкога.“
Мање познате речи
не ћаше = не хоћаше
сиди = сиђи
јимају = имам
турешке = турске Преузето са: занимљивасрбија.цом

Десет фантастичних чињеница из српске историје
За које сигурно нисте чули
1. Карло Велики је у 9. веку издао
јасну наредбу: Ако Чеси нападну
његово Франачко царство да се дигне трећина војске. Али ако нападну
Срби, да се дигне цела војска.
2. На комеморацији Николи Тесли у
Њу Јорку по његовој жељи свирана је
српска родољубна песма „Тамо далеко“. Говорио је градоначелник Њујорка, Фјорело ла Гвардија а све преносио
Радио Њу Јорк. Теслини посмртни остаци су касније пренети у Београд.
3. У Скадарлији је тридесетих година прошлог века професор Велике школе Ђорђе П. Јовановић
пронашао лобању „Београдског неандерталца“. Први „Београђанин“ је
дакле живео пре далеких 40 - 70.000
година.
4. Римски бунар на Калемегдану заправо није римски него аустријски и зидан
је од 1717. до 1731. године, а дубок је
51 метар. Као и цела тврђава био је
право технолошко чудо за то време.
5. Мошти Светог Саве нису спаљене на Врачару него на Ташмајдану,

отприлике тамо где се данас налази
ресторан „Последња шанса“ а који је
у то доба називан Чупина умка.
6. Вук Караџић је 1861. године именован почасним грађанином Загреба,
а Повеља је из поштовања према српском великану написана на нашој ћирилици!
7. Београдску мумију је 1888. године Хаџи Павле Риђички поклонио
Народном музеју у Београду. Мумификоване остатке египатског
свештеника Несмина, старе 2.300
година је Риђички купио на свом путовању у Египту. Није украдена или
отета!
8. У Првом светском рату, Србија је
била окупирана, влада измештена а
краљ у избеглиштву, али вредност српског динара је све време остала стабилна а курс непромењен - 88 франака за
100 динара.
9. Осамнаест дугих дана српски војници су у Првом светском рату покушавали да освоје Кајмакчалан од Бугара и на крају успели, преузимајући
важно стратешко место. Осматрачница српске Врховне команде је
после рата пренесена у Пионирски
парк испред Народне скупштине где
и данас поносно стоји.
10. Србија је прва земља која је у Европи после Француске укинула феудализам. Сретенски устав из 1835. године
је био толико либералан да је Аустрија
тражила његово хитно укидање а руски
амбасадор га је погрдно назвао „француским семеном на Балкану“.
11. (додатак) У холу зграде Међународног Црвеног крста у Женеви се
налази табла са натписом: „Буди тако
хуман као што је била хумана Србија
1885. године“. Постављена је у знак
сећања на признање које је ова организација доделила српском Црвеном крсту за помоћ Бугарској, земљи са којом
је Србија била у рату.
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Jeste li znali?
RUBIKOVA KOCKA
Kao što znate, svaka od šest strana Rubikove
kocke obojena je drugom bojom. Prilikom
njenog sklapanja i rasklapanja boje se izmiješaju. Da li ste ikad razmišljali koliko bi tada
moglo biti kombinacija boja? -43 252 003 274
489 859 856 000 kombinacija, nevjerovatno,
ali istinito.
LIST PAPIRA
Imate jedan list papira debljine 0.2 mm. Kad
ga presavijemo bude debeo 0.4 mm... Kolika
bi bila debljina lista kada bi ga presavili 50
puta? -100 000 000 km, 259 puta veća dužina
nego što iznosi razmak između Zemlje i
Mjeseca.
Jeste li znali da nijedan komad četvrtastog,
suvog papira ne može biti savijen na pola više
od 8 puta?
IZ MINUTE U MINUTU
Minuta nije veliki vremenski razmak, ali milijarda minuta je više od devetnaest vijekova.
Sekunda je u poređenju sa minutom vrlo mala.
Milijarda takvih sekundi je oko 32 godine.
NEZAMISLIVE VELIČINE
Milion je u upoređenju sa milijardom kao
sekunda sa satom. Ako počneš uzastopce brojiti do milijarde kao desetogodišnjak brojanje
ćeš završiti kao stogodišnji starac-radeći svaki
dan po 6 sati.
Jeste li znali da ...
... žirafe nemaju glasne žice?
... se putnički brod Kraljica Elizabeta II pomakne za samo 4 centimetra sa svakim litrom
dizela koji sagori?
... zarez napravljen na kori stabla uvijek ostaje
na istom razmaku od tla iako stablo konstantno raste?
... se na kanadskoj novčanici od 2 dolara nalazi američka zastava?
... ako bi nosili slušalice samo 1 sat povećali
bi broj bakterija u svom uhu 700 puta?
... oko 50% ljudi na svijetu nikada nije obavilo
telefonski razgovor?
... komarci imaju zube?
... koze i hobotnice imaju pravougaone
zjenice?
... prosječan kompjuter spojen na Internet
svakih 5 sekundi zarazi neki virus?
... ako bi izbrojili koliko puta cvrčak cvrkutne
u minuti, onda taj broj podijelili sa 2, zatim
dodali 9, opet podijelili sa 2, dobili bi tačnu
temperaturu izraženu u stepenima Celzijusa?
... je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan
psihopata?
... su ljudi koji najčešće ginu u pljačkama
banaka pljačkaši?
... je od 1815. godine vođeno 210 međunarod-

nih ratova?
... polovina ljudske populacije zarađuje oko
5% svjetskog bogatstva?
... je 1926. godine na svijetu bilo samo 100
TV uređaja?
... Meksiko Siti tone oko 25 centimetara
godišnje?
... za jedan kilogram meda pčele moraju
posjetiti 4 miliona cvijetova i preći put 4 puta
duži od zemljinog obima?
... je Madrid jedini glavni grad u Evropi koji
nije stacioniran na rijeci?
... je lubenica povrće, a paradajz voće?
... se najkraći rat odigrao 1895. godine kada se
Zanzibar predao Britaniji nakon 38 minuta?
... se kamilje mlijeko ne zgrušava?
... mrkva sadrži 0% masti?
... su psi spomenuti 14 puta u Bibliji, lavovi
55 puta, ali da domaće mačke nisu ni jednom
spomenute?
... od 1495. godine nije bilo ni jednog 25-godišnjeg razdoblja bez nekog rata?
... se morski psi nikada ne razbolijevaju, jer su
imuni na sve poznate vrste bolesti?
... postoje 92 poznata slučaja izgubljenih
nuklearnih bombi u moru?
... je preko 90% ribljeg ulova ulovljeno u
sjevernoj hemisferi?
... nasuprot frazi „znoji se kao svinja“, svinje
se u stvari ne mogu znojiti?
... neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane?
... ljudsko srce stvara toliki pritisak u tijelu
dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko
9 metara?
... radio valovi putuju toliko brže od zvučnih
da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na
18.000 kilometara udaljenosti nego na kraju
prostorije iz koje je potekao?
... da brzina zvuka iznosi otprilike 1190 km/h
?
... šišmiši uvijek skreću na lijevo kada izlaze
iz pećine?
... grom udara muškarce 7 puta češće nego
žene?
... se u razvijenim zemljama svake godine
baca oko 27% hrane?
... puževi mogu spavati čitave 3 godine?
... se svi olujni vjetrovi i voda u slivniku uvijek okreću u smjeru kazaljke na satu na južnoj
polulopti, a obrnuti smjer imaju na sjevernoj?
... su od nastanka modernih Olimpijskih igara,
1896. godine, samo Grčka i Australija učestvovale na svim igrama?
... jastogu je potrebno oko 7 godina da naraste
i dobije masu od 500 grama?
... na 60 stepeni geografske širine možete
oploviti cijeli svijet?
... je sadašnji broj živih ljudi na zemlji veći
od broja svih preminulih ljudi koji su ikada
živjeli na zemlji?
... je med jedina hrana koja se ne kvari,

arheolozi su probali med koji su pronašli u
grobnicama egipatskih faraona i ocijenili da
je jestiv?
... je ukupna masa svih mrava na svijetu veća
od ukupne mase ljudske populacije?
... svaka kap morske vode sadrži približno
milijardu atoma zlata?
... su ljudi i delfini jedine vrste koje upražnjavaju seks iz zadovoljstva?
... se topla voda smrzava brže od hladne vode?
... Havajska abeceda ima samo 12 slova.
... svaki put kada kihnete srce vam stane na
sekundu.
... Eskimi imaju stotine riječi za snijeg ali niti
jednu za zdravo.
... Albert Ajnštajn nikada nije nosio čarape.
... upaljač je izmišljen prije šibice.
... prva internet domena (web sajt) je registrovana 15. marta 1985.
... oko 7,5% svih kancelarijskih dokumenata
se izgubi.
... u prosjeku jedan poslovni dokument kopira
oko 19 puta.
... sve bebe su daltonisti kada se rode.
... djeca rastu brže u proljeće nego u bilo koje
drugo godišnje doba.
... ljudi se rađaju sa 350 kosti u tijelu,
međutim kada osoba dosegne zrelo doba ima
samo 206 kosti, jer se mnoge od njih spajaju i
formiraju jednu kost.
... Leonardo da Vinči je imao disleksiju i često
je pisao unazad.
... na svijetu ima oko 6800 jezika.
... interpunkcija nije postojala sve do 15.
stoljeća.
... djeca se smiju oko 400 puta na dan dok se
odrasli u prosjeku smiju samo 15 puta dnevno.
... kokosov orah je najveće sjeme na svijetu.
... u sjemenkama jabuke ima cijanida.
... kada biste uzeli oko 450 grama paukove
mreže, razvukli je, okružili biste cijeli svijet.
... kada bi svi ljudi u Kini stali na stolicu i
skočili u isto vrijeme to bi Zemlju izbacilo iz
njene osi.
... krtica može iskopati oko 90 m tunela za
jednu noć.
... simboli + i - su se počeli upotrebljavati
1489. godine.
... površina pluća je otprilike iste veličine kao
tenisko igralište.
... u prosjeku ljudi koji su dešnjaci žive duže 9
godina od onih koji su ljevaci.
... plavi kit ima srce veličine malog auta i
njegova krvna žila je tako prostrana da bi
osoba mogla plivati kroz nju.
... zbog rotacije Zemlje, možete dalje baciti
loptu na zapad nego na istok.
... drveća proizvode prirodni „antifriz“ – kemikaliju koja ih čuva od smrzavanja i na temperaturama nižim od -40 stupnjeva Farenhajta.
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Zašto se kaže?
Lupa ko Maksim po diviziji, pijan ko majka, lije krokodilske suze...
Evo objašnjenja nekih od 15.000 idioma koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a ne znamo njihovo porijeklo, poput nadžak-babe,
Potemkinovih sela, španskog sela...
Idiomi su ustaljeni izrazi ili frazeologizmi kojima se služimo kako
bi što slikovitije objasnili nešto. Kako biste u svakodnevnom govoru ove naročite izraze koristili onako kako treba, nije zgoreg da
znate kako su neki, od ukupno 15.000 njih, nastali.
Izdvajamo objašnjenja onih s kojima se, prema slobodnoj procjeni,
najčešće susrećemo.
Lupa kao Maksim po diviziji
Fraza se koristi kada hoćemo da kažemo da neko priča svašta, a
ne kaže zapravo ništa, jednom riječju lupa gluposti. Iako na prvi
pogled djeluje kao da je riječ o nekom čovjeku, istina je da je „maksim“ zapravo mitraljez nazvan po njegovom konstruktoru Hajramu
Stivensu Maksimu. Korišćen je u Prvom svjetskom ratu, a ispaljivao je 200 metaka u minuti.
(Postoji i drugo objašnjenje ovog idioma koje glasi: „Lupa k’o
Maksim po divizmi“. Divizma je dvogodišnja biljka sa lijepim žutim cvjetovima i koristi se kao narodni lijek. Op. D.J.)
Pijan k’o majka
Fraza se koristi za one, koji su se baš dobro „nacvrcali“. Postoje dva
objašnjenja njenog porijekla. Prema prvom, ljekari su u stara vremena kao anesteziološko sredstvo za olakšavanje muka porodiljama
koristili rakiju, te su često pred sam porođaj majke bile više nego
ošamućene.
Prema drugom, pojam „majka“ u ovoj frazi upotrijebljen je u
značenju zemlje. Razumije se, zemlja mora da bude „pijana“
(čitaj: natopljena vodom) da bi donijela plodove. Potvrdu ovog
objašnjenja nalazimo često u širem obliku ove fraze, koja glasi:
„Pijan kao majka zemlja“.
(Gas) do daske
Fraza se koristi kada hoćemo da kažemo da nešto radimo kako treba, do samog kraja. Objašnjenje je jednostavno. Pod ispod papučice
za gas često se naziva daskom. Odavde se idiom „do daske“ proširio i na ostale primjere, označavajući „do kraja“.
Plakati kao godina
Idiom se koristi kada hoćemo da kažemo da se neko baš naplakao.
Objašnjenje: Riječ godina je nekada označavala oluju, kišu! Dokaz
ovog tumačenja može se naći u rječnicima Matice srpske i SANU.
Kada se zamijene termini, složićete se, više je nego jasno značenje
ove fraze.
Slijepi putnik
Ovim idiomom se služimo kada hoćemo da kažemo da se neko
prošvercovao. Objašnjenje je, međutim, dvojako. Prema prvom,
poteklo je od toga što su nekada slijepe osobe prevožene besplatno.
Prema drugom, putnici bez karte su nakon izlaska na svjetlost dana
poslije skrivanja po budžacima bivali zaslijepljeni svjetlošću…
No, lingvista Milan Šipka tvrdi da nijedno od ovih objašnjenja nije
uvjerljivo i da se zapravo radi o jednostavnom prevodu njemačkog
„blinder Passagier“. Pridjev „blind“ znači „slijep“, ali je nekada
označavao i „prikriven“.

Španska sela
Idiomom se služimo kada hoćemo da kažemo da je nekome nešto
nerazumljivo, nepoznato ili strano. Postavlja se pitanje zašto ne kažemo „portugalska“, „njemačka“ ili „rumunska“ sela?
Objašnjenje daje lingvista Milan Šipka u knjizi „Zašto se kaže“. Prema njegovom zapažanju, riječ je o doslovnom prevodu njemačkog
izraza „spanische Dörfer“, s istim značenjem kao i kod nas.
Prvi je taj izraz upotrijebio Johan Volfgang Gete u čuvenom romanu
„Jadi mladoga Vertera“. Nijemci su, naime, ono što je dolazilo iz
dalekog španskog jezika osjećali kao strano i nerazumljivo.
Takvi su izrazi, s istim značenjem, stvoreni i u drugim jezicima,
npr. u španskom: „esto es griego para mi“ (bukvalno: „to je grčki za
mene“), isto kao i u engleskom: „it`s Greek to me“. Španci kažu i:
„esto es arabigo para mi“ („to je arapski za mene“), a Francuzi: „c`est
du chinois“ („to je kineski“) ili „c`est l`hebreu“ („to je jevrejski“).
Nadžak-baba
Ovim izrazom se služimo kada hoćemo da kažemo da je neko
svadljiv i džangrizav.
Objašnjenje: Nadžak je turcizam, koji imenuje davno zaboravljeno oružje, ali i oruđe kojim se radilo na njivi. Njemu je kasnije u
pogrdnom značenju dodat pojam „baba“, kako bi njime što uvjerljivije bile nagrđene žene „naopake“ naravi koje su dugim jezikom
sjekle kao nadžakom.
Krokodilske suze
Fraza označava lažno oplakivanje ili sažaljenje nad nekim.
Objašnjenje: Vjerovali, ili ne, krokodil ponekad zaista plače, ali
ne od tuge i žalosti, već zato što su mu suzne i pljuvačne žlijezde
u tijesnoj vezi, pa kad proždire žrtvu, refleksno suzi, tačnije pušta
krupne suze. Oni, koji su imali prilike to da vide zaključili su da
ova zvijer odista oplakuje svoje žrtve. Tako je nastao ovaj idiom.
Ni po babu, ni po stričevima
Idiom označava nečiji pravedni sud i nepristrasnost. Objašnjenje
stiže iz narodne pjesme „Uroš i Mrnjavčevići“. Oni koji su je na
vrijeme pročitali znaju da je u njoj Marko Kraljević, pravično, bez
obzira na pritisak oca i stričeva (moćnih feudalaca) presudio da cara
Dušana treba da naslijedi jedino i isključivo njegov sin − kasnije car
Uroš Nejaki. Time je Marko pored ostalog i ispoštovao zakletvu,
koju je dao majci Jevrosimi.
Potemkinova sela
Fraza se koristi kada hoćemo da naglasimo da je nešto obmana ili
varka.
Objašnjenje podstiče iz vremena ruske carice Katarine II, a vezano je za prevaru koju je osmislio caričin ljubavnik, knez Georgije
Aleksandrovič Potemkin, inače vrhovni komandant vojske i prvi
ministar.
On je, naime, uredio da se nakon rusko-turskog rata na brzinu dotjeraju kuće i dvorišta novoosvojenih krajeva i to samo kraj puta
kojim je te 1787. godine prolazila Katarina Velika u pratnji austrijskog kolege Josifa II. Sve je izgledalo idealno: kuće sa predivnim
fasadama, bašte pune cvijeća, a na kapijama dotjerani seljaci, koji
ne skidaju osmijeh s lica, mašući carici. Potemkin je ovom prilikom
Katarini pokazao i novosagrađenu tvrđavu u Hersonu… Čitavu
prevaru otkrio je caričin prijatelj, francuski poslanik grof Segir, svjedočeći u svojim memoarima „o obmani nesvakidašnjih razmjera“.
O naseobinama od kartona, seljacima u svečanim nošnjama koje su
premještali duž puta, džakovima punim pijeska umjesto žita…
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Mudre misli
Ako kantar ne valja, ti budi ispravan.
Ako nekome nešto nije dalo majčino mleko,
kravlje nije nadoknadilo.
Ako pijemo kao stoka - biće dosta, ako pijemo
kao ljudi - biće malo.
Ako sreću ne sretneš, nećeš je ni stići.
Ako zima ustima ne ujede, ona repom ošine.
Ako zlo neće na tebe, a ti beži od njega.
Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.
Baci dobro niz vodu, voda će opet tebi da donese.
Batina ima dva kraja.
Bez muke nema nauke.
Bez zdravlja nema bogatstva.
Boj se Boga, ali i onoga koji se Boga ne boji.
Bolest i planinu obori, a kamoli čoveka.
Bolje je jedanput zaplakati, no sto puta uzdahnuti.
Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom.
Bolje manastir da rasturiš nego dvoje mladih da
razdvojiš.
Bolje poštena smrt nego sramotan život.
Bolje svašta jesti nego svašta govoriti.
Budalu ne ruži, već mu savet pruži.
Da je dobro, i đavo bi se ženio.
Da se reči kupuju, manje bi se govorile.
Dobra žena praznu kuću čini da je puna.
Dobra devojka sama se udaje.
Dobro je teško videti, a lako se pozna.
Dok jednom ne smrkne drugom ne svane.
Dok ne iskopaš nov bunar, ne pljuj u stari.
Drži reč ko rešeto vodu.
Drži se novog puta i starog prijatelja.
Drvo se na drvo naslanja, a čovek na čoveka.
Gde nevolja ruča tu i tuga večera.
Gde velika zvona zvone tu se mala ne čuju.
Gledaj napred, al se osvrni i nazad.
Gori je ženski jezik no turska sablja.
Govori da bih te video.
I iz krivog odžaka dim pravo izlazi.
Iz prazne kuće i miševi beže.
Jedno krivo drvo ceo tovar raspe.
Kad oči govore, usta ćute.
Kad se perje prospe teško ga je sakupiti.
Kad čovek nema svoga dobra, tuđe zlo premeće.

Kajanje je lek za svaki greh.
Kašalj, šuga i ljubav ne mogu se sakriti.
Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.
Ko lomi veru, njega će vera.
Ko ne plati rukom, taj će dušom.
Ko se ljudi ne stidi ni Boga se ne boji.
Ko se vatre ne nagrije, taj se dima ne nadimi.
Ko staro ne krpi, ni novo ne nosi.
Koji se pas silom u lov vodi, taj zeca ne hvata.
Konju, ženi i pušci ne treba verovati.
Lako je iza šest volova plug držati.
Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.
Lako je tudjim rukama vrelo gvožđe hvatati.
Lepa reč i gvozdena vrata otvara.
Ljubav je puna i meda i jeda.
Ludi boj biju, a mudri vino piju.
Mnogo dobija onaj koji svašta ne kupuje.
Ne zamahuj ako ne smeš da udariš.
Nijedno zlo ne prođe neopaženo.
Obraz ide s glavom.
Od ljubavi se živi, ali se za nju gine.
Od rane trešnje i lepe žene čovek malo koristi
ima.
Od reči mu nema tvrđeg grada.
Od zla gore,a od dobra bolje nema.
Od zle ćudi nema većeg zla.
Poštena je čoveka lako prevariti.
Prvo pljuni pa pogledaj u šolju.
Reči vežu i dreše.
Siroto dete samo sebi pupak vezuje.
Sita mačka miševe ne lovi.
Što pređe preko zuba ode preko brda.
Teško onoj kući gde dima nema.
Teško onome ko nema svoga za nevolju.
Teško vuku za kojim psi ne laju.
Torba je najteža kada je prazna.
Treba znati zasvirati i za pojas zadenuti.
Za dobrim se konjem diže prašina.
Zao glas i ptice nose.
Zasviraj i za pojas zadeni.
Zlato se u vatri probira, čovek u nevolji.
Zora sviće, biće dana.
Žena je zlo bez kojeg se ne može.

Стара Рјечица, Стојановићи, Озрен, Добој, Република Српска
Фото: Ненад Неша Маљеновић

