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Дође и зима, паде и први снијег. А можете ли замислити како би 
било да имамо само једно годишње доба, рецимо љето. Некима би 
вјероватно одговарало, скоро сваки дан лијепо, топло сунчано, мада и 
љета знају бити сурова, сјетимо се само какво је било ово задње. Боље 
да се не подсјећате, јер ће вас проћи воља и за љетом и свиме што 
оно доноси. А било би и досадно да је само једно годишње доба, све 
би било једнолично и природа и људи. Да, и људи, и они би постали 
једнолични, јер овакви какви смо све нам брзо досади. Ипак је боље 
овако, имамо четири годишња доба, па нека свако бира кад му је и 
шта му је најбоље.

А наша друштва као да највише воле јесен, помало зиму и прољеће, 
а љето никако. Зашто ово кажем? Па зато што је највише активности 
управо у ова три годишња доба, а то је некако навика од старина, 
касна јесен и зима биле су за прела и сијела, касније за игранке, тада 
је било мање посла и људи су се одмарали од напорних послова и 
могли су себи приуштити и мало забаве, весеља, барем да на кратко 
забораве на умор. А нису то чинили сами него у друштву, не само 
својих укућана него и комшија и свих оних који су вољели да уз добро 
расположење, пјесму и игру, проведу неко вријеме а то су обично биле 
дуге зимске ноћи.

Неко ће рећи: била су то дивна стара времена. Јесте, таква су времена 
онда била, али и сада има много могућности за нешто, ако не баш 
онако, онда слично. И наша друштва као да иду тим правцем и 
подстакнута старим обичајима и традицијом, већину својих догађаја, 
приредби, организују у јесењим и зимским данима, понешто и у 
прољећним, тек толико да годину започну са нечим лијепим.

А ова јесен, као и многе до сада, била је веома плодна и успјешна, 
боло је обиље догађаја у скоро свим друштвима и за свачији укус, 
потрудили су се, баш онако како треба и доликује. Нећу овдје 
спомињати те догађаје, имате прилику да о сваком понешто прочитате 
и сами се увјерите да је рађено добро и квалитетно.

У новој години желим да имамо још више приредби и других догађаја 
о којима ћемо свакако писати у Мостовима и тако широј јавности 
представити дјеловање наших друштава као и појединаца који својим 
дјелом доприносе очувању наше културе, традиције, језика, писма 
и свеукупног националног идентитета, јер народ који изгуби свој 
национални идентитет изгубио је највећу битку.

Свако добро у новој 2015. години.

Снегови бели 
опет веју...
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           Као што сам записао у новогодишњој 
честитки председницима друштава и члано-
вима органа у ССДС, нова година није само 
крај оне, која се завршава, нити почетак оне 
која долази, него много више. То је време, 
када се своде рачуни, праве биланси, када се 
анализирају позитивна и негативна кретања 
не само у организационој структури ССДС 
и друштава у Савезу, него врше преиспити-
вања и у садржајном па и духовном погледу. 
Када се као председник ССДС на крају ове 
2014. године осврнем и погледам шта смо и 
како радили, онда треба истакнути да је ово 
година за коју би наши стари људи рекли, не 
поновила се. У условима нашег рада, које 
нисмо сами бирали, него силом прилика у 
њих потиснути, можемо слободно рећи, да је 
била 2014. годину пуна изазова. С обзиром 
на све неприлике, које смо имали у 2014. го-
дини, без дилеме можемо констатовати да ју 
завршавамо у одличној кондицији, чак мно-
го јачи него на њеном почетку, знатно слож-
нији и охрабренији, не само у ССДС, него и 
у већини друштава која сачињавају Савез. То 
нам данас признавају и они који би желели 
да виде ССДС у знатно слабијој кондицији.

 После програмско изборне 
Скупштине 16. 3. 2014. у Новој Горици, сле-
дио је врло успешан Фестивал фолклорних 
група ССДС у Церкљама на Горењској, који 
је био предвиђен у нашем програму за 2014. 
годину. Након те врло лепе и успешне ма-
нифестације, са правом смо очекивали лепу 
и успешну годину и на другим подручјима 
свога деловања у складу са програмским 
циљевима, који су били усвојену на изборној 
скупштини. Међутим, нико није ни слутио 
да ћемо мењати приоритете свога деловања. 
Нико у новом руководству и органима ССДС 
није претпостављао да ће нас временске не-
прилике, које су погодиле нашу отаџбину – 
Србију и Републику Српску у доброј мери 
ујединити, када је у питању сакупљање не-
опходне хуманитарне помоћи поплављеним 
или на други начин уништеним градовима 
Републике Србије и Републике Српске. Са-
вез српских друштава Словеније је стао на 
чело организационе структуре, усмеравао 
не само прикупљање, него и дистрибуцију 
хуманитарне помоћи, али и транспорт на 
крајње дестинације, по принципу пола за 
Републику Србију, пола за Републику Срп-
ску односно БиХ. Истина, било је покушаја 
неких злонамерника да се умањи улога, не 
само ССДС и њеног руководства, у овој ве-
ома важној друштвеној акцији, него и поку-
шаја омаловажавања и самих друштва, која 
су била носиоци целе друштвене акције. 
Међутим ми се нисмо збунили, нити чак 
реаговали на те покушаје, него наставили 
свим својим капацитетима реализацију ак-
цијског програма, који је усвојио организа-
циони одбор, основан на ванредној седници 
Извршног одбора ССДС 17. 5. 2014. године. 
За успешну организацију и деловање у ван-
редним околностима ССДС и друштва у Са-

Срећно
Новогодишња порука председника Савеза српских друштава Словеније 
српским културним и другим друштвима, њиховим органима и члановима.

везу добили су захвалнице Владе Републике 
Србије, што нам сведочи да смо препознати, 
као добро организована заједница.

 Издавање наших новина »Мосто-
ви« је један од пројеката предвиђених у 
програму рада за 2014. до 2016. године. У 
оквиру финансијских могућности ССДС је 
издао неколико бројева наших новина, где 
смо делимично приказали најважније ак-
тивности ССДС, а то ћемо чинити и у 2015. 
години. Тај пројекат је не само пријављен, 
него и одобрен тако код институција Србије 
као и код Јавног фонда Републике Слове-
није за културне делатности, што је само 
знак правилног приступа када је у питању 
уређивачка политика. Радује нас чињеница 
да се ССДС прикључују она српска друштва 
која су у Словенији препознатљива, што је у 
складу са политиком ССДС.

 Изузетно добра сарадња са инсти-
туцијама Републике Словеније и Републике 
Србије, али и добре полазне основе за са-
радњу са Републиком Српском нас охрабрује 
у ентузијазму да и даље наставимо са још 
већом преданошћу у борби за остваривање 
програмских циљева усвојених на изборној 
Скупштини. Решавање статусног питања 
Срба у Словенији  јесте и биће саставни део 
програмских циљева сваког вођства ССДС. 
У 2014. години смо имали на ту тему неко-
лико важних сусрета у институцијама Сло-
веније, али и институцијама Србије. Врло 
запажен састанак је био код Борута Пахора 
председника Републике Словеније, састан-

ци са одређеним посланицима словеначког 
парламента, а у припреми је састанак и са 
председником Владе Републике Словеније, 
на којима је пре свега разговарано или ће се 
разговарати о статусу, који јесте за српску 
националну заједницу питање свих питања. 
Наиме, са решењем статусног питања, сва 
остала питања постају споредна и решаваће 

се без већих проблема. На предлог ССДС 
је у Савет за националне мањине у Влади 
Републике Словеније поново изабран мр 
Драго Војводић, док са Амбасадом Србије, 
али и другим институцијама Србије није ни 
потребно посебно испостављати одличну 
сарадњу, која се подразумева и свакодневно 
продубљује.

 У 2014. години ми смо већ увели-
ко почели припреме за свечану академију 
ССДС, која ће се поводом 20 година рада 
ССДС одржати 14. 3. 2015. године, на којој 
ће учествовати бројни делегати српских кул-
турних и других друштава у Словенији, али 
и бројни угледни културни, политички и јав-
ни званичници Републике Словеније, Репу-
блике Србије и земаља региона. То је гаран-
ција да су ССДС, али и друштва у Савезу, на 
добром путу ка остваривању постављених 
циљева.

 Са овим речима реалног опти-
мизма желим свим културним и другим 
друштвима и њиховим члановима срећну и у 
сваком погледу успешну нову 2015. годину, 
те срећне и Богом благословљене божићне 
празнике.

СРЕЋНО!

Љубљана, 24.12.2014. године
Никола Тодоровић, председник ССДС

Никола Тодоровић
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У Марибору је 6. и 7. децембра 2014. одржан 
Семинар традиционалних игара и песама, у 
организацији Савеза српских друштава Сло-
веније и Центра за истраживање и очување 
традиционалних игара Србије (ЦИОТИС), 
уз техничку подршку СКД „Марибор’’, у 
улози локалног организатора. 

Семинар је окупио преко тридесет полаз-
ника из различитих српских фолклорних 
ансамбала који делују у Словенији, чланова 
Савеза српских друштава Словеније. По-
лазнике су кроз семинар водили: Славица 
Михаиловић, кореограф; МА Здравко Рани-
сављевић, етнокореолог и Маја Стојановић, 
етномузиколог. На овогодишњем семинару 
су обрађиване традиционалне игре и песме 
из централне Србије. 

Центар за истраживање и очување тради-
ционалних игара Србије (ЦИОТИС) од 
1990. године организује семинаре у Србији, 
региону и дијаспори. 

Семинаре ове Организације до сада је по-
хађало око 4000 полазника. Основна делат-
ност ЦИОТИС-а јесу тзв. теренска етноко-
реолошка и етномузиколошка истраживања, 

Семинар традиционалних 
игара и песама у Марибору

која се у континуитету спроводе већ више 
од две деценије, паралелно са едуковањем 
кадрова у аматеризму. Прикупљени плесови 
се бележе и практично презентују на семи-
нарима традиционалних игара и песама. У 
периоду од свог оснивања до данас, ЦИО-
ТИС је публиковао близу 40 књига, пос-
већених играчкој традицији Срба и других 
народа у Србији и региону. Руководство ове 
Организације чине чланови Катедре за етно-
музикологију Факултета музичке уметности 
у Београду: др Оливера Васић, др Сања Ран-

ковић, др Селена Ракочевић и МА Здравко 
Ранисављевић, уз ПР подршку Радојице 
Кузмановића, дугогодишњег в.д. Национал-
ног ансамбла игара и песама Србије „Коло“.  

Остали чланови ЦИОТИС-а су истакнути 
српски кореографи – уметнички руководио-
ци најуспешнијих фолклорних ансамбала у 
Србији данас.

Основни циљ Семинара традиционалних 
игара и песама у Словенији јесте едуковање 
младих у домену извођења плесова и песама 
које их прате, а у ширем смислу и развијање 
стратегија очувања фолклорног наслеђа. 

Сарадња аматера са ЦИОТИС-ом, као Ор-
ганизацијом од специфичног струковног 
кредибилитета, потенцијално доприноси 
професионализацији Културно-уметничких 
друштава и побољшању ефикасности њихо-
вог деловања у култури.   

Здравко Ранисављевић
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 Без патетике, сем ако сурова истина 
није, парадоксално, налик на патос, рећи ћу 
оно што и други често кажу: сведоци смо аго-
није нашег несрећног српског народа. Само 
суочени с том истином, а без права на без-
брижност, са обавезом да дејствујемо, имамо 
неких невеликих изгледа са се спасемо.

 Положај српског народа данас тежи 
је него после изгубљене Косовске битке и 
после великих сеоба под патријарсима. Јер 
после Косова, иако покорени и понижени, 
нисмо били поражени духовно и морално. 
На челу Србије се нашла кнегиња Милица, а 
уз њу рођака Јефимија, обе са државничким 
даром, виском свешћу и узоритом моралном 
одговорношћу. Оне су васпитавале будућег 
владара, Стефана Лазаревића, који 1389. има 
само дванаест година, а на позорницу исто-
рије ступиће као шеснаестогодишњак, где га 
је чекало тешко бреме вазалства. И оне и он 
не могу да не признају турску силу; морају 
да јој се покоре. Али дух им није поражен, 
морал им је висок. Служећи вишој сили, ни-
кад ту силу не хвале и не славе, вазда је само 
проклињу, као злу судбину. Упркос њој, дес-
пот Стефан Високи ће све чинити да одржи 
континуитет са немањићком Србијом, др-
жећи се гесла: „Колико је у моћи – ми своју 
песму плетемо“.

Данашњи вазали не плету никакву 
песму, јер немају визију која је и у поразу 
не само неопходна него и спасоносна. Вазал 
Деспот Стефан био је државник. Ми данас 
државника немамо, кад су нам најнужнији. 
Немачка је, у страшном поразу, одржала 
равнотежу, јер је имала Аденауера, достој-
ног трагедије с којом је немачки народ био 
суочен. И Турска је, кад је царство пропало, 
имала Кемала Ататурка, који је заповеднич-
ки опомињао свој народ: на улазу у сваки 
град наредио је да се испише: будите по-
носити што сте Турци! Тако је и та велика 
нација преживела тешку кризу, да опет буде 
– сведоци смо данас – велика.

Морални пораз и пад духа, клонуће 
културе пред поплавом ружноће и бесмисла, 
као зла коб су се наднели над Српством. Да 
зло буде веће: уништава нас и бела куга. До 
скора, сваке године нас је било мање за један 
град величине Аранђеловца. Опадање се сад 
наставља: још је већа неравнотежа између 
умирања и рађања, тако да нас је сваке годи-
не мање и за цео град Крушевац. Слаб ната-
литет последица је кукавичлука пред живо-

Тренутак је за 
морални подвиг
Реч на философско-књижевном скупу, у Крушевцу 9. јуна 2006.

том и непостојања моралних норми. Ми сад 
као да прихватамо тезе наших непријатеља, 
и сами себе кудимо, истичући да смо рђав, 
па и најгори народ. Нађа „српска посла“ су 
најгора могућа посла, и ми се с тим миримо, 
а не смемо се мирити, ако желимо да опс-
танемо. Опстаћемо једино ако наша српска 
посла буду, упркос силама зла, најбоља мо-
гућа посла. Кад то кажем, мислим на неке 
узоре, рецимо Швајцарце, поносити народ 
Виљема Тела, који остаје јединствен и мо-
рално крепак упркос великим и језичким и 
верским разликама, јер му је начело: „Где 
јединство влада – ту станује Бог“. Треба да 
учимо и од великих и од малих, као и да се 
ослањамо на своја предања, на завете оних 
који су и у поразу, и нарочито у поразу, има-
ли визију. „Љубав све превасходи!“ – по-
ручује нам Деспот. „Колико је у моћи, ми 
своју песму плетемо“ – све вам је то исписа-
но на дивном мозаику Младена Србиновића, 
у свечаној дворани наше крушевачке општи-
не. Не морамо, дакле, ићи далеко, у Турску 
или Швајцарску.

Битно је наше историјско искуство: 
од њега морамо полазити. Цена слободе била 
је висока, а Срби су се жртвовали не само за 
своју него и за слободу своје сабраће. Није 
им за то исказана ни најмања захвалност. 
Напротив! После тешких губитака, и живота 
и српских земаља, крајње време је за муд-
рост, а то значи за отпор не више ратнички, 
физички, јер снаге наше су исцрпене, него за 
отпор, и више од тога за препород морални, 
за неговање духовних вредности, за одбрану 
знањем и културом. Тај рат без рата, у коме 
је свест најсветлије оружје, тежи је од оно-
га у коме се ломе копља и губе главе. Треба 
нам опстати и у матици и у расејању, а снаге 
су нам истрошене. И даље се нагло осипамо. 
Сеобе се настављају. Данас, зацело, не важи 
упозорење Црњанског: сеобе има, смрти 
нема. Околности су се измениле: смрти ите-
како има. Јер се и карактер сеоба из темеља 
изменио. Сеобе, оне велике под патријарси-
ма, биле су колико трагичне и губитничке, 
толико и добитничке. Отварали су се и неки 
нови видици. У Средњој Европи Срби су 
одавно имали своја духовна огњишта: па сви 
фрушкогорски, банатски или прекодрински 
манастири, настали су пре великих сеоба. 
Наши изгнани преци, са Косова и Метохије, 
из Поморавља и Мачве. Дошли су у Пано-
нију или у западне крајине не као у сасвим 
туђу земљу. Било је ту Срба староседелаца, 
већ уклопљених у културу Средње Европе. 

А сад смо расејани у стодвадесет држава на 
свим континентима. У галопирајућем рит-
му нестајемо. Држава није учинила готово 
ништа, у сваком случају ни приближно до-
вољно на градњи мостова између матице и 
дијаспоре. Сеобе је пратила само Црква, ко-
лико је могла и знала. Већ у другој, најдаље 
трећој генерацији, утапамо се, нестајемо. 
Чим заборавимо језик, то нисмо више ми, 
јер кренули смо у велики свет такорећи наги, 
без културне одеће. Народ који има културу, 
и на њој утемељену самосвест, опстаје и кад 
изгуби свој језик. Пример су Јевреји, који 
расути п освету не говоре јеврејски, али 
су зато научили многе језике и нису се из-
губили, него и даље, у многим срединама, 
владају: јер су јединствени, ослоњени на 
Стари завет, Тору и Талмуд, на своја пре-
дања, остајући притом отворени и за друге 
културне вредности, савршено уклопљени 
у нове цивилизацијске токове, а да притом 
нису изгубили сопствену свест и самосвест. 
Срби такође треба да знају да се може опста-
ти и кад се језик изгуби, али не и свест, не и 
култура. Пропаст и нестанак намењени су не 
малим народима. Пропадају и велики. Про-
падају заборавни народи, а Срби су изразито 
заборавни. „Српски народ у утакмици наро-
да може се одржати само као културна снага. 
Степен имунитета зависи од висине културе.

Војвођанско аутономаштво и цр-
ногорски сепаратизам типични су изрази 
антикултуре. Аутономија је имала смисла у 
туђој царевини; она је изгубила оправдање у 
држави српској и југословенској. Од српског 
штита претворила се у антисрпску шпекула-
цију. Црна Гора је трагичан случај: починила 
је морално самоубиство, чисту лудост, која 
не може бити од историје некажњена. Црна 
Гора је порушила дело Стефана Немање, 
родом из Рибнице, који је ујединио Зету и 
Рашку; гласала је против Петра цетињског и 
против Његоша, творца „Горског вијенца“ и 
„Огледала српског“; окренула је леђа Мар-
ку Миљанову, па и самом краљу Николи, 
песнику химне „Онамо ’намо“, чија је поен-
та „Онамо !... покој добићу души кад Србин 
више не буде роб.“

Ми нестајемо и у бившим југосло-
венским републикама. У Хрватској се наве-
лико врши покрштавање, католичење и пох-
рваћивање: наставља се злодело Павелића 
и Степинца. Губимо се и у Словенији, и то 
већ у другом поколењу. Ових дана смо гле-
дали, у београдском народном позоришту, 
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драму „Наследник“ од Марка Јовановића, у 
извођењу Театра Парадокс – Друштва Срп-
ска заједница Љубљана. Београдска публи-
ка се забављала, смејала, јер било је обиље 
комичних приказа, али суштина је трагична: 
потпуна изгубљеност већ у другој генера-
цији, одсуство елементарне самосвести због 
немања културе, због слабог памћења и за-
боравности, налик на духовну амнезију.

То исклизнуће из цивилизације уг-
рожава не само расејање него и матицу. Срби 
су све мање нација или народ, све више об-
ично, бесловесно становништво, апатриди 
усред Србије. Зато су јако рањиви. Положај 
јесте тежак, више него тежак – трагичан. 
Треба бити достојан трагедије која нас је по-
годила.  И раније, током наше историје, било 
је претешких стања. Добрица је, у „Време-
ну смрти“ дочарао велику драму, у којој су 
наши преци, и они у мноштву, неписмени 
или полуписмени, као и они на врху, били 
достојни трагедије, па су били у стању да 
нађу излаз и из безизлазног положаја, нарав-
но по цену ужасних жртава. Али су имали 
идеал за који су се жртвовали и који их је ује-
дињавао. И пре Великог рата, и пре балкан-
ских војни, у доба анексионе кризе, стање 
је било драматично, али никад нисмо били 
толико изгубљени и оволико сами као данас. 
Нејединствени и без савезника, напуштени 
и од рођене браће. Некад су словенска браћа, 
Руси нарочито, притицали у помоћ витешкој 
Србији. Кад су кренули добровољци у помоћ 
балканској словенској браћи, Лав Толстој је 
био уздржан, а Србија је очекивала његову 
подршку: да загрми његов пророчански глас. 
Млада Српкиња, још ђак, Анђа Петровић, 
сестра Надеждина и Расткова, обратила се 
пророку из Јасне Пољане тражећи његово 
објашњење. Он јој је одмах одговорио. Из 
тог опширног „Писма Српкињи“ памтим 
једну реченицу, и данас актуелну: „Није 
битан политички положај Србије; битно је 
религиозно стање Српскога народа.“ Рели-
гиозно стање не у црквеном смислу, него у 
елементарном, изворном, дубинском: степен 
јединства, висина узајамне љубави и снага 
солидарности – то су знаци религиозности 
једног народа. А то је управо оно што Срби 
данас немају. За разлику од свих народа који 
их окружују, Срби су трагично нерелигио-
зан народ и зато у агонији, можда безбудућа. 
Неке отровнице, стално присутне на телеви-
зији, не могу се ни сањати, рецимо у Загребу 
или Приштини: ни два дана не би саставиле. 
Превише је кукоља у нашем житу. Али да не 
говоримо само о тровачима и о кукољу..

Ко је, уствари, затајио, ко изневе-
рио? Више пута сам рекао и нисам сигуран 
да сам био схваћен: криза елите изазвала је 
кризу нације. Десило се то и у великом све-
ту.

Зар није Жилијен Бенда написао 
гласовиту књигу великог одјека, „Издаја 
интелектуалаца“? дакако, европских инте-
лектуалаца. Уствари, ми смо некад имали, 
а данас, кад је најпотребнија, немамо елиту. 

Особито немамо политичку елиту, нема др-
жавника ни на видику. Али нема ни интелек-
туалне, ни академске елите. Част изузетним 
појединцима, усамљеницима чији је глас 
као глас вапијућег у пустињи. Некад смо, 
рекох, елиту имали. Да не идемо дубоко у 
прошлост, подсетимо се само на модернију 
повест. На вест о Првом српском устанку 
велики наш просветитељ Доситеј Обрадо-
вић напушта своје топло огњиште у Трсту, 
долази у Србију и ставља се на располагање 
Вожду. Сву своју покретну имовину дарује 
Србији која се у мукама рађа и доноси јој 
величанствену химну „Востани Сербие!“ то 
је припадник елите. На вест о балканским 
ратовима председника Српске краљевске 
академије Јован Жујовић јавља се у војску, 
али га не примају јер је стар; а он несрећан 
због тога, ставља на располагање српској 
војсци сву своју покретну имовину. При-
мер је то елитног понашања не на речима 
него делом. Велика сликарка, Надежда Пе-
тровић, напушта уметност, прати војску као 
болничарка, негује тифусаре и сама умире 
од тифуса. То је елита. И да не набрајамо 
даље тако славне узоре, којих нисмо дос-
тојни. Одсуство идеала, немање вере, суша 
узајамног поверења, надмоћ мржње над 
пријатељством и љубављу, неспособност за 
жртвовање – карактеристике су овог време-
на, времена зла.

Отуд интелектуална немоћ. Ми 
нисмо убедили свет да нисмо ми, Срби, кри-
ви за рат: да су рат започели други, они који 
су рушили државу, починивши први злочин, 
злочин против мира. Све што је уследило 
само су несрећне последице тог првобитног 
злочина.

Нисмо убедили свет, јер нисмо 
схватили важност медијског рата ни дух или 
злодух овог доба, овог времена плаћеног ла-
гања. Наш пораз је и пораз наше памети. А 
није реч једино о нашим недораслим поли-
тичарима, него и о нашој сујетној интели-
генцији.

И ја сам некад веровао у велику 
памет српске елите, у труст мозгова, раско-
шан особито у Београду. Време је, међутим, 
показало да је та памет кратког даха, а дуге 
и кобне таштине. И раније сам назирао пуко-
тине и код најдаровитијих, и најделотвор-
нијих наших интелектуалаца. Култура им је 
знатна, укорењеност недовољна. Необичан 
је то парадокс. Сећам се, на пример, неких 
саборовања, рецимо Сопоћанских виђења 
у Новом Пазару. Покојни Ћамил Сијарић у 
Сопоћанима је био као у свом дому; знао је 
и православно богослужење, као и мусли-
манско; а наши писци, и понеки академици, 
нису ту били као код своје куће. Били су 
туђини или отуђени, ко мање, ко више. Др 
Ејуп Мушовић је и зналачки и присно до-
живљавао Петрову цркву изнад Новог Паза-
ра, као Ђурђеве ступове, као и битне делове 
сопствене историје, док су неки српски ин-
телектуалци ту били странци. А да не гово-
римо о извесним српским сватовима који су 

из обести гађали ни мање ни више баш крст 
на древној цркви Петра и Павла. Памтим и 
трећег муслимана из тог краја, недавно пре-
минулог песника Исмета Реброњу, и његову 
прекорну тугу: „Ви, из Београда, из врха Ср-
бије, сад нам наређујете да назив муслиман 
пишемо великим почетним словом, гурате 
нас од себе. То је кобно. Ја знам да су моји 
били Обрадовићи и да су славили Ђурђев-
дан, још се, за спомен чува икона крсне сла-
ве. А сад? Куд ми то идемо?“

„Упознај самог себе!“ – Сократов-
ска је заповест; јер ако себе не познајеш, 
како ћеш друге разумети? Друга највећа 
заповест Христова гласи: „Љуби ближњега 
свога као самога себе“! Наглашавам: као са-
мога себе! Ми, изгледа, не волимо себе, па 
како да нађемо заједнички језик, говор љу-
бави, са ближњима?

Заборав је наш велики грех. Ако 
смо заборавни кад је реч о нашем предању, 
како да не будемо заборавни кад су у питању 
наши пријатељи? Ми пријатеља, широм 
света, имамо. Али м ине знамо да негујемо 
пријатељства, ни са оним честитим и даро-
витим великанима духа, који су остали уз 
нас кад нам је било најтеже. Сећам се јед-
ног свечаног отварања Сајма књиге. Гово-
рио је француски списатељ, давног руског 
порекла, наш пријатељ Владимир Волков. 
Београдска елита га, такорећи, није слуша-
ла. Кроз непристојан жагор чуо сам речи: 
„Београд је данас престоница света, јер је 
Србија престоница патње.“ – Шта све, ових 
дана, не читамо у нашој (одвратној) штампи 
о Петеру Хандкеу? И европске новине често 
не знају, или неће, да се одбране од неких 
страсти. Тај стваралац отмена духа не може 
бити ничији човек, јер је свој; не може слу-
жити туђем режиму јер ни у својој земљи 
није слуга политичара и политиканата. Он је 
слободан дух, морално независан. Неко је за 
њега написао, или је сам за себе рекао, да је 
идиот. Он то и јесте, јер као кнез Мишкин, 
идиот Достојевскога, има виши ум, и зато је 
кадар да схвати где је истина, а где неправда, 
па и да разуме нас Србе, као трагичан народ. 
Хандке се поклонио светињи Смрти. То му 
се уписује у грех, а Смрт је велика светиња, 
пред којом су скрушени они који служе и 
светињама Живота.

Служимо тим светињама! Мрак је: 
не дајмо да се угаси светлост!

(Са допуштењем и благословом 
аутора преузето из књиге: „Поруке Драгана 
Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Није била нарочито позната, ни довољно 
призната. Ни некад, ни сад. Али, била је 
велика и важна. Анђелија Станчић, учи-
тељица која је у миру учила ђаке, а у Првом 
светском рату неговала рањенике, остала је 
упамћена по томе што је достојанствено и 
културно одбила Орден Светог Саве. Иако 
га је без поговора заслужила.

Рођена је 1865. године у дому Андреја 
Спајића, вредног столара из Шида. Као ћер-
ка спретног занатлије, који је волео да пре-
треса политичке ствари и био врло жесток 
у одбрани родољубивих идеја, показала је 
да „ивер не пада далеко од кладе“. Упија-
ла је очеве мудрости, хранила се њима и 
надахњивала. Породици је, како је описа-
ла у аутобиографији, остала захвална и за 
духовно наслеђе. Није то било, причала је, 
клечање и бусање у груди, него чисто уве-
рење у моћ и помоћ Бога коме се молила. 
Родитељи су јој говорили да је била фе-
номен, јер је са девет месеци проходала и 
проговорила, а као послушно дете, рано је 
усвојила мајчине лекције о пристојном по-
нашању, па је знала да старијим људима 
искаже поштовање пољупцем у руку и кул-
турним поздравом на улици. Са школом је 
од првог дана била на „ти“. Учитељица ју 
је истицала као изванредно дете и без стра-
ха јој предавала катедру, када је морала да 
изађе из учионице. Због ње су многа деца, 
поготово она богата, била кажњавана, јер 
нису могла да је достигну у знању. Било је 
природно да таква девојчица оде на усавр-
шавање, па су је родитељи послали у Учи-

Анђелија Станчић 

- прихватила Крст милосрђа, одбила Орден Светог Саве
Анђелија Станчић, учитељица и болничарка: Истраживала је порекло српског народа, наводећи доказе да je наш језик 
најстарији језик Библије, а Срби један од најстаријих културних народа

тељску школу. Дар за преношење знања на 
млађе је већ имала и са много љубави га је 
користила пошто је стекла диплому. Млада 
учитељица је са великом страшћу подучава-
ла ђаке, али је одлучила да се посвети и на-
учном раду. Већ 1912. године из њеног пера 
је изашла стручна књига „Распоред рада у 
првом разреду основне школе“, да би 1929. 
објавила вредно дело – „Најстарији језик 
Библије: или један од најстаријих културних 
народа“. Анђелија је истраживала порекло 
српског народа, наводећи доказе да се у Биб-
лији налазе остаци нашег језика, као што се 
у опису вере, живота и обичаја библијских 
личности, често налазе наша вера и начин 
живота Срба. У предговору је написала:  
- Дани за данима мењају се наизменце. Годи-

на за годином жури. А векови, столећа јуре 
без одмора. Човек ствара, бори се на земљи, 
подиже се и пада. Преко њега и његових 
дела диже се хвала, слава, признање или 
осуда и проклетство. И све бива застрто на 
крају заборавом из кога се, после неког вре-
мена, засија као искра испод пепела сећање 
на творевине прошлих поколења, на којима 
су нови људи продужили стварати нова дела 
која ће се поново опет угасити. И ова књи-
га, не велика обимом, дићи ће из заборава 
на светлост угашену, непознату тековину 
једног од најстаријих културних народа. По-
сле десет и више година проучавања и при-
купљања материјала а после великог труда 
и трчања да се наше позване установе заин-
тересују за ову новину и издаду на јавност 
ову и ако не велику ипак важну књигу, која је 
могла бити већа, али је била удешена за три 
јавна предавања и морала је бити збијенија, 
после свих затворених врата, сама дајем у 
штампу ово дело.

Књигу је завршила речима... 
- И ми поносно дижемо тешку завесу 
прадавне прошлости и гледамо у духу 
величанствену слику свог просвећеног 
народа и с правом кажемо: да је српски језик 
најстарији језик Библије и да је српски народ 
један од најстаријих културних народа.

Била је готово усамљена у својим идејама, 
које је бранила где год је могла. Родољубље 
ју је, а да није имала ни трунку дилеме, од-
вело на фронт, где је помагала рањеним вој-
ницима. Очајавала је над страхотама које 
су у Првом светском рату задесиле Србе и 

тражила начин да помогне народу, макар као 
болничарка. По окончању великог сукоба, 
краљ Петар Први Карађорђевић ју је одли-
ковао Крстом милосрђа. Била је поносна на 
њега, али је зато Орден Светог Саве, којим 
су награђене најуспешније учитељице, уз 
поштовање одбила 1923. године. У писму 
које је објављено у нашој штампи, објаснила 
је разлоге овог чина. Написала је да је такво 
признање требало да стигне за родољубље 
по којем је њен (венчани) дом у Шапцу био 
познат или за активности у Учитељском збо-
ру у Пожаревцу, где се залагала за бољитак 
своје професије. Прижељкивала је одлико-
вање и због оснивања Женског друштва, али 
и зато што је у Охриду две године бесплатно 
предавала у Радничкој школи, чија је била и 
управитељица.

- Нисам одликована ни када сам у Водену 
прва основала „Заштиту сироте деце“, уз 
помоћ свештеника у логору Љубе Радова-
новића, који је на мој предлог скупљао децу 
избегличку, а ја као надзорница „Официрске 
кујне“ скупљала остатке јела и нашој деци 
делила - записала је Анђелија.

Била је већ у пензији када се њено име на-
шло на листи одликованих, па се захвалила 
и одбила признање, са речима да Министар-
ство убудуће више води рачуна о вредним 
наставницима који раде на исувише на-
пуштеном васпитању деце. За њу је, рекла 
је учитељица која је умрла 1955. године у 
Београду, доцкан.

ВРЕДНА ДЕЛА Изузетна учитељица, која 
је волела истраживачки рад, иза себе је ос-
тавила и вредна дела о народном лечењу, 
као и књиге „Највећи светитељи српски и 
словенски“ (1934) и „Путник: грчко-срп-
ски“ (1936).

Анђелија Станчић
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Увод
Поразом у операцијама око Дрине (Битка на 
Мачковом Камену), српска војска се нашла 
у тешком положају приморана на повлачење 
под борбом, суочена са недостатком 
артиљеријске муниције, мањком хране, 
одеће и обуће и што је можда било и најгоре 
са великим падом морала. Паралелно са 
војском пред зверствима аустроугарске 
војске повлачио се и народ који је додатно 
отежавао повлачење. Многи српски војници 
који су били из области које је заузела 
аустроугарска војска напуштали су своје 
јединице да би сместили своје породице на 
сигурно, након чега су се враћали, што је 
још више пољуљало морал српске војске. 
Све ове чињенице јасно су указивале да је 
српска војска и сама Краљевина Србија 
пред пропашћу и да нема могућности ни 
да се аустроугарско напредовање заустави, 
а камоли да се крене у противнапад. 
Додатни терет представљало је и време, 
које је додатно онеспособило кретање по 
блатњавим путевима западне Србије и 
које ће се показати као један од најбољих 
савезника српске војске, мада је већи део 
српске војске био мокар до голе коже због 
мањка шаторског платна. У ноћи 14.11. 
командант I армије генерал Петар Бојовић 
бива рањен и због тога повучен са дужности. 
На његово место бива постављен генерал 
Живојин Мишић, дотадашњи помоћник 
начелника штаба Врховне команде Радомира 
Путника, иначе човек рођен на Сувобору.

Аустроугарске снаге
Врховни командант је био надвојвода 
Фридрих фон Хабзбург, а начелник штаба 
Врховне команде Конрад фон Хацендорф. 
Укупна јачина Аустроугарске Балканске 
војске износила је око 400.000 војника и 
400 топова. Балканска војска није била 
подређена начелнику Аустроугарског 
генералштаба, већ је била под директном 
командом врховног команданта.
- Пета армија имала је 82 батаљона, 11 
ескадрона коњице и 43 батерије, под 
командом генерала Либориуса фон Франка.
- Шеста армија имала је 160 батаљона, 
12 ескадрона и 84 батерије, непосредни 
командант фелдцајмајстер Оскар фон 
Поћорек.
- Групе Шњарић и Хаусер, једна бригада и 
15 батаљона пешадије, била је лоцирана на 
горњој Дрини на простору Фоче.

Српске снаге
Уочи Колубарске битке Српска војска је 
имала око 270.000 војника, 426 топова и 

Колубарска битка
Колубарска битка или Сувоборска битка једна је од највећих и најзначајнијих битака између војске Краљевине Србије и 
Аустро-Угарске у Првом светском рату. Вођена је 30 дана на фронту од 200 км. Окончана је успешном противофанзивом 
коју су извеле снаге под вођством генерала Живојина Мишића, против бројније и немерљиво боље опремљене 
аустроугарске војске у тренутку када је цео свет очекивао вести о капитулацији Краљевине Србије.

180 митраљеза. Врховни командант био 
је регент Александар I Карађорђевић, а 
начелник штаба Врховне команде војвода 
Радомир Путник.
- Обреновачки одред, пет пукова и пет 
самосталних батаљона трећег позива, 
Скопски батаљон, јачине 10.000 војника, 
26 топова и 8 митраљеза, под командом 
пуковника Милисава Лешјанина, касније 
пуковника Душана Тифегџића.
- Друга армија, Коњичка дивизија пуковника 
Бранка Јовановића, Шумадијска дивизија 
првог позива пуковника Војислава 
Живановића и Моравска дивизија првог 
позива генерала Илије Гојковића. Друга 
армија била је јачине 88.000 војника, 138 
топова и 66 митраљеза, под командом 
војводе Степе Степановића.
- Трећа армија, Тимочка дивизија другог 
позива пуковника Мирка Милосављевића, 
Дринска дивизија другог позива пуковника 
Крсте Смиљанића, Дринска дивизија првог 
позива пуковника Николе Стевановића и 
Комбинована дивизија генерала Михаила 
Рашића. Трећа армија била јачине је 65.000 
војника, 80 топова и 40 митраљеза, под 
командом генерала Павла Јуришића Штурма.
- Прва армија, Моравска дивизија другог 
позива пуковника Милоша Васића, 
Дунавска дивизија првог позива пуковника 
Миливоја Анђелковића Кајафе. Прва армија 
је била јачине 54.000 војника, 80 топова 
и 40 митраљеза, под командом генерала 
Живојина Мишића.
- Ужичка војска, Шумадијска дивизија 
другог позива пуковника Драгутина 
Миловановића, Ужичка бригада пуковника 
Ивана Павловића и Лимски одред пуковника 
Јеврема Михаиловића. Ужичка војска 
била је јачине 32.000 војника, 55 топова 
и 15 митраљеза, под командом генерала 
Вукомана Арачића.
- Одбрана Београда, три пука другог и 
трећег позива и два ескадрона коњице, 
јачине 19.000 војника, 47 топова и 10 
митраљеза, под командом генерала Михаила 
Живковића.

Распоред снага пред битку
Пета армија Аустроугарске Балканске 
војске имала је главни задатак да овлада 
висовима на десној обали Колубаре и да 
обезбеди пругу Обреновац-Ваљево. Шеста 
армија Аустроугарске војске имала је 
задатак да се групише на простору Ваљева 
и да напада према југу преко Маљена и 
Сувобора. Група Шњарић и Хаусер имала 
је задатак да узнемирава Ужичку војску и 
да у повољном тренутку пређе реку Дрину. 

Аустроугарски ратни план је био да овлада 
висовима десно од Колубаре, да обезбеди 
пругу Ваљево-Лајковац-Обреновац, како 
би безбедно могли да дотурају материјал 
Балканској војсци, а потом да освоје Београд 
и да наставе надирање према југу велико-
моравским правцем. План је предвиђао да 
се Београд нападне и освоји 20. новембра. 
После тога већина снага би се пребацила 
моравским правцем. Главни удар на српске 
положаје на Колубари требало је да изведе 
Пета армија, помогнута 13. корпусом Шесте 
армије, главнина већи део Шесте армије 
имала је задатак да крене према Београду и 
да са севера стегне обруч.
Обреновачки одред заузео је положаје на 
десној обали Колубаре, од њеног ушћа у 
Саву до ушћа Марице у Колубару, одред 
је имао задатак да спречи сваки продор на 
десну обалу Колубаре. Друга армија посела 
је фронт од ушћа Марице у Колубару до 
ушћа Грабовице у Љиг, имала је задатак да 
упорно бране овај део фронта. Трећа армија 
заузела је положаје од ушћа Грабовице у 
Љиг до реке Качер, са задатком да упорно 
брани средишњи део фронта. Прва армија 
посела је фронт правцем Гукоши-Медник-
Баћенац-Руда-Маљен, са задатком да брани 
све прилазе преко Сувобора и Маљена према 
Горњем Милановцу и Чачку. Ужичка војска 
заузела је јужно крило фронта, са задатком 
да одбрани непријатељски продор према 
Ужицу. Одбрана Београда заузела је фронт 
по правцу Гроцка-Београд-Остружница-
Обреновац, са главним задатком да одбрани 
Београд по сваку цену.

Војвода Живојин Мишић 
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Аустроугарска Балканска војска са око 
200.000 војника кренула је 16. новембра 
1914. године у општи напад на фронт 
српских армија.
Прва фаза битке – Дефанзива (16.11—30.11)
Колубарска битка почиње 16. новембра 
1914. године, када су се српске трупе 
повукле на десну обалу Колубаре и Љига 
према наредби врховне команде у покушају 
да ту зауставе продор аустроугарских снага. 
Српска врховна команда (СВК) се надала 
да ће јој набујале реке и мочварне обале 
помоћи у заустављању продора и издаје 
директиву да се кота Човка мора по сваку 
цену задржати јер је планирала да са тих 
позиција крене у противнапад.Српске трупе 
успеле су да задрже Аустроугаре неколико 
дана због лоше процене Оскара Поћорека да 
су ту стациониране српске заштитнице. Због 
тога он 20. новембра у борбу уводи 15. и 16. 
корпус VI армије:
- 15. корпус: правцем на фронт Медник, 
Баћинац, Рудо
- 16. корпус: једна дивизија према 
Маљену,једна дивизија према Буковској 
планини
Увођење нових снага приморало је I армију 
(која је била бројчано надјачана) да се 
повлачи и она у ноћи 21. на 22. новембар 
заузима нове положаје на гребену Сувобора, 
али већ током поподнева 22. на линију 
фронта избијају Аустроругари. Живојин 
Мишић почиње да планира противнапад 
са Сувоборских положаја, али због тешког 
стања у Маљенском одреду одустаје од те 
идеје, што се показало као добра процена 
јер аустроугарска војска већ 24. новембра 
у огорченој борби разбија Маљенски одред 
(у борби је погинуо и командант одреда). 
Овај пораз приморава лево крило I армије 
на повлачење на линију Игриште-Бабина 
Глава-Подови. Напредовање аустроугарских 
трупа наставља се заузећем коте Човка, због 
чега се Моравска дивизија I позива повлачи 
на Кремницу, што приморава повлачење 
десног крила III армије.
Живојин Мишић 26. новембра оцењује 
ситуацију у којој се I армија налази као јако 
лошу и стога се одлучује да:
- остане на тренутним положајима још неколико 
дана да не би угрозио цео фронт српске војске, 
али се не излажући могућем поразу.
- на време повуче главнину снага на положаје 
западно од Горњег Милановца односно 
линију Липе-Трипавац-Мрамор(457)-
Главица(530)-лева обала Дичине.
- повлачење обезбеди заштитницама.
Сходно развоју ситуације односно услед 
губитка: Конатице, Лазаревца, Човке, 
Губоша и Маљена, српска врховна команда 
одлучује да изврши припреме за повлачење 
на нове положаје, на шта ју је нагонио 
и сувише широк фронт. Српска врховна 
команда истог дана премешта своје седиште 
из Београда у Крагујевац. Као последњи 
покушај да се непријатељско надирање 
заустави издата је директива Обреновачком 
одреду да изврши напад на Аустроугаре 
код Конатице и Степојевца, а II армији да 
помогне овај напад.

Извод из наредбе СВК од 26.11. намењен I 
армији: „У случају да будемо принуђени на 
повлачење поступити овако:“
- „5.-I армија повлачи се на линију 
Голубовац(496)-Проструга-Рајац-Сувобор-
Бабина Глава“
Напад Обреновачког одреда, потпомогнут 
II армијом није успео и 28. новембра 
отпочиње повлачење према плану српске 
врховне команде од 26. новембра. Истог дана 
средишњи део фронта I армије бива пробијен 
и аустроугарске трупе избијају на Сувоборски 
гребен. Суочен са пробојем фронта и 
сопственом проценом да би повлачење по 
наредби српске врховне команде од 26. 
новембра довело до потпуног краха I армије, 
Живојин Мишић самоиницијативно доноси 
одлуку о повлачењу на положаје западно 
од Горњег Милановца и издаје наредбу да 
се са извршењем отпочне рано изјутра 29. 
новембра. Мишић предочава своју одлуку 
српској врховној команди и остаје при њој 
иако му је предочено да ће због његове 
одлуке додатно бити погоршан, ионако 
тежак, положај осталих српских трупа, а да 
ће Београд, као престоница, бити практично 
предат без борбе. На крају српска врховна 
команда усваја његов предлог и издаје 
директиву осталим снагама да изврше 
повлачење по плану од 26. новембра. 
Српска војска без проблема, током 29. и 30. 
новембра заузима нове положаје и почиње да 
их утврђује за шта су велику заслугу имале 
српске заштитнице које су пружиле јак отпор 
Аустроугарима, због чега је VI армији издата 
наредба да наступа са крајњим опрезом.
Закључци и наредбе команде Балканске 
војске 30.11.
„Команда Балканске војске цени ситуацију:“
- „српска војска се повлачи на нове положаје 
у циљу заштите реона Аранђеловац-Горњи 
Милановац.“
- „снабдевање слабо (муниција, одећа, обућа, 
храна), због слабих путева.“
- „пут Лозница-Ваљево употребљив је само 
за лака возила.“
-„много болесника, 5000, већином промрзлих“

Због свега тога команда Балканске војске 
наређује прекид офанзивних операција, с 
тим што ће се извршити утврда положаја у 
циљу заштите пруге Обреновац-Ваљево. У 
склопу ових наредби од:
- V армије се очекује да се помери ка 
североистоку, уђе у Београд и потом изврши 
удар и пробој на северни део српског фронта 
(линија Варовница-Космај)
- VI армије се очекује да се помери ка 
североистоку са циљем попуне фронта који 
остаје за V армијом
Рок извршења 02.12.1914.

Проблем артиљеријске муниције
Српска војска се у октобру 1914. године 
суочила са недостатком артиљеријске 
муниције, након чега је издата наредба о 
рационалном коришћењу преосталих залиха, 
а од савезника је под хитно затражена 
испорука муниције. Артиљеријска муниција 
из Француске коначно у другој половини 

новембра пристиже у Солунску луку, али ту 
са запрепашћењем бива констатовано да не 
одговара српским топовима. Иако је била 
намењена 75мм топовима које је имала српска 
војска, чауре су биле дуже за 2.5мм због чега 
су за српске трупе биле неупотребљиве. Без 
обзира на практично безизлазну ситуацију 
муниција бива железницом транспортована до 
Ниша у ком је извршавано демонтирање. Након 
демонтирања муниција је одмах железницом 
упућивана у Крагујевачку тополивницу 
(будућу Заставу односно Црвену Заставу) 
у којој је извршавано скраћивање чауре и 
оспособљавање муниције, које је одмах пругом 
упућивана на ратиште. Брзина, која је била 
пресудна у овој операцији, не би могла бити 
постигнута по тада расквашеним и практично 
непроходним, друмовима у Краљевини 
Србији, због чега је начелник штаба врховне 
команде војвода Радомир Путник железницу 
назвао: „V српском армијом.“
Прелазна фаза – одмор и прегруписавање 
(01.12—02.12)
Закључци СВК од 01.12.
СВК на основу информација са ратишта, 
шаље командама армија следећи извештај о 
непријатељу:
Стање код аустроугарских трупа је очајно 
(4 000 заробљених, читаво митраљеско 
одељење се предало)
Вршили су попуну људством и материјалом 
већ пет пута
Мали број активних официра
Хране се пљачком
и процењује стање у српској војсци:
- Војници су се одморили, јер три дана није 
било борбе
- Артиљеријска муниција је стигла на фронт
- Морално стање се поправило
На основу стања у I армији и извештаја 
о противнику, њен командант, генерал 
Живојин Мишић издаје наредбу да се током 
2. децембра изврши груписање трупа на 
десном боку и да се отпочне са припремама 
за противнапад који би отпочео 3. децембра. 
Аустроугарска војска изводи прегруписавање 
према плану од 30. новембра и у рејону 
Лиспена и Голупца(483) долази у сукоб са 
српским предстражама. Током 2. децембра 
окончана је попуна српске војске људством, 
регрутима, обвезницима и као последњи 
атом снаге на ратиште су упућени ђаци 
подофицири из војне школе у Скопљу тзв. 
1300 каплара. Они су пре краја обуке добили 
чинове каплара и упућени су на фронт, а 
сачињавали су их младићи који су студирали 
како у Београду, тако и широм Европе који 
су се ставили на располагање СВК. Попуна 
људства обућом и одећом је извршена 
сходно могућностима, али је она била 
недовољна. Истог дана Мишић сачињава 
план противнапада и излаже га СВК. После 
дужег разматрања његов план је прихваћен 
и издаје се наредба свим трима армијама 
и Ужичкој војсци да 3. децембра крену у 
општи противнапад, док трупе Одбране 
Београда остају на својим положајима да би 
заштитиле бок и позадину II армије. План 
генерала Мишића предвиђао је:
- Главни удар са три дивизије на правац 



Јануар 2015 | Из историје | 11

Ручић – Проструга у циљу пробијања 
фронта 16. корпуса
- Помоћни удар једном дивизијом у правцу 
Теочин – Сувобор
Основна замисао била је да се брзо заузме 
гребен Сувобора и да се одатле изврши удар 
у долину Колубаре ка Ваљеву са јасним 
циљем пресецања аустроугарских трупа на 
два дела. Стога је Мишић наредио:
- Дринској дивизији I позива да 
продре на фронту Ручић – Крива Река 
- Рељинском одреду и батаљону на Голубцу 
(483) чувају десни бок дивизије и изврше 
напад на линији Угриновци – Голубац (483)
- Моравској дивизији I позива да продире на 
фронту Ручић – Озрен
- Дунавској дивизији I позива да продире на 
фронту Озрен – Лозањ
- Дунавској дивизија II позива да продире 
на фронту Лозањ – Брезна ка Бањанима и 
Теочину
поред тога он је захтевао и јаку артиљеријску 
припрему за напад речима:
„…да она својом снажном и обилном 
ватром, не штедећи у ови мах муницију, још 
у првим тренуцима треба да сломи отпор 
непријатеља и да прокрчи пут пешадији.“
Аустроугарска војска је током 2. децембра 
1914. године наставила кретање ка 
североистоку и ушла је у напуштени Београд.

Друга фаза битке–противнапад (03.12—12.12)
У тренутку када су европске телеграфске 
агенције очекивале вести о слому српске 
војске и када је V аустроугарска армија 
приређивала свечану параду у Београду, 
отпочела је велика противофанзива 
целокупне српске војске. Након велике 
артиљеријске припреме у 7:00 отпочиње 
напад. Аустроугарске трупе су у потпуности 
изненађене, јер су сматрале да је српска 
војска неспособна и за одбрану, а камоли за 
противудар, и приморане су на повлачење. 
Само током борби 3. децембра заробљено 
је 3 официра, 400 подофицира и војника, 4 
топа са 1 000 граната. Због повољног развоја 
ситуације Мишић наређује продужетак 
напада на 16. корпус који није имао никакве 
резерве и у сталном повлачењу са циљем 
овладавања гребенског масива Проструга –
Рајац–Сувобор. Истовремено остале српске 
армије бивају задржане јаким отпором на 
својим почетним положајима, због чега 
СВК 4. децембра наређује Мишићу да по 
освајању Сувобора обустави офанзиву, 
док се не рашчисти ситуација на осталим 
фронтовима. Око подне 5.12. I армија 
избија на гребен Проструге и до краја 
дана га у потпуности заузима и ту се 
зауставља. Истовремено Дунавска дивизија 
I позива успева да пресече одступницу 
аустроугарским трупама на Сувобору и 
Маљену и око 23:00 избија на Конџулско 
брдо и Чугуљ. Овим успесима I армије 5.12. 
пробијен је фронт 16. корпуса аустроугарске 
војске и отпочело је гоњење непријатеља 
иако су остале армије и даље биле на својим 
почетним положајима, док је Тимочка 
дивизија I позива (из састава II армије) 
послата као појачање Одбрани Београда.

Оскар Поћорек увиђа потпуни пораз 16. 
корпуса и пробој аустроугарског фронта 
због чега 6.10. наређује VI армији да се 
повуче на леву обалу Колубаре, наређујући:
- 16. корпусу да се повуче северно од Ваљева
- 15. корпусу да се повуче на линију Словац 
– Лајковац
- 13. корпусу да што је могуће дуже задржи 
положаје код Лазаревца
Истог дана I армија избија на линију 
Гугоши–Медник–Баћенац–Рудо–Маљен, 
што омогућава III армији успех на свом 
фронту и почетак гоњења непријатеља који 
је приморан на повлачење да би сачувао 
сопствене бокове. Истог дана Ужичка војска 
излази на обалу Дрине, док је II армија, 
ослабљена пребацивањем Тимочке дивизије 
I позива, обуставила офанзиву држећи се 
одбрамбених дејстава.
У раним јутарњим часовима истурени 
делови Дунавске дивизије I позива улазе у 
Ваљево које је до краја дана ослобођено, док 
се 16. корпус утврђује на позицијама северно 
од Ваљева у покушају пружања последњег 
отпора. III армија избија на Колубару и 
наставља да гони непријатеља на простору 
измељу Љига и Топлице, упућујући Дринску 
дивизију II позива као појачање II армији, 
која након тога прелази у напад.
Оскар Поћорек наређује 8.12. V армији да 
обустави напад и да се са VI армијом, која 
је у повлачењу, повуче и утврди на линији: 
Степојевац-Толобас-Градац-Парцански вис-
Ковиона-Лина-Крајкова Бара-Мостиње (на 
Дунаву). Међутим следећег дана 16. корпус 
северно од Ваљева бива потпуно разбијен, 
због чега је 15. и остацима 16. корпуса 
наредио да се повуку ка Шапцу, а 13. корпусу 
да помогне V армији у покушају да одржи 
положаје Раља–Степојевац–Обреновац 
(дужине 60км). Ова линија фронта била је 
предугачка, тако да V армија 10.12. заузима 
нове положаје Дубоко (на Сави)-Сремчица-
Цветков гроб-Авала-Мостиње (дужине 32км).

СВК истог дана наређује I армији да се заустави 
у Ваљеву обезбеди бок и позадину осталих 
армија које ће отпочети пробој фронта V 
армије, а да истовремено делом снага настави 
протеривање 15. и 16. корпуса који су се у 
нереду повлачили ка Босни и Срему. Према 
наредбама завршна офанзива за ослобођење 
Београда отпочиње 11. децембра ударом III 
армије у 5:00 односно I и II армије у 7:00.
Аустроугарски 15. корпус је повлачећи се 
пред Дринском дивизијом I позива у року 
од 27 часова прелази 40 км и код Шапца 
напушта територију Краљевине Србије, 
истовремено су се ка Шапцу пред Дунавским 
дивизијама I и II позива повлачили остаци 
16. корпуса. Њиховим пребацивањем у 
Срем 12. децембра окончане су операције у 
Колубарској бици.
Остале непријатељске трупе су се након 
пораза на Авали повукле ка Београду, а у 
подне 14. децембра издата је наредба да се са 
првим мраком изврши повлачење преко Саве. 
Током ноћи аустроугарске трупе су напустиле 
Београд који је 15. децембра ослобођен чиме 
су окончане борбе на балканском ратишту 

током јесени 1914. године.

Губици током битке
Губици војске Краљевине Србије
Погинулих–22.000 
Рањених – 91.000 
Заробљених – 19.000
Укупно око 132.000 војника је избачено из 
строја.

Губици Балканске војске Аустроугарске 
монархије
Погинулих–27.216 (војника и подофицира) 
+ 1080 (официра)
Рањених–118.911 (војника и подофицира) + 
3.211 (официра)
Заробљених–1.800 (војника и подофицира) 
+ 66 (официра)
Несталих – 73.988 (војника и подофицира) + 
656 (официра)
Болесних – 44.117 (војника и подофицира) + 
2.599 (официра)
Укупно је избачено из строја 266.212 војника 
и подофицира и 7.592 официра.

Последице битке
Највећи значај Колубарске битке огледа се у 
томе што Аустро-Угарска није успела да својим 
снагама уништи Краљевину Србију, због 
чега су Централне силе и током 1915. године 
приморане да се боре на три фронта и што 
је још битније Немачка је била приморана да 
пошаље помоћ у људству на Балкански фронт, 
чиме су ослабљене њене снаге на преостала два 
фронта, а самим тим и њене шансе да успешно 
елиминише један од њих. Битка је имала значај 
и на глобалном плану. Силовита српска победа 
одложила је улазак у рат Бугарске, која се 
спремала да уђе у рат на страни Централних 
сила, рачунајући да је Србија поражена и да 
ће без борбе доћи до територија око којих је 
против Краљевине Србије годину дана раније 
водила Други балкански рат. Српска победа је 
допринела одлуци Краљевине Италије да уђе у 
рат на страни Антанте.
Генерал Живојин Мишић је због успешног 
вођења операције унапређен у чин војводе, 
док је његов супарник Оскар Поћорек 
смењен са места главнокомандујућег 
Балканске војске крајем 1914. година, а 
на његово место је постављен немачки 
фелдмаршал Аугуст фон Макензен.

Значај Колубарске битке у историји ратовања
Колубарска битка ушла је у историју 
ратовања као јединствен пример да се војска, 
којој је предвиђен потпун слом, за кратко 
време реорганизује, пређе у контраофанзиву 
и нанесе непријатељу одлучујући пораз. 
Тактика прегруписавања само I армије и 
концентрисаног удара на VI армију (која је 
била развучена на широком фронту) коју је 
извео Живојин Мишић данас се изучава на 
војним школама широм света. Колубарска 
битка је значајна и по томе што су обе војске 
у операцијама нису имале стратегијске 
резерве којима би могле да ојачају своје 
линије тамо где је то неопходно, већ су то 
постизале пребацивањем снага са једног на 
други део фронта.
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Да војска заиста маршира на свом желуцу, 
како је говорио Наполеон, још једном је 
потврђено у Првом светском рату. Иако 
је аустроугарска војска имали обилније 
и богатије оброке, српски војник се 
захваљујући таину хранио здравије. 
Зато је био спретнији и покретљивији од 
непријатеља. И сит и сигуран! То је таин 
значио за српског војника. Специфична 
мешавина раженог и белог брашна, могла 
је да траје дуго и да даје снагу и гипкост 

Таин
тајно оружје српских војника у Првом 
светском рату
Да војска заиста маршира на свом желуцу, како је говорио Наполеон, још 
једном је потврђено у Првом светском рату

у борби. Реч таин је турског порекла и 
значи следовање, објашњава Димитрије 
Вујадиновић, аутор пројекта „Хлеб у 
Великом рату”.  „Наша војска је одмах 
после турско-српских ратова – почела да 
производи таин, војни хлеб. Он је био здрав 
и храњив. Његови састојци су: 70 одсто 
раженог брашна, 30 одсто белог брашна и 
све се то замеси, не са квасцем већ старим 
и очврслим, сувим – већ квасним тестом, 
које се зове комин.” На почетку рата 
Србија је могла да прехрани и цивиле и 
војску, која је имала одређено следовање. 
„Следовање војника је било 800 грама 
хлеба. Неспорно је да је тај хлеб, који је 
конзумирао војник у Првом светском рату, 
обезбеђивао довољну енергетску вредност 
да војник може извршавати основне борбене 
задатке”, објашњава Бошко Тешановић, 
професор агрономије. Прича се да је успеху 
српске војске у Церској бици допринела и 
специфична исхрана: таин у комбинацији са 
јачим, сланијим сиром (пуним беланчевина 

које доприносе покретљивости), уз лук, 
паприку и пасуљ (обилују инсулином). 
Тада су и суве шљиве подељене војницима, 
пошто је у Горњем Милановцу остала велика 
количина шљива, чији су извоз спречили 
Аустроугари. Енергетска вредност сувог 
воћа је висока, а хлеб са сувим шљивама се 
и данас налази на менију војске у ванредним 
условима. Војник који се тако храни – није 
тром, лакше се креће и има енергију за 
брдовит терен. За разлику од аустроугарских 
војника који су имали бољу и обилнију али 
не и здравију исхрану. Умешен и печен 
1912. један таин и данас опстаје и чува се 
у пиротском музеју. Био је прво следовање 
Алексе Здравковића из Пирота, кога је мајка 
заветовала још када је кренуо у балканске 
ратове да прво следовање хлеба, односно 
таина, сачува и да ће га тај таин чувати од 
куршума. Алекса је прошао балканске ратове, 
војевао је у Првом светском рату и вратио 
се окићен бројним оредењем и сачуваним 
таином. Прича о чудесном Алексином хлебу 
ширила се међу војницима, нарочито после 
битке код Битоља, када је метак намењен 
Алекси погодио његову чутурицу. Алекса 
није добио ни огреботину, али јесте бројне 
понуде да прода таин, чак и од савезничких 
војника. Чињеница да је обавезни део 
униформе била управо торбица за хлеб, 
сведочи о томе да је таин заиста био светиња 
за војнике.

(РТС)

Жали што није војник
Кад су ушли у стан једне средовечне жене у 
Александровој улици,  Аустријанци су прво 
проверили да ли у кући има „комитаџија“. 
Онда су стали да запиткују жену: 
- Где ти је муж? 
- На фронту! – одговорила је с поносом 
жена. 
- Имате ли још кога? 
- Имам сина!
- Где је он? 
- На фронту!
- Имате ли браћу? 
- Имам једног брата. И он је на фронту!
- Шта мислите? – церекао се Шваба. – Ко ће 
да вас храни? 
- О томе не мислим. Жао ми је што и ја 
нисам војник!
 
Протекција
За време аустријске офанзиве на 
Србију,  када је црно-жута монархија 
ангажовала  све своје снаге и бацили 
их на фронт, један стари, пензионисани 
аустријски генерал сусрете у Бечу, на улици, 
свог младог пријатеља из богате бечке куће. 
Генерал га заустави и упита: 
- Откуд ти овде, у позадини? Што ниси на 

Анегдоте из 
Првог светског рата

фронту? 
Младић се осмехну и без стида рече: 
- Знате како је … Протекција! 
Пред Сувобором један српски пуковник 
у првој борбеној линији  затече свог 
познаника трећепозивца.
- Забога, откуда ти овде? – упита пуковник.
- Знате како је, господине пуковниче, 
протекција! 
 
Најцрњи отров
Поручник Станоје добио је од својих из 
села флашу старе препеченице. Како је имао 
посилног који је волео да гуцне, поручник 
се досети како да сачува ракију. Залепи 
комад хартије и великим словима написа: 
отров. Мислио је да нико неће дирати. 
Међутим, кад се тог поподнева врати у 
шатор, затече посилног како натеже флашу 
с препеченицом. 
- Шта радиш то, несрећниче? – викну 
командир – Знаш ли да си сада готов?!
- Посилни само трепће! Збунио се. 
- Јеси ли писмен? – пита командир.
- Јесам!
- Јеси ли слеп? 
- Нисам!
- Па зар не видиш шта ту пише? То је 

најцрњи отров…
Посилни се растужи. Рече:
- Зато сам га и узео! Ја вас много поштујем и 
не могу без вас да живим! Јутрос сам видео 
како пијете из те флаше, па ми дође жао. . .  
Зар да вас ја преживим?! Не, не, зато потегох 
један гутљај, да се и ја мало отрујем, па шта 
буде са вама нека буде и са мном. . 

„Минирана” Пашићева соба 
Готово нема куће у коју аустроугарски 
војници и официри нису ушли. Јасно је 
да су се на „удару“ нашле куће официра, 
дипломата, политичара – сматрало се да су 
оне  и најбогатије и да се има шта узети. 
У кући председника српске владе Николе 
Пашића окупатори су испреметали све до 
игле. Остала је нетакнута само Пашићева 
спаваћа соба. Аустријски официри и војници 
ишли су из одаје у одају, претурајући све 
редом и биркајући шта би све могли да 
понесу. Кад су стигли у спаваћу собу, под 
њиховим ногама случајно поче да крцка 
паркет. Сви одскочише као опарени. 

- Бога им руског! – прогунђа вођа ове 
„јуначке“ дружине. Ето, стигоше да 
минирају чак и Пашићеву кућу!

Потом сви, на прстима, пожурише низ 
степенице, пазећи да „ не згазе  мину.“ Тако 
је, захваљујући крцкању паркета, пљачке 
поштеђена спаваћа соба.

 

Таин-Музеј Пирот
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Много пута, од како трају наши неспоразуми 
са светом могло је да се чује – сад би нам 
добродошао један Арчибалд Рајс! Али, 
другог Рајса нисмо добили. Он је и у време 
кад је стигао на позив српске владе у Србију 
1914. године, био јединствен случај и 
остао то и данас. Због његових заслуга за 
српски народ остала је узречица, ако икада 
Швајцарска нападне Србију, све ће јој због 
Рајса унапред бити опроштено.

Шта је у ствари учинио Рајс? Први је 
упознао свет са злочинима које је направила 
аустроугарска војска у Мачви и Подрињу 
према недужним српским цивилима. У тој 
бригади је, као што се зна, као војник био и 
Јосип Броз.

Од момента када је дошао у Србију, Рајс се 
нашао у својству званичног и неутралног 
иследника српске владе и војске, што је до 
краја своје мисије и остао. Једино одступање 
од потпуне неутралности било је што се Рајс 
отворено прогласио за српског добровољца, 
постајући тиме, како је сам касније написао 
„швајцарски добровољац српске војске, друг 
величанствених ратника Шумадије, Дунава, 
Мораве, Тимока и Вардара“. Спроводећи 
своју анкету о злочинима које су починили 
аустро-угарски војници и официри Рајс се 
није задовољио само да саслуша аустријске 
заробљенике него је одлазио на лице места 
– отварао гробове, прегледао лешеве, и 
рањенике, посећивао бомбардована насеља, 
не одступајући ни за трен од своје заклетве 
да служи истини и правди.

Срби у свом огледалу 
(1928)
Поуке Арчибалда Рајса 
Осведочени пријатељ Срба оставио је у рукопису пре седам деценија свој 
политички тестамент под насловом „Чујте Срби“, чије су поруке више него 
актуелне и данас.

Као ратни извештач објављивао је чланке 
у угледним и тиражним европским 
часописима о поменутим догађајима и 
омогућио тиме пробијање /и тадашње/ 
информативне блокаде Србије и продор 
истине о страдању српског народа у свет. 
Такво ангажовање на страни српске истине 
и Антанте довело га је у средиште напада и 
претњи у земљама Централних сила, па чак и 
у неутралној Швајцарској. Рајс се са српском 
војском повлачио и преко Албаније, али о 
томе у својим извештајима није оставио ни 
трага, са намером да о таквом страховитом и 
славном догађају напише књигу.

Своју приврженост истини и српској ствари 
Рајс је испољио и непосредним ангажовањем 
на пријему и збрињавању српских избеглица, 
обавештавајући истовремено свет о патњама 
и мукама којима су били изложени српско 
становништво и војска. Настављајући своју 
започету улогу и на Солунском фронту, 
неуморно је обилазио српске трупе, одлазио 
на најопаснија и најинтересантнија места и 
одатле слао писма-извештаје.

Завршетак рата није за Рајса значио и крај 
његове мисије у Србији и на Солунском 
фронту. Желео је да буде сведок и учесник 
изградње новог живота у разореној Србији. 
Ангажовао се у Министарству иностраних 
послова, Одсеку за документацију ратних 
злочина, и Министарству унутрашњих дела, 
где је основао двогодишњу полицијску 
школу. Убрзо је престао да чини услуге 
београдској полицији, јер као странац 

није могао да буде на њеном челу. Његов 
ентузијазам није могао да се уклопи у 
бирократску администрацију, и прихватио је 
посао вештака за фалсификоване новчанице 
у Народној банци у Београду. После готово 
деценије и по у Србији саставља политички 
тестамент под насловом „Чујте, Срби!“ Овај 
својеврсни апел и вапај разочараног Рајса, 
написан тачно пре седам деценија – 1. јуна 
1928. године – на његов захтев могао је да 
буде објављен тек после његове смрти. 
Захваљујући историјском музеју Србије и 
Дечјим новинама, овај спис је сада доступан 
и широј читалачкој публици. Иако писан 
тако давно, у појединим сегментима чини се 
да је састављен недавно. Набрајајући српске 
врлине, а посебно мане, види се колико је 
Рајс познавао и волео Србе.

Чујте Срби
[1. јуна 1928.]

Био сам с вама када сте били у невољи. 
Делио сам с вама патње и да бих то могао, 
жртвовао сам сјајан живот и веома лепу 
каријеру која је много обећавала. 

Заволео сам вас, јер сам на делу видео ваше 
људе из народа у биткама и пресудним 
тренуцима, када се препознаје истински 
карактер неке нације. Заволео сам вас и због 

Арчибалд Рајс 
(Хехтзберг у Бадену, 8. јул 1875 - Београд, 8. август 1829)

жртава које сам ради вас поднео, јер за људе 
и ствари се у толико јаче везујемо у колико 
нас то везивање кошта жртвовања.

Видео сам вам, међутим, и мане, мане које 
су се ужасно исказале после рата. Неке ваше 
мане ће, ако их не отклоните, бити погубне 
по вашу нацију. Не бих вам био пријатељ ако 
не бих повикао „чувајте се“ и ако вам не бих, 
уз врлине, које су истинске и лепе, указао, 
као у огледалу, на ваше лоше стране.

Ваша нација је имала веома лепу прошлост, 
после које су уследили дуги несрећни 

векови. Пошто сте основали велико царство, 
које је, судећи по ономе што је од њега 
остало, много обећавало и у своје доба 
било напредно попут западних царевина и 
краљевина, пали сте под превласт Турака, 
затим и у њихово ропство.

Ипак, упркос свим тим невољама, веома 
је мало ваших вољених покушало да 
избегне тај грозни положај прихватањем 
муслиманске вере. Велика већина ваших 
предака је, и поред дуготрајних патњи, 
остала одана старој вери и није хтела да 
повије врат пред окрутним туђином.

Народ вам је храбар и његова 
храброст често сеже до јунаштва. 
Могу то с правом да кажем, јер сам гледао 
ваше војнике, а они су били ништа друго до 

Арчибалд Рајс



14 | Из историје | Јануар 2015

сам народ, у скоро свим биткама Великог 
ослободилачког рата.

Народ вам је родољубив.
Не знам ни за један народ у којем легендар-
ни национални јунаци толико живе у народ-
ној души као код вас.

Претворили сте своју религију у народну 
цркву, боље рећи у народну традицију. 
Међутим, ви нисте религиозни. Нисте могли 
да прихватите Бога какав је у Библији, 
претворили сте га у вечног и свемоћног 
главара свог народа. Ако бих могао да у овој 
области употребим тривијалан израз, радо 
бих рекао да ваш „бог“ носи оклоп и браду 
Краљевића Марка, шајкачу вашег ратника са 
Цера и Јадра, Кајмакчалана и Доброг поља.

Ваш народ је гостољубив.
Народ вам је демократичан, и то заиста 
демократичан, а не на начин политичара. 
Међу вашим људима човек се цени онолико 
колико је човек, а не по ономе што су од њега 
учинили одело и титуле. Ваш народ зна за 
самилост и понекад је такав у тренуцима када 
се човек не нада да ће код њега наћи ту лепу 
људску особину. Народ вам је поносан, али 
не и охол. Најзад, ви сте бистар народ, један 
од најбистријих које сам за живота видео.

Погледајмо сада мане вашег народа.
Нисте велики радници. често одлажете за 
сутра, чак и за прекосутра, оно што бисте 
могли да учините данас. Последица је да 
се то, често, никада и не уради. Колико 
сте само личних и, још горе, колико сте 
губитака по своју земљу поднели због тог 
олаког дангубљења! 

Треба, ипак, рећи да се код вас тај недостатак 
радне енергије објашњава на два начина. 
Најпре, под турском влашћу вам је и најтежи 
рад мало користио. Од њега се богатио само 
ваш угњетач. Током векова навикли сте се да 
радите само онолико колико је неопходно. 
Затим, земља вам је толико плодна. Уз веома 
мало рада имате што вам је потребно за 
живот.

Једна од врлина која је код многих 
међу вама ишчезла јесте захвалност.
Постали сте страшно незахвални. Многи 
међу вама су веома богати и немилице троше 
да би се истакли и из забаве, али када ваља 
показати захвалност према онима који су се 
жртвовали, ништа не дају, ама баш ништа. 

Ваше вође нису још, за ових десет година 
колико је прошло од завршетка рата, свечано 
обележиле ни један од оних великих догађаја 
којима дугујете слободу и величину земље. 
Јасно је, такве свечаности би биле незгодне 
већини ваших садашњих вођа зато што они, 
док вам је земља била у смртној опасности 
и кад се требало жртвовати, ништа нису 
учинили за њу, већ су се само бринули 
како да склоне на сигурно своју драгоцену 
личност, чак су неки искористили несрећу 
отаџбине да би се обогатили.

Шта сте учинили за своје ратне 
инвалиде?
Од свих земаља које су учествовале у рату 
ваша се најгоре односи према њима. Док 
неколико стотина ваших бивших министара, 
саможивих политичких професионалаца, 
који, у већини случајева, ништа нису 
учинили за отаџбину, већ обилато напунили 
џепове, сређује себи исплаћивање „пензија“ 
које вас коштају небројених милиона, 
инвалиди вам могу умирати од глади.

Ваш човек из народа, сељак, неискварен 
утицајем професионалних политичара, није 
подмитљив. „Интелигенција“ вам то јесте, 
и то од најситнијег чиновника са или без 
дипломе, до министра. „Интелигенција“ 
Србије скоро ништа није учинила за своју 
земљу и једина јој је брига била да своје 
драгоцене чланове склони на сигурно.

Вративши се у отаџбину после победе, у 
којој нису учествовали, ваши интелектуалци 
су тежили да управљају свим пословима. 
Сељаци њима нису ништа значили иако су 
чинили огромну већину у Србији, а војници, 
творци победе, за њих су били „простаци“, 
добри да млате непријатеља и гину, и ни за 
шта друго.

Као и сва неморална бића, и интелигенција 
се диви сили, чак и када се највише 
злоупотребљава. То ју је навело да се, 
после рата, скоро одмах помири са најгорим 
непријатељима своје земље, са Немцима.

Уместо да делује позитивно ваша 
интелигенција је деловала негативно. 
Уместо да гради, она је разграђивала. Она 
је жариште трулежи и искварености, од чега 
толико трпите. Ако јој допустите да настави, 
земља вам је изгубљена.

Ваш народ је велики љубитељ 
политичких или боље речено, 
страначких вођа.
Са све надмоћнијим ступањем на власт 
интелигенције, појављују се људи који 
схватају каква се лична корист може извући 
из ваше склоности за страначку политику. 
Они стварају занимање од искоришћавања 
ваше склоности за страначку политику, па 
сада имате професионалне политичаре који 
на томе зарађују за живот. Ма, шта говорим 
– они згрћу богатство.

Тако су вам политичари искварили 
земљу.
Обичаји професионалних политичара 
прво искорењују врлине српског тла. А, 
на несрећу, политичари су вам свемоћни. 
Политика се меша у све и свуда управља. 
Укаже ли се неко место у власти, било оно 
важно или осредње, свеједно, о избору не 
одлучују заслуге кандидата, већ политичке 
везе. Може он бити и највећа незналица, 
најнечаснији човек, ако је „штићеник“ 
политичара-странчара странке на власти, 

победиће и човека најквалификованијег и у 
стручном и у моралном погледу.

Функционери су вам, по правилу, најгорег 
квалитета. Често нису ни способни да 
обављају посао који се тражи од места које 
заузимају.

Посебно добро познајем вашу полицију јер 
сам, на своју несрећу, неко време сарађивао 
са њом. У полицију су вам политичари 
поставили људе кажњаване због крађе 
и других злодела. Ваши полицајци су, 
посебно у Јужној Србији, крали од народа 
и отимали новац. Пријавио сам то вашим 
властима, али ти полицајци-злочинци, који 
су истовремено били и странчари, нису били 
кажњени, а мене су толико извређали да сам 
био принуђен да поднесем оставку.

Када стигну до министарског положаја, 
ваши политичари постају толико охоли да је 
то скоро смешно.

Опасан ветар вам захвата омладину и 
гаси онај прочишћавајући родољубиви 
пламен. За већину ваше садашње омладине 
родољубље се састоји од неке врсте 
зависти пуне мржње. Завиде земљама које 
су богатије или моћније од њихове и том 
понижавајућем осећању накарадно дају оно 
лепо име родољубље.

Савремени младић сматра да није његово 
да обезбеђује живот држави, него да је 
држава дужна да њему прибави све како би 
он могао да води што је могуће пријатнији 
живот. Отуда и она јурњава младих за 
функцијама. Сви би да буду чиновници, и 
младићи и девојке. Видите, млади оба пола 
јако добро знају да сада у вашој земљи није 
потребно никакво знање или способност да 
би неко постао чиновник, потребно је само 
да га погура неки посланик, министар, или 
утицајни политичар-странчар.

Данашња омладина ће вам одлучно рећи 
да нипошто не жели да гине, јер јој то 
ништа не доноси. Зна она из искуства, 
гледала је то својим очима, и како они који 
су се жртвовали, код вас, у вашој модерној 
Србији, добијају само ногом позади.

Немојте дозволити да ваша лепа душа 
пропадне у том ђубрету које се на њој 
наталожило нарочито после рата. Нација 
која је, попут ваше, одолела вековном 
ропству, која се повукла преко Албаније 
и која је, изгнана из своје земље, али не 
и поражена, успела да се врати на своја 
огњишта као победник – не допушта да је 
подјарми шака себичних и подмитљивих 
политичара, гнусних шићарџија, презира 
достојних забушаната и злочинских 
профитера и зеленаша.

(1928)

http://www.rastko.rs/istorija/I/arajs-pocujte_c.
html
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У понедјељак 27. октобра 2014. године у 
ресторани „Чез цесто“ у веома лијепом уку-
сно уређеном амбијенту, пред више од 150 
чланова друштва и гостију, славски обред 
обавили су протојереј-ставрофор Перан 
Бошковић из Љубљане и јереј Милан Јова-
новић из Марибора. Чланови СКУД „Ви-
довдан“ отпјевали су тропар Светој Петки 
а код ломљења славског колача учествовала 
је већина фолклораша, нарочито су били за-
нимљиви они најмлађи. 

Након обављеног обреда, узимања славског 
жита и ломљења славског колача, присутни-
ма се обратио протојереј-ставрофор Перан 
Бошковић и честитајући славу похвалио 
чланове друштва да раде на очувању тради-
ције и на овај начин, чувајући српске пра-
вославне обичаје. Младе чланове друштва 
поистовјетио је са Светом Петком, јер има 
неке сличности у поријеклу и начину живо-
та ове светитељке са младим људима чији је 
она заштитник. 

Ова славна светитељка српског поријекла 
рођена је у Епивату, између Силинаврије и 
Цариграда. Родитељи Свете Петке, имућни 
и побожни хришћани, имали су једног сина 
Јевтимија који се, још за живота родитеља 
замонашио, а касније постао знаменити 
епископ мадитски. По смрти родитеља, дје-
вица Петка напустила је родитељски дом и 
започела, Христа ради, подвижнички живот 
какав је одувијек жељела. Отишла је прво у 
Цариград, а потом, до своје старости, живје-
ла у Јорданској пустињи у посту и молитви 
прошавши небројена искушења и патње. У 
старости, глас са неба позвао је да се врати у 
родни крај и она је напустила омиљену пус-
тињу. Упокојила се у XI вијеку, двије године 
по повратку у родни Епиват. Њене чудотвор-
не мошти, током времена преношене су у: 

Света Петка 

Слава СКУД „Видовдан“ Љубљана
Српско културно умјетничко друштво „Видовдан“ прославило славу Свету Петку, заштитницу друштва

Цариград, Трново, опет у Цариград, а одатле 
у Београд. Сада почивају у Румунији у граду 
Јашу. У београдској тврђави налази се црква 
свете Петке где постоји вода (агиазма) која 
чудотворно лечи све оне који је узимају са 
вјером у Бога и љубављу према овој свети-
тељки.

Славље је настављено онако како доликује 
правим домаћинима, Србима, хришћанима и 
православцима а родитељи и гости могли су, 
уз одлично припремљену трпезу, да уживају 
гледајући како то млади чланови друштва 
раде и да се диве њиховој ангажованости и 
бризи за сваког госта.

Душан Јовановић
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У склопу  обиљежавања великог јубилеја, 
Културно друштво „Брдо“ из Крања орга-
низовало је четверодневне   10. јубиларне 
дане српске културе у Крању, а овогодишњу  
четвородневну културну манифестацију је 
започело у сриједу  22. октобра са свечаном 
академијом поводом свог великог јубилеја 
20  година  успјешног рада, а за простор 
одржавања академије је одабрало свечану 
салу Градске општине Крањ. Академију је 
отворио  музички оркестар КД „Брдо“ са 
извођењем српске и словеначке химне уз 
присуство великог броја уважених гостију и 
чланова КД „Брдо“, о свечаној академији ће 
бити у овом броју Мостова посвећен посе-
бан прилог.

20. година успјешног рада 
и 10. дани српске културе 
у Крању
Своја два јубилеја Културно друштво „Брдо“ из Крања обиљежило је са културном четвородневном  манифестацијом  
Данима српске културе у Крању од  22. до 25. октобра 2014.

Као и сваке године посебну пажњу у оквиру 
ове културне манифестације заслужују књи-
жевно-културна догађања у трајању од два 
дана. 

У четвртак 23. октобра у културном дому 
Предосље код Крања је приређена књи-
жевна трибина под називом „Одјеци првог 
свјетског рата у српској књижевности“ са 
уваженим гостима из Бања Луке, др. Душ-
ком Певуљом, мр Златаном Јурићем, књи-
жевником Зораном Костићем и  др Вла-
димиром Осолником  из Љубљане. Међу 
посјетиоцима у препуној дворани је владало 
велико занимање због еминентних предава-
ча а и због одабира теме, јер је било говора о 
првом свјетском рату и његовом утицају на 
српску књижевност. Одабир теме није био 
нимало случајан, јер је КД „Брдо“ жељело 
да да свој допринос у обиљежавању 100 го-
дишњице почетка првог свјетског рата и да 
упозори на његове катастрофалне посље-
дице на свеукупно човјечанство. Са вели-
ким одушевљењем и посебном пажњом је 
праћено излагање свих наших предавача а 
посебно др Владимира Осолника из Љубља-
не, што је велика потврда да смо у друштву 
„Брдо“ и ове године знали ангажовати тако 
велике и еминентне предаваче и одабрати 
занимљиву тему.

Након књижевне трибине је приређена по-
зоришна представа, Stand  up комедија „Ев-
ропа опа опа“ у извођењу глумице и профе-
сорице на факултету примјењене умјетности 
из Бања Луке, Ренате Агостини. Осмјеси на 
лицу и велико задовољство у очима свих 
присутних је говорило о томе да су провели 
једно дивно вече и да нам у ова турбулентна 
времена све више недостаје оваквих пред-
става које нас опуштају од свакодневних 

Женска пјевачка група „Брђанке”

Мушка пјевачка група КД „Брдо”

Књижевна трибина
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стресова  изазивајући смијех на нашим ли-
цима и радост у срцима.

Сљедећи дан у петак 24. октобра КД „Брдо“ 
је приредило  литерарно вече са нашим гос-
тима.  Др Душку Певуљи, мр Златану Јурићу, 
књижевнику Зорану Костићу придружио се 
и пјесник Боро Капетановић. Читајући од-
ломке из својих најновијих дјела одушевили 
су све присутне.
Као и претходне вечери и ова вече је била 
добро посјећена а судећи по броју проданих 
књига са сигурношћу можемо рећи да су 
наши гости добро прихваћени и да њихова 
дјела имају велики круг обожаваоца међу 
нашим народом који живи и ради у Репуб-
лици Словенији.

Након литерарне вечери је приређено вече 
традиционалних пјесама под називом „Пјес-
ма рода мог“, а на посебно сценски при-
премљеној позорници (представљен је стари 
наш обичај перушање кукуруза) вече је от-
ворила старија мјешовита пјевачка група КД 
„Брдо“ а наступиле су још мушка, женска и 
омладинска пјевачка група КД „Брдо“ и пје-
вачке групе других друштава  КПСХД „Вук 

Караџић“ из Радовљице, МКД „Калина“ из 
Љубљане, КУД „Младост“ из Љубљане,  а 
посебни гости те вечери су били „Звуци с 
Камена“ из Војводине.

Субота 25. октобра, четврти завршни дан 
Дана српске културе у Крању, одржан је у 
Културном дому Игнација Борштника, Цер-
кље на Горењскем. Била је то дванаеста по 
реду  фолклорна манифестација „Разиграна 
младост“, а сам завршетак Дана српске кул-
туре је прослављен након фолклорне мани-
фестације са заједничким дружењем свих 
учесника и чланова КД „Брдо“ у спортској 
сали Културног дома Игнација Борштника 
са изненађењем те вечери,  трубачима из 
Србије. 

Шта додати на крају него изразити велико 
задовољство да су 10. дани српске културе у 
Крању и обиљежавање 20 година  успјешног 
рада друштва обиљежени (по свједочењу 
гостију, учесника програма  и  посјетилаца)  
на врло високом нивоу.

Стисак руку и упућене нам честитке од стра-
не гостију дају нам нову вољу и нов полет, 
да устрајемо и напредујемо  у свом даљем 
раду. Знамо да то није ни мало лако и да ће 
бити врло тешко одржати овакав ниво и то 
још увијек без признања нам тако потреб-
ног и жељеног статуса националне мањине 
у Словенији.

Посебно нас радује да су Дани српске култу-
ре сваке године све боље и боље посјећени 
од стране словеначког народа и подржани од 
стране локалне заједнице.

Многима ће остати у лијепом сјећању  ова-
ко и на овакав начин обиљежен јубилеј а 
вјерујем да га ми чланови КД „Брдо“ нећемо 
никад ни заборавити.

 
Митар Вујиновић                                                                                                                    

Предсједник КД Брдо
 

Дјечији ансамбл КД „Брдо”

Трубачи

Из комедије „Европа опа опа”

Звуци с Камена
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Свечана академија 
поводом двадесет година 
КД „Брдо“
У  Свечаној сали Градске општине Крањ, 22. 
октобра 2014. године, одржана је Свечана 
академија поводом обиљежавања двадесет 
година успјешног рада Културног друштва 
Брдо из Крања и десет година манифеста-
ције „Дани српске културе у Крању“. Овај 
свечани скуп су поздравили Мохор Богатај, 

градоначелник Градске општине Крањ; Ста-
на Кончаревић, генерални конзул у Амбаса-
ди Србије у Љубљани; Славиша Томић, кон-
зул у Амбасади Србије у Љубљани; Звонко 
Гантар, секретар ЦИОФ-а за Словенију. По-
себан тон самој свечаности свакако су дали 
својом бесједом гости из Бања Луке уважени 

Митар ВујиновићРената Агостини

Гости на Академији
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и на далеко познати књижевници Зоран Кос-
тић и Златко Јурић те професор др Душко 
Певуља.

Како је изгледао животни пут Културног 
друштва „Брдо“ у ових  протеклих двадесет 
година постојања у својој бесједи присутни-
ма су говорили Митар Вујиновић, актуелни 

предсједник друштва, Милан Гламочанин, 
потпредсједник друштва и умјетнички руко-
водилац Фолклорног ансамбла и Златомир 
Бодирожа, предсједник организационог од-
бора за припрему и реализацију програма 
Свечане академије.

Музички дио програма извео је Народни ор-
кестар Културног друштва „Брдо“ и пјевачка 
група „Брђанке“. Прво су чланови Народног 
оркестра извели српску и словеначку химну 
те у другом дијелу програма одсвирали не-
колико сплетова народних мелодија из свог 
богатог музичког репертоара, док су „Брђан-
ке“ својим милозвучним гласовима присут-
не очарале пјесмама: Јој свака гора чека лис-
та свога, Сан ме мори и Тамо далеко.

Водитељка програма, глумица и профе-
сор на факултету примјењене умјетности 
из Бања Луке Рената Агостини, поред тога 
што је професионално и зналачки бринула 
да програм тече по договореном сценарију, 
додатно је својим раскошним умјетничким 
умијећем одушевила све присутне казујући 
стихове пјесме Српска тужбалица Зорана 
Костића и рецитујући народну пјесму Смрт 
мајке Југовића.

На крају је услиједила додјела признања за-
служним члановима, вањским сарадницима 

и институцијама који су свако на свој начин 
дали видан допринос у настанку и развоју 
друштва протеклих двадесет година. При-
знања је подијелио предсједник друштва 
Митар Вујиновић, а за сам крај уз речи зах-
валности, водитељка је у име домаћина љу-
базно позвала све присутне на коктел и за-
куску коју су  као и увијек припремиле наше 
вриједне домаћице и за ову прилику серви-
рале и понудиле свима присутнима, а њих је 
био заиста завидан број. У опуштеном разго-
вору, како то обично бива  уз чашицу, прија-
ле су ријечи похвале присутних организато-
рима и извођачима приказаног програма. То 
ће сигурно дуго остати у сјећању многих, 
а нарочито чланова Културног друштва 
„Брдо“, као лијепа и надасве драга успомена.                                                                                               
Нема сумње да је ова Свечана академија 
испунила жељу и очекивања организато-
ра да на достојан начин обиљежи своја два 
највећа јубилеја; двадесет година постојања 
Културног друштва „Брдо“ Крањ и десет го-
дина манифестације „Дани српске културе у 
Крању“. 

Златомир Бодирожа

Мохор Богатај

Златомир Бодирожа

Стана Кончаревић

Женска пјевачка група „Брђанке”

Народни оркестар КД „Брдо”
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Поштована господо, 
          Драги пријатељи, 
          Браћо и сестре,

Почаствован сам што имам при-
лику да вам се обратим на овој Свечаној 
академији поводом значајног јубилеја – 20 
година постојања Културног друштва Брдо 
Крањ, које је дало значајан допринос очу-
вању српске заједнице у Словенији, и – 10 
година манифестације „Дани српске култу-
ре“, која је препознатљива и веома значај-
на, програмом и бројем учесника које сваке 
године окупља.

Ваша отаџбина јесте Република 
Српска, јесте Србија. То су већ двије отаџ-
бине. Али, ваша отаџбина је и дежела Сло-
венија. Неки од вас су се родили у Слове-
нији и, упоредо са матерњим српским, про-
говорили сте и словеначким језиком.

Због очувања српског језика, оби-
чаја, културе и идентитета, веома је зна-
чајно што се окупљате под плаштом Кул-
турног друштва Брдо Крањ. „Дани српске 
културе“ су круна дјеловања Друштва. Ова 
манифестација, сваке године, угости неке 
од значајнијих културних прегалаца са срп-
ског говорног подручја.

Значајно је што манифестација 
окупља и бројна фолклорна друштва и сто-
тине младих из Србије, Републике Српске, 
Словеније и других европских држава у 
којима битише српска дијаспора. Веома је 
значајно што једно српско културно вече у 
Крању окупи стотине младих и обједини их 
око идеје очувања националног идентитета 
и његовања матерњег језика.

Захваљујући овој манифестацији, 
млади имају прилику да се упознају са 
својим вршњацима, подијеле искуства, 
помогну једни другима. Неки се и заволе, 
ожене и изроде дјецу која код куће слушају 
свој матерњи и очински језик – српски. 

На моју велику радост, имао сам 
прилику да, у више наврата, учествујем у 
програму манифестације „Дани српске кул-
туре“. Моје задовољство је веће ако сам бар 
дјелимично утицао да, поред масовности 

Златан Јурић 

Слово на Свечаној 
академији поводом 20 
година постојања КД 
Брдо Крањ

фолклора, ова манифестација има и књи-
жевни програм, трибине и предавања на 
теме из српске културе, историје, језика.

Важност ове манифестације пре-
позната је и у институцијама Републике 
Српске и Србије: истина, не у оној мјери 
колико би то требало. Наша матица мора 
знатно више пажње и средстава да посвети 
Србима у дијаспори и одговори вашим по-
требама. Морамо на то подсјећати и у сва-
кој прилици указивати да смо исти народ и 
да нас језик повезује више него било које 
друго имање.

Докле год чувамо матерњи и очин-
ски српски језик, дотле смо достојни по-
томци Стефана Немање, Светога Саве, Ар-
сенија Чарнојевића, па све до нашег савре-
меника богоугодног патријарха Павла.

Док год говорите српски, ви сте час-
ни потомци Стефана Лазаревић, Доситеја 
Обрадовића, Вука Караџића, Петра Петро-
вића Његоша.

Док год глагољате српски, ви припа-
дате културном насљеђу Лазе Костића, Ми-
лоша Црњанског, нобеловца Иве Андрића, 
Меше Селимовића, Милорада Павића, Ма-
тије Бећковића и других што прославише 
име и језик српски.

Док говорите и мислите на српском, 
ви припадате културном миљеу Дучића, 
Шантића, Кочића, Ћопића.

Док имате српски идентитет, при-
падате народу Николе Тесле, Михајла Пу-
пина, Милеве Ајштајн, Милутина Милан-
ковића.

Док сте свјесни ко сте, припадате 
српском роду чији су синови: Владе Дивац, 
Предраг Стојаковић, Дејан Бодирога, Дра-
ган Стојковић Пикси, Немања Видић.

Док сте Срби, ваши сродници су и 
силни Новак Ђоковић, Ана Ивановић, Јеле-
на Јанковић.  

Док год имате матерњи језик, 
ви имате и име и презиме и историјско 

насљеђе. А, кад изгубите језик, онда сте 
изгубили све што вас чини посебним и дру-
гачијим.

Без очињског језика можете бити 
било ко и можете се изјашњавати како год 
хоћете. Без српског језика можете бити 
нови свјетски човјек: њу мен, нојен мен-
шен, велтман!

Без матерњег и очинског српског 
језика – свијет је ваш!

Без матерњег језика, ви сте слобод-
ни као чернобиљски врабац, као голуб из 
Хирошиме. Можете се женити и удавати 
с ким год хоћете. Шта вас брига за прађе-
довину, за завичај и тамо неке националне 
трице и кучине?

Без матерњег језика, имате велики 
свијет. Али, без језика који вас одређује и 
чини да сте посебни – ви сте и свако и нико!

Без језика, нема ни рода ни имена! 
Нема ништа. Без матерњег језика, све се 
утапа у исто море, у исту велику бару! 

Златан Јурић
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Даме и господо, поштовани посјетио-
ци, уважени гости, драги пријатељи,

Чини ми част и немало задовољство што сам 
данас међу вама и што у овом свечаном тре-
нутку могу да вам се обратим са неколико 
пригодних ријечи. Двадесет година успјеш-
ног рада Културног друштва Брдо значајан 
је јубилеј и крупан догађај. Као неко ко је 
учествовао у више манифестација које сте 
организовали морам одмах да нагласим: 
имате много разлога да будете данас срећни 
и да се гордите. У овој данашњој свечар-
ској атмосфери, ви се вјероватно сјећате и 
тешких тренутака кроз које сте пролазили, 
препрека које сте савладавали и неприлика 
које су се ненадано јављале. С обзиром на до 
сада постигнуто све се то вишеструко опло-
дило. Највећи српски пјесник каже: Прегао-
цу и Бог даје махове. А сви ви заједно, сваки 
појединац у Друштву, јесте истински прега-
оци, достојни сваког поштовања.

Допринос Културног друштва Брдо очувању 
српског језичког и културног идентитета у  
Словенији огроман је. Чинили сте то тихо, 
ненаметљиво, без великих прича, трагајући 
за најбољим моделима којима је то могуће 
постићи. Важно је што сте као такви препо-
знати у овој средини, у Крању, у Словенији, 
због чега сте временом постали важна спона 
између Срба и Словенаца, између српске и 
словеначке културе. Импресионира ме од-
нос који сте успоставили и према једној и 
према другој култури, однос према домови-

Душко Певуља 

Прегалаштво поштовања 
достојно

ни и отаџбини, јер је то једини модел ква-
литетног живљења овдје. За двадесет година 
успјешног рада Културно друштво Брдо по-
стало је препознатљиво како у српској дијас-
пори тако и у српским државама, Србији и 
Републици Српској. Манифестација Дани 
српске културе једна је од важнијих које се 
уопште данас међу Србима организују. Зах-
ваљујући вама, на мапи српског духовног 
простора Крањ је важна тачка.

Радећи и дружећи се са вама, ја сам, бар ми се 
тако чини, схватио шта је пресудно утицало 
на успјех који сте постигли. То је прије све-
га несебичан и самопрегоран рад, склоност 
да се непрестано учи, мијења и напредује те 
истицање општег изнад личног, што је тако 
ријетко у нашем времену. Али, изнад свега, 
ваш рад краси једна дивна пријатељска ат-
мосфера и позитивна енергија. Да нема тога, 
увјерен сам, све друго би било залудно.

Ја сам међу вама – дозволите ми и један лич-
ни детаљ, иако знам да на њега овом прили-
ком немам право – стекао и личне животне 
пријатеље. Један од њих је Златомир Боди-
рожа. Сви знамо да је он препознатљива 
личност у овом Друштву. Он чини сваки пут 
оно што је вечерас у својој бесједи урадио: 
потцјењивачки говори о себи, умањује своје 
заслуге, а хвали и комплиментира другима. 
Прилика је и обавеза да се баш вечерас каже: 
са људима и прегаоцима какав је Златомир 
Бодирожа, поносила би се свака средина. 
Њих, на нашу грдну жалост, нема много. 

Треба сви да му захвалимо за оно што је ура-
дио за ово Друштво и ову средину, али и за 
српску културу и њено очување и његовање 
у драматичним околностима на размеђи два-
десетог и двадесет и првог вијека.

Драги пријатељи, истовремено желим да 
нагласим да је сваки појединац у Брду ва-
жан и да је свако, према својим способнос-
тима и могућностима, дао допринос овоме 
Друштву. Оно је само тако и могуће и само 
због тога ми данас обиљежавамо овај важан 
јубилеј. Само су саборни послови од трај-
нијег значаја за заједницу, све друго однесе 
худа свакодневница.

На крају желим да вам честитам јубилеј. 
Сами сте себи, досадашњим радом, подиг-
ли стандарде, обавезни да дјелујете на оном 
нивоу на ком сте то и до сада чинили. Желим 
вам много успјеха и сваку срећу.

Др Душко Певулја

Зоран Костић

Литерарно вече
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Настављајући традицију и радећи на очу-
вању народних обичаја КПСХД „Вук Ка-
раџић“ прославило је своју славу Светог Ди-
митрија у суботу 8. новембра 2014. у дому 
Ланцово код Радовљице. Уз присуство вели-
ког броја чланова друштва и гостију, међу 
којима су били Стана Кончаревић и Славиша 
Томић конзули у Амбасади Републике Ср-
бије, Миран Ремс замјеник градоначелника 
Радовљице, Никола Тодоровић предсједник 
Савеза српских друштава Словеније, пред-
ставници српских друштава и други гости, 
славски обред обавио је јереј Бранислав То-
доровић уз саслужење Драгише Лазовића. 
Послије узимања славског жита ломљење 
славског колача обавили су свештеник Бра-
нисалв Тодоровић и Милан Стојановић 
предсједник КПСХД „Вук Караџић“. Након 
обављеног обреда јереј Бранислав Тодоро-
вић честитао је члановима друштва славу 
захваливши се да и на овакав начин чувају 
српске обичаје и вјеру. Споменувши Светог 
Димитрија истакао се овај славни и чудо-
творни светитељ родио се у граду Солуну од 
родитеља благородних и благочестивих. Из-
мољен од Бога од бездетних родитеља, Ди-
митрије беше јединац син њихов, због чега 
би с посебном пажњом однегован и васпи-
тан. Његов отац беше војвода солунски; па 
кад му отац умре, цар постави Димитрија 
за војводу на место оца. Поставивши га за 
војводу Христоборни цар Максимијан на-
рочито му препоручи да гони и истребљује 
Хришћане у Солуну. Но Димитрије не само 
да не послуша цара него, напротив, јавно ис-
поведаше и проповедаше Христа Господа у 
граду Солуну. Чувши то, цар се веома огор-
чи на Димитрија, па када се једном враћаше 

Свети Димитрије 

слава КПСХД „Вук Караџић“ Радовљица
Културно просветно спортско хуманитарно друштво „Вук Караџић“ из Радовљице прославило своју славу Светог 
Димитрија

из рата против Сармата, цар Максимијан 
сврати у Солун нарочито, да ствар испита. 
Призва, дакле, цар Димитрија војводу и 
испитиваше га о вери. Димитрије јавно пред 
царем призна да је Хришћанин, а уз то још 
изобличи царево идолопоклонство. Разјаре-
ни цар баци Димитрија у тамницу. Знајући 
шта га чека, Димитрије уручи све своје 
имање своме верноме послушнику Лупу, да 
разда сиротињи, и оде у тамницу весео што 
му предстојаше страдање за Христа Госпо-
да. У тамници му се јави ангел божји и рече 
му: „Мир ти, страдалче Христов, мужај се и 
крепи се!“ После неколико дана посла цар 
војнике у тамницу да убију Димитрија. Вој-
ници нађоше светитеља Божјег на молитви 
и избодоше га копљем. Тело његово узеше 
Хришћани тајно и чесно сахранише. Из тела 

страдалца Христовог потече целебно миро, 
којим се многи болесници излечише. Уско-
ро над моштима би подигнута мала црква. 
Неки велмож илирски, Леонтије, беше бо-
лестан од неизлечиве болести. Он притече 
моштима светог Димитрија с молитвом и 
би потпуно исцељен. Из благодарности по-
диже Леонтије већу цркву на место старе. 
Светитељ му се јави у два маха. Када цар 
Јустинијан хтеде пренети мошти светитеље-
ве из Солуна у Цариград, искочише пламене 
искре од гроба и чу се глас: „Станите, и не 
дирајте!“ И тако мошти светог Димитрија 
остадоше заувек у Солуну. Као заштитник 
Солуна свети Димитрије се много пута 
јављао и много пута спасао Солун од велике 
беде. Чудесима његовим броја нема. Светог 
Димитрија сматрају Руси покровитељем 
Сибира, који је освојен и Русији присвојен 
26. октобра 1581. године. Свети Димитрије 
био је за живота војвода солунски и остао је 
то и по смрти. Његово присуство у Солуну 
људи су осећали нарочито приликом вели-
ких беда. Он штити град, отклања невоље, 
одбија завојеваче и помаже свакоме ко њего-
во име призове.

Домаћинима и гостима обратили су се и 
честитали славу Стана Кончаревић, конзул, 
Никола Тодоровић, предсједник ССДС, Ми-
ран Ремс замјеник градоначелника и остали 
гости.

Славље је настављено уз добро располо-
жење и богату славску трпезу за коју су се 
побринули домаћини а највише домаћице, 
чланице друштва.

Душан Јовановић

Јереј Бранислав Тодоровић и Милан Стојановић

Гости на слави
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Поред многобројних чланова друштва, на 
слави су били присутни и позвани гости.
Предсједник друштва Неђељко Марић је ср-
дачно дочекао и поздравио јереја Бранислава 
Тодоровића као и присутне цијењене госте. 
Захвалио се свима што својим присуством 
увеличавају прославу крсне славе друштва. 
Неђељко  Марић је у својој здравици на-
гласио да је основна дјелатност друштва 
очување српских обичаја и цјелокупног 
идентитета српског народа који ради и живи 
у Словенији. Слава је једна од најстаријих 
српских традиција на којој се окупљају ком-
шије, пријатељи, кумови  и остали позвани 
гости.

Чланови друштва су одлучили да кум сла-
ве ове године буде Мирко Шокчевић, иначе 
велики пријатељ, донатор и познавалац на-
шег друштва - рекао је предсједник Марић. 
Бројне породице и вриједне руке наших 
чланица богато су обдарили софру. Трепезу 
славе чинили су: чорбанац, сарма, свињско 
печење, квашени колачи, салата и више вр-
ста слатких колача. Очито је било да су мно-
гобројне госте пријатно изненадили уредно 
и домаћински постављени славски астали 
прекривени чистим столњацима. 

Отац Бранислав, наш омиљени свештеник 
из крањске парохије који је водио славски 
обред уз опојни мирис тамјана, обавио је 
резање славског колача. Обред је вршен у 
присуству бројних чланова друштва и гос-
тију из пријатељских српских друштава. На 
слави су од гостију били присутни: кум сла-

Свети Стефан Дечански- 
Мратиндан 
крсна слава СКД „Петар Кочић“ Крањ
СКД „Петар Кочић“ Крањ већ трећу годину слави своју крсну славу „Мратиндан“. Слава је била у понедјељак 
24.11.2014. са почетком у 15 часова у клупским просторима, Савска ц. 34 у Крању.

ве Мирко Шокчевић, генерални конзул Ам-
басаде Републике Србије у Словенији Стана 
Кончаревић, конзул Славиша Томић, бивши 
градоначелник Крања Мохор Богатај, пред-
сједник ССДС Никола Тодоровић, секретар 
ССДС и уредник часописа Мостови Душан 
Јовановић, Милан Стојановић  предсједник 
КПШХД „Вук Караџић“ Радовљица, Дра-
гиша Лазовић представник СПКД „Свети 
Сава“ Крањ, Остоја Куђељић предсједник 
СКД „Ново Место“, предсједник КД „Брдо“ 
Крањ Митар Вујиновић, представник СКД 
„Кочевје“ Зоран Миловић и Раде Бакраче-
вић предсједник друштва „Штајерска зајед-
ница“. Послије обављеног обреда бесјед-
ник јереј Бранислав говорио је о светитељу 

Стефану Дечанском. Стефан Дечански је од 
краља постао мученик, нагласио је свеште-
ник Бранислав. Истакао је такође да нам је 
данас јединство потребније више него икад. 
А ово што ради СКД „Петар Кочић“ је један 
од начина да се сачувају обичаји и јединство 
српског народа, констатовао је на крају своје 
бесједе. Своју бесједу имао је и Никола То-
доровић предсједник ССДС. Нагласио је ве-
лики значај славе за очување традиције срп-
ског народа и честитајући славу захвалио се 
СКД „Петар Кочић“ што ради на очувању и 
неговању српских обичаја.

Организацију славе СКД „Петар Кочић“ 
похвалили су у својим говорима генерални 
конзул Србије у Словенији  Стана Кончаре-
вић, предсједник ССДС Никола Тодоровић и 
сви присутни предсједници друштава. Као 
гости нашег друштва, сви наши пријатељи 
су се у својим говорима похвално изразили 
о нашој зрелости при извођењу овог чина.
Чланови друштва, као и присутни гости, 
спонтано су се дружили и самим обиље-
жавањем крсне славе, као једне од најста-
ријих традиција у духовној и свеобухватној 
култури српског народа, задовољно и дос-
тојанствено су прославили славу друштва. 
Чула се и добра крајишка пјесма уз пратњу 
хармоникаша М. Зеца, О. Тривунџе и Мише 
Крејића. Весеље је трајало до касно у ноћ.

     
Неђељко Марић

Неђељко Марић и Јереј Бранислав Тодоровић 

Чланови друштва и гости
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Прошло је већ пет година од првих Вукових 
дана у организацији друштва КПСХД „Вук 
Караџић“ из Радовљице. Сви смо желели 
да манифестација постане традиционална 
и ево, успели смо. У новембру 2014. године 
традиционално су се одржали већ 5. Вуко-
ви дани. Овогодишњи Вукови дани траја-
ли су два дана: 21.11.2014. у Радовљици и 
22.11.2014. на Јесеницама, а својим учешћем 
увеличали су их и наши гости из Србије, 
КУД „Синђелић“ из Свилајнца. Све је поче-
ло у петак у Радовљици дочеком и упозна-
вањем нових пријатеља из Србије, а наравно 
и других гостију који су уз чланове нашег 
друштва обогатили програм. У петак су то 
били фолклораши из ФС Лесце. Дворана у 
Радовљици била је напуњена до последњег 
мјеста, а распродана је била већ седам дана 
прије саме манифестације. После успешно 
завршеног наступа било је на реду дружење 
и упознавање – са гостима из Србије који су 
тог викенда били смештени по кућама наших 
чланова отишли смо на заједничку вечеру. У 
суботу, 22.11.2014. наставили смо наше дру-
жење и госте из КУД „Синђелића“ одвели на 
Блед. Наравно, шетња по Бледу није могла 
проћи без „Blejske kremšnite“ која нам је дала 

Вукови дани 2014

додатну енергију за суботњи наступ. После 
доброг дружења и шетње на реду су биле 
припреме за наступ. Културни програм смо 
из Радовљице преселили у дворану Турист 

на Словенски Јаворник (Јесенице). Ту су по-
ред нас и гостију из Србије наступили још 
СКУД „Видовдан“ из Љубљане и ФС КУД 
„Триглав“ из Средње васи Бохињ. Наступ на 
Јесеницама, као и дан раније у Радовљици, 
био је више него успешан, зато смо се сви 
заједно преселили у дворану Колперн и на-
ставили дружење до раних јутарњих сати 
уз музику уживо са Хард Фолк бендом из 
Градишке. Али, како кажу, свему лепом јед-
ном дође крај, па тако и нашем прелепом ви-
кенду. Сванула је недеља и  дошло је време 
за растанак. Са гостима смо се још једном 
окупили на железничкој станици на Јесени-
цама и пожелели им срећан пут. Свима нама 
је овај викенд остао у најлепшем сјећању 
као одлично и незаборавно дружење са но-
вим пријатељима. Наравно, сви се надамо 
да ћемо се ускоро опет дружити и поновити 
„наше“ Вукове дане. 

Снежана Радић

КУД Синђелић и КПСХД Вук Караџић

КУД Синђелић Свилајнац

КПСХД Вук Караџић Радовљица
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Naši veterani od samog osnivanja veteranske 
grupe vredno rade, i na svakoj probi ima ih sve 
više i više. Posle brojnih nastupa po Sloveniji 
i van nje odlučili smo da se ove godine pred-
stavimo na veteranskom festivalu na Zlatiboru. 
Pred nama je bilo još jedno putovanje, upozna-
vanje novih ljudi, dobar provod i po prvi put 
nastup u matici.

U petak uveče, 28. novembra, naši veterani i 
sa njima predstavnici društva, sponzori i deo 
izvođačkog ansambla, kao pomoć našim učes-
nicima, krenuli su prema Zlatiboru. Putovali 
smo dobro raspoloženi, i pesmom uz harmoni-
ku ostavljali kilometre iza nas. 

U prepodnevnim satima, u subotu 29. novem-
bra, stigli smo na Zlatibor i smestili se u dečjem 
odmaralištu zajedno sa našim prijateljima iz 
društva Sveti Sava iz Kranja. 

Posle kratke šetnje Zlatiborom pošli smo pre-
ma dvorani na generalnu probu. Sledili su ob-
lačenje nošnje i zadnje pripreme za nastup. U 
garderobi je bilo prisutno malo pozitivne treme, 
ali su naši veterani svu tu tremu kroz igru savla-

Veteranski festival Zlatibor
dali. Svojom igrom su pokazali da su u nastupu 
uživali, a mi smo ih bodrili sa tribina svojim 
aplauzima.

U večernjim satima svi učesnici i pratioci sasta-
li su se na jednom mestu na kome je poslužena 
večera uz pratnju muzike uživo. Domaćini, ve-
terani Zlatibora, podelili su svakom društvu za-
hvalnicu za učestvovanje na festivalu, a zatim 
smo nastavili druženje do jutarnjih sati.

U nedelju ujutru imali smo još malo slobodnog 
vremena za šetnju oko jezera, da potrošimo 
zadnje dinare iz novčanika. Kako je vreme brzo 
prolazilo, došlo je vreme da polako krenemo 
nazad prema Sloveniji. 

Ovaj vikend nam je ostao u lepom sećanju, ve-
terani Zlatibora su se pokazali kao odlični do-
maćini, a mi se nadamo da se sledeće godine 
ponovo sastanemo na istom mestu.

Sandra Jevtić

Veterani KPSHD Vuk Karadžić
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Iz više razloga 29. novembar je bio izabran za 
proslavu. Najvažniji je da je na taj dan bio Dru-
gi međunarodni dečji festival folklora i Semi-
nar uz igru i pesmu. 

Nakon koncerta u dvorani „Zavoda A. M. 
Slomška“ na kojem su pored naših folkloraša 
nastupili i folkloraši SKHD „Desanka Maksi-
mović“ iz Celja, PKUD „Sveti Nikola“ iz Ma-
ribora i KU „Zavičaj“ iz Lipnice, održana je 
proslava 15-godišnjice društva. 

U programu su kao gosti nastupile i pevač-
ke grupe kao i naš izvođački ansambl, koji je 
dobio ovacije na otvorenoj sceni. Koncertu je 
prisustvovalo više od 250 gledalaca, a koji su 
svaki nastup folkloraša pozdravljali burnim 
aplauzima. Nakon koncerta preselili  smo se 
u dvoranu koja je bila pretesna da primi preko 
450 gostiju, te se uz dobru muziku veselili sve 
do ranih jutarnjih časova. 

Inače, Srpsko kulturno društvo „Maribor“ 
osnovano je 4.1.1999. Osnovni cilj delovanja 
i poslanstvo je bio i ostao očuvanje srpskog je-
zika, kulture, tradicije i  običaja srpskog naroda 
koji živi i radi na ovim prostorima. 

Cilj društva je da podstiče želju i zainteresova-
nost posebno mladih za saznanjima o srpskom 
kulturnom nasleđu. Kako je broj mladih člano-

Srpsko kulturno društvo 
„Maribor“ proslavilo 
15 godina rada

va svake godine sve veći govori nam,  da smo 
na pravom putu. 

Zalažemo se i zalagaćemo se i u buduće za 
rešenje nacionalnog pitanja, koje nam po usta-
vu Republike Slovenije pripada, a sa kojim bi 
stekli pravo na fakultativnu nastavu, pravo na  
medije i pravilno raspoređivanje finansijskih 
sredstava. 

U svom 15-godišnjem postojanju društvo je 
velikom broju svojih  članova omogućilo, me-
đusobno upoznavanje, druženje i sklapanje pri-
jateljstava.

Od osnivanja do danas u društvu su aktivne  
folklorna, pevačka, literarna, dramska, kao i 
nekoliko sportskih sekcija, kao što su fudbal-
ska, biciklistička i teniska.

Posebno mesto i ulogu u društvu od osnivanja, 
pa do danas,  ima Škola srpskog jezika. 

Časopis „Kontakt“, zamenio je  „Prelo“ , koje 
je izlazilo od osnivanja društva. Kontakt izlazi 
punih osam godina. Pišemo o kulturnim do-
gađanjima i društvenim aktivnostima u Srbiji 
i Sloveniji. Našu maticu predstavljamo kroz 
interesantne članke i na taj način promovišemo  
različite destinacije, na koje kasnije odlaze,  
kako naši građani tako i državljani Slovenije. 

U društvu je učlanjeno zavisno od godine do 
godine u proseku između 200 – 220 članova, 
od kojih su dve trećine aktivni u različitim sek-
cijama.

Organizujemo folklorne festivale i koncerte 
pod  prepoznatljivim nazivima kao što su  „Igraj 
zaigraj“ 1 i 2,  „Hajd u kolo ko će tu da drema“, 
„Vetar duva preko grada“, „Međunarodni dečiji 
festival folklora“ 2013 i 2014. itd. 

Pevačka sekcija, koja beleži uspehe je u 2014. 
godini održala nekoliko značajnijih koncerata 
od kojih je zapaženiji bio u SPC Maribor. Do 
kraja ove godine će izdati i svoj prvi CD. 

Svake godine organizujemo različite vrste pro-
slava, kao što su 8. mart, dočeke pravoslavne 
nove godina, piknike, tradicionalne srpske ve-
čeri i slične manifestacije. Društvo je uvek, kad 
je to bilo potrebno, aktivno učestvovalo u hu-
manitarnim akcijama, kao što je to bilo u vre-
me međunarodnih sankcija Srbiji i Republici 
Srpskoj. U organizaciji Saveza srpskih društa-
va Slovenije zajedno sa SPC Maribor i PKUD 
„Sveti Nikola“, Maribor, smo u 2014. godini za 
vreme katastrofalnih poplava prikupili i tran-
sportovali u Srbiju i Republiku Srpsku više od 
180 tona pomoći.

Borislav Janković
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U organizaciji SKD „Maribor“, a uz subvenciju 
Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne 
delatnosti i Uprave za saradnju sa dijasporom 
i Srbima u regionu iz Srbije, održan je Drugi 
međunarodni festival dečjeg folklora.  

Svečano  otvaranje koncerta je,  kao i prošlo-
godišnji pripalo najmlađima. Kada je zavesa 
podignuta,  Cicibani su sedeli u polukrugu, a 
malo stariji  razgovarali u  pozadini. Pevačka 
grupa počinje koncert pesmom „Crven cvete“, 
jedna od devojčica šeta binom sa velikim crve-
nim cvetom. 

Prvo su nastupili najmlađi Cicibani SKD „Ma-
ribor“ spletom igara iz Srbije „Čuva Jana lu-
benice, Igra kolo, Dunje ranke i Eh, haj, ženo 
moja“. Autor koreografije i umetnički vođa Da-
nijela Pećanac

Srpsko udruženje „Zavičaj“ iz Lipnice je  na-
stupilo sa „Igrama iz zapadne Srbije“. Autor 
koreografije Ostoja Maletić. Umetničke vođe 
Zorica Maksimović i Marija Đukić

U nastavku programa nastupila je  pevačka gru-
pa pripremnog ansambla SKD „Maribor“, čiji 
je umetnički vođa Danijela Pećanac, sa spletom 
pesama „Golubence koledo, Ciganka mi gatala 
na travi i  Hajde čito d’idemo“.

„Igrama iz  Užičkog kraja“, autora koreogra-
fije Saše Bogunovića i muzičkog aranžmana 
Zdravka Ranisavljevića, završena je četvrta 
tačka koncerta. Umetnički vođa Dalibor Ristić

Srpsko kulturnog humanitarno društvo „Desan-
ka Maksimović“ iz Celja predstavilo nam se sa 
naj mlađom grupom  Mali Opančići i „Igrama 
iz Mačve“. Umetnički vođa i autor koreografije 
Dijana Dević.

Drugi međunarodni festival 
dečjeg folklora

Vršnjaci Celjana,  pevačka grupa Cicibani SKD 
„Maribor“ izvela je pesmice „Vari baba žute 
tikve“ i „Pošla mi mačka s mačići“ čiji je umet-
nički vođa Danijela Pećanac 

Scenario i povezivanje je bilo odlično zamišlje-
no i izvedeno. Naime između tačaka na video 
bimu ređale su se deklamacije!!

Koreografijom „Igre iz Užica“ je u sedmoj tač-
ki nastupilo Plesno kulturno-umetničko druš-
tvo „Sveti Nikola“ iz Maribora, Umetnički 
vođa Saša Stanković, Autor Koreografije Dejan 
Bodiroža. Muzički aranžman je napisao Dejan 
Erceg.

Pevačka grupa pod vođstvom Ivane Krčmar, 
koja inače ovih dana priprema izdavanje svog 

prvog CD, predstavila se spletom pesama „Si-
tan kamen do kamena, Listaj se goro i Oj li-
vado, rosna travo“. Grupa je slobodno možemo 
reći oduševila gledaoce i dobila veliki aplauz.

Na redu je bilo da se predstavi Srpsko udruže-
nje „Zavičaj“ iz Leibniza sa umetničkim vo-
đama  Zoricom Maksimović i Marijom Đukić, 
koreografijom „Igre iz Mačve“ autora Ostoje 
Maletića.

Pripremni ansambl iliti stariji pioniri  SKD 
„Maribor“ sa koreografijom  Igre iz Leskovač-
kog kraja – „O Đurđevdanu u leskovačkom 
kraju“ autora koreografije Saše Bogunovića, 
muzičkog aranžmana Zdravka Ranisavljevića 
i umetničkim vođom Danijelom Pećanac je 
oduševio publiku i dokazao da će izvođački an-
sambl imati dostojnu zamenu. 

A onda je sledilo iznenađenje. Izvan konkuren-
cije nastupio je izvođački ansambl SKD „Ma-
ribor“, koji je inače nastupajući na najvećim i 
najznačajnijim festivalima u zemlji i inostran-
stvu pobrao  brojna odlikovanja, priznanja i na-
grade.  Umetnički vođa Dalibor Ristić. Izveli su 
nam - Igre iz Pčinjskog kraja – „Gajtano, mome 
mori“, autor koreografije Saša Bogunović, mu-
zički aranžman Zdravko Ranisavljević. Publika 
je dugotrajnim aplauzom primorala naš izvo-
đački ansambl da tačku ponovi, što su i učinili 
ali u skraćenom obliku. 

Svi ansambli su primili plakete i  priznanja,  a 
koncert je završen tradicionalnom pesmicom 
„U svetu postoji jedno carstvo“.

Vidimo se sledeće godine !!

Danijela Pećanac
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Поред манифестација као што су вече српске 
и словеначке поезије у част Прешерну, обе-
лежавање светског дана поезије 21. марта, 
сусрети књижевника за централну манифе-
стацију „Кочићеви културни дани“ у Крању, 
„Шушњар 2014“, као и наступи у Љубљани 
и Јесеницама приликом промоција књига ау-
тора који су укључени у рад наше секције, 
а о томе смо већ писали у Мостовима, на-
ставили смо са успјешним радом и у другој 
половини 2014. године.

Вече српско-словеначке поезије 
у Равнама на Корошкем
На позиви Културног друштва литерата Ме-
жишке долине 16. октобра 2014. одржано је 
литерарно вече српско-словеначке поезије. 
То друштво окупља литерате Корошке, као 
и дијела Штајерске. Председница друштва 
Ивана Велти Чресловник је са сарадницима 
веома садржајно осмислила програм. Писци 
су рецитовали и читали садржаје из својих 
објављених  књига, музички садржај је та-
кођер обогатио програм.
Из друштва „Петар Кочић“ наступили су 
Смиљана Илић, Остоја Шобот и Маринко 
Јагодић Маки. Крстан Шућур као вођа про-
грама и пројеката у друштву представио је 
литерарно подручје и учесницима поклонио 
неколико књига из издања нашега друштва, 
а аутори су међусобно размијенили своје 
књиге.

У друштву књижевника Межишке долине су 
веома активни Ђорђо Радовић и Раде Вучко-
вац, који су и чланови наше секције, а наше 

Литерарни ствараоци 
успјешно закључили 
активности

друштво је издавач њихових објављених 
књига. Договорено је да будућа сарадња из-
међу ова два друштва буде редовна.

Афористичари очарали Марибор
Српско културно друштво Штајерска зајед-
ница Марибор организовала је 5. децембра 
сусрет српско-словеначких афористичара. 
Посебан гост био је Александар Чортић, 
тренутно веома препознатљив  афористи-
чар у Србији. Богат програм обогатили су и 
словеначки афористичари, а представљени 
су преводи аутора  из словеначког на српски 
језик и обрнуто. На сусрету су биле и зва-
нице као градоначелник Марибора, Тонету 
Форнецију Тофу уручена је књижевна пла-
кета удружења књижевника Србије.

Из друштва Петар Кочић гостовало је пет 
чланова литерарне секције, што је домаћин 
Раде Бакрачевић посебно истакао и похва-
лио наш рад на окупљању и дјеловању срп-
ских књижевника.

У вечерњем дружењу наши чланови су се 
дружили и водили разговор са Александром 
Чотрићем, великим познаваоцем прилика и 
активности Срба у дијаспори и региону, по-
што је дуго времена радио у Министарству 
дијаспоре, а сада је посланик у Скупштини 
Србије. У разговору је дат акценат на писану 
ријеч, пошто се сматра да та активност може 
веома много допринијети очувању култур-
ног и свеобухватног идентитета наше зајед-
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нице у Словенији. Чланови наше секције 
поклонили су своје књиге домаћину сусрета, 
као и гостима из Београда.

Шести сусрети српских књижев-
ника  у Крању
Литерарна секција СКД „Петар Кочић“ ор-
ганизовала је традиционални сусрет књи-
жевника, који се одржава крајем године. 
На сусрету 6. децембра 2014.  окупило се у 
Крању 14 књижевника из цијеле Словеније, 
који су кроз рад и активности повезани са 
нашим друштвом. У програму су учесници 
рецитовали и читали садржаје из својих ост-
варења. Музичка пратња је дала  програму 
веома прихватљив садржај.

Пета књига „Братство и завичај у бесједи 
и пјесми“ аутора др Васе Предојевића из 
Љубљане, била је представљена као ново из-
дање из ове године и обогатило је културно 
стваралаштво српске писане ријечи у Слове-
нији. Рецензија Ранка Павловића, познатог 
књижевника и интелектуалца из Бање Луке, 
поучно говори о књизи. У рецензији Ранко 
Павловић напомиње да је прича о братству 
Предојевића дио историје српског народа. 
Сваки читалац наћи ће у књизи и освјежити 

сјећање на завичај, оплеменити своју душу, 
а књизи треба пожељети добродошлицу и 
срећан пут  у читалиште.

Сусрет књижевника је обухватио разговор о 
стваралаштву у Словенији, као и отварању 
простора у друштвима да се аутори пред-
ставе. Услови рада су веома отежани, а у 
овој години су средства државе Словеније 
знатно умањена за литерарно стваралаштво. 
Апелује се на српска друштва и ССДС да у 
своје програме рада и пројекте посвете више 

пажње писаној ријечи и залазак књижевни-
ка из Словеније и Србије, као и Републике 
Српске  у њихове средине. Представљена су 
нова издања, а похваљено је да поједини ау-
тори објављују и у Мостовима, што све при-
ближава онима којима је и намијењена писа-
на ријеч. У просторијама друштва окупило 
се око 70 посјетилаца из нашега друштва 
и још пет српских друштава, а закључак је 
протекао уз домаћинско угошћавање.
                                                                                                                       

Крстан Шућур

Као сваке године тако и на крају ове 2014. 
године,  27. децембра  организовали смо ра-
дост дјеци наших чланова, односно унукама 
и унуцима.

Родитељи, баке и дједови, доведоше своју 
дјецу у тачно заказано вријеме. Велика ра-
дост исказана на лицима дјеце, очекујући 
долазак Дједа Мраза са поклонима.
Удружило се око 40 дјечака и дјевојчица, па 
громогласно дозивајући Дједа Мраза да им 
дође у госте и донесе поклоне. 

Дјед Мраз   
посјетио СКД „Петар Кочић“ Крањ

Недуго затим појави се Дјед Мраз на улазним 
вратима простора друштва и обрадова сву 
присутну дјецу. Дјед Мраз је дошао у прос-
торе друштва тачно у 17 часова и са собом 
донио веома добре милоште за нашу дјецу.  

Дјед Мраз је поздравио све присутне а по-
себно дјецу, рекавши, да није донио само 
пакете са слаткишима него и снијег. При-
сутна дјеца повјероваше у ријечи Дједа 
Мраза добише још већу слободу те му се 
примакоше и са великом дјечијом радозна-

лошћу својим очицама гледали су у Дједову 
браду и бркове.

Дјед Мраз, прозивајући свако присутно 
дијете појединачно је даровао са пакетом 
слаткиша, а за узврат му је већина дјеце от-
пјевала по једну пјесмицу.

Било је то велико задовољство свих присут-
них чланова и гостију, а највише дјеце, па 
смо обећали дјеци  да се и идуће године ви-
димо на истом мјесту. 

Дјед Мраз је пожелео свима срећну нову го-
дину, пуно здравља, љубави и весеља.

   Неђељко Марић
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Лето је брзо прошло и поново смо се окупи-
ли у позоришту Тонета Чуфарја на Јесеница-
ма, које је и ове године било пуно до задњег 
угла, поводом нашег Трећег годишњег кон-
церта.

У поподневним сатима смо сви ансамбли 
одрадили генералну пробу са вођама фол-
клорних и певачких група, а после проба 
следило је облачење у ношње и нестрпљиво 
чекали почетак концерта.

Ове године су наши најмлађи Цицибани от-
певали изабране песмице и одиграли игру 
примерну за њихов узраст, а старија дечија 
група се представила са играма из централ-
не Србије и играма из Срема. Поред корео-
графија, старија дечија група се представи-
ла и са певачким блоком. Игре из Лесковца 
одиграо је ветерански ансамбл, који је тем-
пераментну игру представио нашој публици 
врло добро. 

Извођачки ансамбл изводио је четири коре-
ографије, прва између њих Игре из Гламо-
ча, игре без пратње музике, са којима смо 
се представили прошле године на европској 
смотри у Нишу, друге по реду биле су игре 
из Понишавља, следиле су Шопске игре, 
које су на публику оставиле јак утисак због 
њихове брзине и сталних покрета. 

Током програма представиле су се мушка и 
женска певачка група, са песмама из Босне 
и Србије.

Трећи годишњи концерт 
КПСХД Вук Караџић

Задње игре по реду, које је извео извођачки 
ансамбл, биле су игре из Владичиног Хана, 
са којима смо се ове године представили на 
европској смотри у Бањој Луци и освојили 
сребрну плакету. Публику смо наградили 
са бисом (репетиција већ приказаног дела 
игре) задњих одиграних игара и пустили на 
бини још задњи атом снаге. Огроман апла-
уз публике, осмех на њиховим а и на нашим 
лицима.. вредело је!

Све то не би изгледало комплетно без по-
везивања програма, за којег се и ове године 
побринула Снежана Максимовић и свој део 
одрадила онако како она то зна и уме. 

Остаје ми само, да се захвалим свима који су 
на било који начин допринели, да је овај кон-
церт и ове године био успешан, а највише 
нашој предивној публици, која нас је апла-
узима бодрила кроз цели концерт и која је 
ових година стално уз нас.

Следеће године обиљежавамо 20 година по-
стојања друштва, и надам се да ће бити још 
боља и још успешнија од претходних, као и 
наш сад већ нестрпљиво очекивани Четврти 
годишњи концерт.

Сандра Јевтић
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Još jedno obično, sumorno, jesenje, oktobarsko 
popodne. Dosada. Listanje facebook stranica, 
čitanje novosti, gledanje fotografija. Kad odjed-
nom fotografija bebe. Bebe divne kao anđeo. 
Viktor!

Viktor Sekulić, dečak iz Stanara (Republika 
Srpska). Oboleo od limfoblastične akutne leu-
kemije. A ima samo sedamnaest meseci. Zašto? 
Čime je to baš on zaslužio?

I tako čitam, čitam i čitam. Zapitkujem se kako 
pomoći, odakle krenuti. Posle razgovora sa 
predsednikom društva i našim članovima dola-
zimo do ideje humanitarnog koncerta. Početak 
novembra. Novi mesec. Novi početak. Novi 
cilj. Humanitarni koncert SKD „Sava“ i prija-
telji - za malog Viktora. 

Kreće organizacija, pozivi na sve strane, a u 
jednom mahu i sreća, i radost što znamo da 
ćemo pomoći malom anđelu. Članovi delimo 
posliće, privodimo organizaciju kraju. Mesec 
dana truda, rada i strpljenja. Stupa i taj 21. de-
cembar 2014. godine. Dan D! Koncert počinje 
u 17 časova u Delavskom domu u Trbovlju. 

Da napomenem, da koncert ne bi bio savršen 
bez naše gradonačelnice Trbovlja Jasne Gabrič, 
koja se maksimalno trudila i nesebično pomo-
gla kod organizacije, a takođje i direktor De-
lavskog doma Trbovlje Zoran Poznič. Svojim 
idejama, predlozima i zajedničkim snagama 
koncert smo odradili kako smo i planirali. Ve-
liko hvala!

Kao posebni gosti i dogodišnji prijatelji, KUD 
„Una“ iz Novog Grada, imali su čast svojim 
mešovitim horom otvoriti koncert. Pevačko 
otvaranje koncerta je bilo uspešno. Gosti su 
uživali uz pesme: Ptice lastavice, Krajiške pje-
sme i Golema č’čkalica. 

Igračko otvaranje koncerta odradili smo doma-
ćini, SKD „Sava“ iz Hrastnika. Predstavili smo 
se igrama iz Vranja. Sledili su i mlađi folkloraši 
iz KUD „Mladost“ Ljubljana, sa igrama iz Le-

Humanitarni koncert SKD 
„Sava“ Hrastnik i prijatelji

skovca. A zatim su se predstavili i FS „Svobo-
da“ iz Trbovlja. Odigrali su koroške igre. 

Opet je sledila pevačka tačka. Ovog puta u 
izvođenju KUD „Sevdah“ iz Ljubljane. Pred-
stavili su se pesmama: Djevojka je zelen bor 
sadila i Kad ja pođoh na Bembašu. 

Naš program su ispunili i drugari iz SKHD 
„Desanka Maksimović“ iz Celja, a odigrali su 
igre iz Pirotskog kraja. 

Članovi KUD „Sevdah“ su pored pevačkog, 
predstavili i svoj igrački talenat. Lepe devojke 
odigrale su orijentalni ples. 

SKD „Novo Mesto“ odigralo je igre iz Đerdap-
skog Podunavlja, a svadbarske igre iz Novskog  
Podgrmeča uprizorili su folkloraši iz Novog 
Grada, KUD „Una“. Gde su mlađi tu su i koju 
godinu stariji folkloraši, ovog puta folkloraši 
KUD „Mladost“ iz Ljubljane. Odigrali su igre 
iz Binačke Morave. 

Pošto su primili ogromno nagrada zbog svog 
pevačkog talenta, to su morali i potvrditi. Čla-
novi Etno grupe „Una“, kao i članovi Muške 
pevačke grupe „Una“ otpevali su završne pe-
sme. 

Svemu jednom dođe kraj, tako zbiva i sa našim 
koncertom. Kao domaćini, po prvi put smo se 
predstavili delom igara iz Gornje Pčinje. Za-
dnjim korakom, zadnjim uzvikom, igrački i pe-
vački deo koncerta se završio. Sve što je lepo, 
kratko traje. Definitivno!

Aplauz, aplauz, aplauz. Dokaz, da je koncert 
bio uspešan i divan.

Na kraju smo podelili i zaslužene zahvalnice 
predstavnicima društava, kao i gradonačelnici 
Jasni Gabrič i direktoru Delavskog doma Zo-
ranu Pozniču. 

Preostalo nam je još da se zahvalimo svim 
sponzorima, koji su brzinom munje pomogli na 

razne načine. Zahvale su bile upućene i ETV-u, 
kao i Radiju Kum, našim medijskim sponzori-
ma.

Među svoje folkloraše, razdelila sam slova i za-
jedno smo oblikovali natpis 
V-I-K-T-O-R-E P-O-B-E-D-I, jer je to naša za-
jednička želja i srž celog koncerta. Ozdravlje-
nje našeg heroja Viktora. Stvorili smo i zajed-
ničku fotografiju sa našom publikom, koja će 
biti deo poklona za Viktora i porodicu.

Napetost. Radoznalost. Pozitivna trema. Obja-
va svote prikupljenih sredstava. Dokazali smo 
da pomažu samo ljudi sa ogromnim srcem. 
Zajedničkim snagama prikupili smo oko 2000 
evra za lečenje malog Viktora. BRAVO ZA 
SVE NAS!

Ovim putem, želim u svoje ime i u ime članova 
SKD „Sava“ Hrastnik, da vam se još jednom 
iskreno zahvalim za svu pomoć koju ste pružili 
u ovoj situaciji. Bez vas koncert ne bi bio tako 
divan.  Zajedno smo jači! A to smo i dokazali.

Uskoro vam se javljam našom pričom iz Banja 
Luke, gde ćemo lično obići Viktora i njegovu 
porodicu. Do tad vam želimo divne i čarobne 
Božićne praznike. A 2015. godina neka bude 
vaša godina. Godina, u kojoj ćete ispuniti sve 
svoje ciljeve i želje.

SREĆNO!

Nikolina Čamber
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Osma međunarodna dječija folklorijada održa-
na je 13. decembra 2014. U Duhovnom centru 
Svetog Stanislava u Ljubljani u dvorani koja je 
bila veoma dobro popunjena posjetiocima koji 
su došli da vide nastupe najmlađih folkloraša, a 
naravno tu su bili i roditelji koji ne propuštaju 
nastupe svojih sinova i kćerkica.

Na početku je voditelj programa Dajana Tri-
funović pozdravila sve prisutne u dvorani kao 
i učesnike programa a posebno najmlađe člano-
ve Udruženja građana „Era“ iz Užica. Zatim je 
najavila prvu tačku ovog programa u kojoj su, 
vjerovatno da se podsjete kako su i oni nastupa-
li u dječijem ansamblu, nastupili članovi izvo-
đačkog ansambla sa Igrama iz Binačke Morave, 
i tako pokazali cicibanima i onim malo starijim, 

Osma međunarodna 
dječija folklorijada
Kulturno umjetničko društvo „Mladost“ iz Ljubljane priredilo Osmo međunarodnu dječiju folklorijadu na kojoj je učestvovalo 
pet dječijih ansambala iz Slovenije i Srbije

kako se uz veliki trud i angažovanje dolazi do 
nastupa u izvođačkom ansamblu, kao i nastupi-
ma širom Slovenije i u inostranstvu. A odmah 
nakon njih na sceni su se pojavili oni najmlađi, 
cicibani, sa svojom učiteljicom Suzanom Jago-
dić i odigrali dječiju igru a za svoj nastup po-
brali mnogo simpatija i veliki aplauz.

Mladi članovi Kulturno prosvjetnog sportskog 
i humanitarnog društva „Vuk Karadžić“ iz Ra-
dovljice „Vukove ptičice“ pod vođstvom Adri-
jane Šućur u svom prvom nastupu predstavili su 
se sa srpskim pjesmama „Ja brdom“, „Proljeće 
je procvalo“, „Ljubičica mala“ i „Zeleni se ja-
godo“. Nakon njih na sceni su se pojavili go-
sti iz Užica, mladi članovi Udruženja građana 
„Era“ i igre iz Užičkog kraja. Veoma dopadljiv 

nastup mladih Užičana koji imaju veoma do-
bru budućnost kao folkloraši. Publika nije krila 
svoje oduševljenje.

Ponovo su domaćini imali priliku da pokažu šta 
znaju i umiju, a nastupila je malo starija mlađa 
grupa, ili kako kažu Drugi dječiji ansambl, koju 
sa velikim uspjehom vodi Bojan Antonić i koja 
će imati još mnogo prilika za ovakve nastupe i 
može se mnogo od njih očekivati. Odigrali su 
igre iz centralne Srbije. I to veoma lijepo. Za 
pohvalu. 

U nastavku programa zaigralo se i zapjevalo 
i makedonski. Makedonsko kulturno društvo 
„Sveti  Kiril in Metod“ iz Kranja predstavilo se 
Igrama iz Istočne Makedonije. Djeca koja ima-
ju od šest do trinaest godina kad porastu žele 
da budu dobri folkloraši, sa mnogo iskustava i 
zato im aplauzi uvijek nacrtaju osmijehe i sjaj 
u očima.

Na red su došli i mladi članovi Hrvatskog kul-
turnog društva „Međimurje“ sa plesno pjevač-
kom grupom „Žabice“ koja u okviru društva 
djeluje već osmu godinu. Grupu čini dvanae-
storo djece koju vode Lucija Matić i Anita Ko-
ritnik, a predstavili su se pjesmama „Mjesec 
sveti ober kleti“, „Maro, Maro“ i „Išo medo u 
dućan“.

Igrama iz Šumadije ponovo su se predstavili 
najmlađi članovi KPSHD „Vuk Karadžić“ iz 
Radovljice a odmah nakon njih ponovo su do-

Ivana Cvetković i Drago Vojvodić

Drugi dječiji ansambl KUD Mladost

Dječiji ansambl Udruženja građana „Era” Užice
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bili priliku gosti iz Užica. Društvo je osnovano 
2002. godine sa ciljem očuvanja tradicionalnog 
folklornog stvaralaštva. U udruženju uspješno 
rade: prvi-izvođački folklorni ansambl, dvije 
dječije grupe, šest grupa škole folklora, pjevač-
ka grupa i narodni orkestar. Broje oko 350 čla-
nova. Već 12 godina osvajaju najviša priznanja 
i nagrade u Srbiji, a nastupili su i u inostran-
stvu. Bili su na manifestacijama u Bugarskoj, 
Slovačkoj, Makedoniji, Grčkoj, Poljskoj, Ma-
đarskoj, Švajcarskoj, Sloveniji, Češkoj, Rumu-
niji i Portugaliji. Mlađi ansambl broji članove 
od 10 do 13 godina, sa kojima se predstavljaju i 
na svom dječijem festivalu folklora Licidersko 
srce, kojim je poznat kraj i u regionu. Predsta-
vili su se Igrama iz Niša a publika je gromogla-
snim aplauzom nagradila njihov nastup.

Na kraju programa publika je ponovo imala pri-
liku da vidi mlade folkloraše KUD „Mladost“, 
Bojanovu grupu, i njihovu koreografiju sa nazi-
vom „Igre iz okoline Leskovca“. Kao i mnogo 

puta do sada odigrali su vrlo lijepo i simpatič-
no, a KUD „Mladost“ pored njih ne treba da 
brine za svoju budućnost.

Poslije ovog lijepog nastupa voditeljka Dajana 
na binu je pozvala mr Dragu Vojvodića, pred-
sjednika KUD „Mladost“ koji se zahvalio pu-
blici na velikoj posjeti, pozdravio goste među 
kojima su bili počasni članovi društva Bogoljub 

Rajić, Vidak Simić i Čedo Mirosavljević. Zatim 
je podijelio priznanja svim gostima u progra-
mu a razmijenjeni su pokloni sa predstavnicom 
Udruženja građana „Era“ iz Užica.

Ivana Cvetković, asistent za igru, rukovodilac 
škole folklora, dječijeg ansambla i PR u Ud-
ruženju građana „Era“ zahvalila se na pozivu 
i gostoprimstvu kao i na ovako lijepom doga-
đaju.

Bio je ovo ne samo lijep događaj što se tiče 
nastupa, nego je stvoreno i mnogo prijatelj-
stava između mladih članova KUD „Mladost“ 
i Udruženja građana „Era“ o čemu svjedoči i 
veoma emocionalan ispraćaj gostiju iz Užica u 
nadi da će uskoro opet biti zajedno.

Dušan Jovanović

Његово Високопреосвештенство Митро-
полит загребачко-љубљански господин 
др Порфирије служио је у недељу 22. по 
Духовима, 9. новембра 2014. године, све-
ту архијерејску Литургију у храму Светих 
Кирила и Методија у Љубљани.

Након Литургије, овај празнични дан за 
православне Србе у Љубљани, уљепша-
ло је пјесмом и сплетом народних игара 
Српско културно-умјетничко друштво 
Младост из Љубљане. Потом је услиједи-
ла трпеза љубави у новоизграђеном па-
рохијском дому, православном духовном 
и културном центру, поред храма Светих 
Кирила и Методија. 

Stariji dječiji ansambl KUD Mladost

Cicibani KUD Mladost

Митрополит Порфирије са члановима КУД Младост
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Srpsko kulturno umjetničko društvo „Ko-
čevje“ iz Kočevja, koje je osnovano 2010. 
godine, zajedno sa Kulturnim društvom 
Predgrad organizovalo je 27. decembra 
2014. godine u prepunoj dvorani Šeškovog 
doma u Kočevju, četvrtu priredbu po nazi-
vom Dani slovenačko srpske kulture. Glav-
ni naglasak ove manifestacije je saradnja s 
različitim društvima i druženje među člano-
vima srpske zajednice i ostalim građanima 

Dani slovenačko srpske 
kulture u Kočevju

Kočevja i okoline. U programu su pored 
folklornih sekcija SKUD „Kočevje“ i nji-
hove nove ženske pjevačke grupe i mlade 
pjevačice Petre Stanić nastupili igrači i 
pjevači iz Predgrada, folklorna grupa Ve-
like Poljane i Kulturno umjetničko društvo 
iz Prijedora. SKUD „Kočevje“ i Kulturno 
društvo Predgrad zajednički nastupaju po 
Sloveniji i inostranstvu i tako šire i slove-
načku i srpsku kulturu.

Ovom događaju prisustvovao je i Niko-
la Todorović, predsjednik Saveza srpskih 
društava Slovenije koji se u ime Vlade Re-
publike Srbije zahvalio pojedincima i orga-
nizacijama iz Kočevja za ponuđenu huma-
nitarnu pomoć povodom majskih i junskih 
poplava.

Dušan Jovanović
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Жал за младост
Позоришна представа „Жал за младост“ у 
организацији КПСХД „Вук Караџић“ Ра-
довљица изведена је 17. октобра 2014. У 
дворани Турист, Словенски Јаворник пред 
око осамдесетак гледалаца који су са ве-
ликом пажњом и одушевљењем пратили 
извођење представе и наступе екипе која је 
по трећи пут извела ову представу, прву у 
Крању а затим у Трсту. 

Адаптацију представе по мотивима драме 
„Коштана“ Боре Станковића урадио је Ду-
шан Јовановић који је режирао представу и 
игра Миткета, главну улогу. Поред њега, у 
представи наступају још Снежана Максимо-
вић као Коштана, затим Злата Радошевић, 
Драгиша Лазовић, Мајо Крговић, Дладо 
Филић, Бобан Кременовић, Зоран Красић и 
Витомир Дејановић, а као чочеци Адријана 

Шучур, Тања Зец, Сандра Драгић и Петра 
Мартић. Испуњена монолозима, музиком и 
игром представа говори о много чему, а нај-
више о младости и ономе што се пропустило 
у најљепшим годинама човјековог живота. 
Публика је на крају бурним аплаузима на-
градила учеснике у представи, а треба напо-
менути да је пројекат суфинансиран од стра-
не Јавног фонда РС за културне дјелатности.

Душан Јовановић

Снежана Максимовић и Душан Јовановић

Српско културно просветно друштво „Свети Сава” из Крања добитник 
Прешернове плакете Градске општине Крањ за 2014
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Прошло је већ неколико деценија од Ва-
шег доласка у Словенији. Како је то тада 
изгледало, није било као данас, какви су 
Ваши утисци били у то вријеме. Реците 
нешто о себи да Вас упознају и они који 
нису имали прилике да нешто више саз-
нају о Вама.

Половином шесте деценије прошлог века 
сам се при пут сусрео са Словенијом 
и Словенцима. Тада је Словенија била 
најразвијенија Република  бивше нам тада 
заједничке југословенске државе. У оно 
време је словеначки народ био пријатнији 
до других народа Југославије а посебно 
су поштовали српски народ и југословен-
ску народну армију у односу на период 
деведесетих година минулог века. 

Свиђа ми се њихов начин размишљања, 
култура, вањска уређеност животног 
простора. Све је то на мене утицало да 
сам се определио за живот у таквој око-
лини.

Као што ми је познато Ви сте родом из 
околине Приједора. Још увијек одржава-
те чврсте везе за завичајем а можемо 
примијетити да сте све ово вријеме очу-
вали много тога што Вас веже за родни 
крај, нарочито језик.

Рођен сам у селу Горња Драготиња код 
Приједора 15. априла 1934. године, у 
пољопривредној патријархалној много-
бројној породици. Одрастао сам у до-
маћем окружењу. 

Као седмогодишњак сам преживео Козар-
ску епопеју. Маја 1957. године сам се за-
послио у органима за унутрашње послове 
Републике Словеније. Службовао сам по 
разним крајевима Словеније. Пред пензи-
онисање сам се преселио у Нову Горицу, 
где и данас живим са породицом. 

У службеној каријери сам имао мно-
го контаката са тадашњом словеначком 
дијаспором, која ме одушевила национал-
ном свешћу. Причали су ми тада како су 
у то време у САД, Канади, Аустралији и 
другим државама организовани у разна 
национална удружења ради очувања на-
ционалнога идентитета, писма и језика. 

На родни крај сам навезан зато од самога 
доласка у Словенију, годишње одлазим 

Осамдесетогодишњак 
Драган Савановић

најмање два пута, од како сам пензиони-
сан то чиним чешће. У породици међу-
собно комуницирамо на матерњем језику. 

Ви сте један од оснивача Српског култур-
ног друштва „Слога“ Нова Горица. За 
наше читаоце, нарочито оне млађе, сва-
како је занимљиво како се дошло на идеју 
о оснивању друштва и са којим изазовима 
сте се суочавали у оно вријеме а шта је 
то што је Вас и Ваше сараднике подсти-
цало да устрајете у својим замислима.

Распадом нам заједничке државе и из-
бијањем националног, верског и грађан-
ског рата а посебно у матичној БиХ сам 
заједно са мојим сународницима остао 
одвојен од наше матице и завичаја, што 
је проузроковало да смо масовно осетили 
потребу по удружењима на националној 
основи. 

По целој Словенији су почела ницати 
друштва. Такође  у Нови Горици смо се 
нашли ентузијасти, договор је пао и ос-
новали смо Српско културно друштво 
„Слога“ Нова Горица. Била су то тешка 
времена у овом окружењу. У нашем ок-
ружењу је била непожељна било каква 
српска активност. Устрајали смо и наше 
друштво активно делује од 1995. године. 
У СКД „Слогу“ су се учлањивале старија 
и млађа генерација, што нам је дало сиг-
нал да смо на правом путу.

Обављали сте више функција у друштву 
и Савезу српских друштава Слове-
није. Шта је то што се тиче Савеза и 
друштава било позитивно а шта би се 
могло промијенити и поправити.

Савез српских друштава Словеније је 
првих година свога настанка повезао сва 
српска културна друштва у Словенији, 
што то сада није случај и тада је то био 
највећи успех ССДС. Заради себичности 
вођства неких друштава, друштва су из-
лазила из Савеза. Настало је нејединство 
код друштава, још већа катастрофа је ос-
нивање још једног Савеза, који је само 
на папиру. Не знам коме је то користило, 
осим српском непријатељу. Јединство 
води у напредак, нејединство у пропаст. 
Верујем да би се могло много тога про-
менити када би се у друштва и сам Савез 
укључила и српска интелигенција.

Знамо да је културни рад један од прио-
ритета у активностима свих друштава 
као и залагање за добијање статуса на-
ционалне мањине. Какво је Ваше миш-
љење о овим питањима.

Што се тиче добијања статуса српске 
националне мањине у Словенији, смо 
сметња сами себи. Око тог питања не би 
смело бити различитих мишљења. Ми-
слим да би наша матица Србија и Репу-
блика Српска требале при признавању 

Поводом осамдесетог рођендана Драгана Савановића разговарали смо с њиме о многим темама а у овом интервјуу 
преносимо дио разговора са човјеком који је од самог оснивања у СКД „Слога” Нова Горица

Драган Савановић
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националне мањине Словенцима у Ср-
бији и Републици Српској тражити ре-
ципрочност за наш статус у Словенији. 

СКД „Слога“ Нова Горица је једно од нај 
успјешнијих српских друштава у Слове-
нији. У томе је и дио Ваше заслуге а вјеро-
ватно је „слога“ имала пресудан утицај 
у свему.

Тадашње водство СКД Слоге је разумело 
смисао оснивања ССДС. Друштва раде и 
повезују се на локалном нивоу са доми-
цилним словеначким друштвима и локал-
ним заједницама а ССДС на државном 
нивоу и са матицама, тако обезбеђујемо 
заједничке интересе на свим нивоима 
Када  би свако радио свој део посла и пре-
узете обавезе, све би другачије функцио-
нисало у добро свих.

Често сте присутни на многим догађаји-
ма које организује Ваше друштво и дру-
га друштва а на којима се као учесници 
појављују млади. Какво је Ваше мишљење 
о младима, не само онима који су у фол-
клорним групама него и о свима који раде 
у друштвима. 

Мислим да младима треба дати прилику 
и задужења, дати има повјерење. Мла-
ди су углавном учесници у фолклорним 

групама, спортским секцијама у друшт-
вима. Премало се појављују у водствима 
друштава што није добро. Друштва су ос-
нована углавном ради младих, зато би мо-
рали бити заинтересовани. Треба им по-
веровати и помагати, на њима свет остаје.

Какве су Ваше препоруке младима и сви-
ма онима који су активни у друштвима и 
који се боре за очување нашег национал-
ног идентитета.

Младима препоручујем да се укључују у 
српска културна друштва, ради очувања 
свога порекла, идентитета, културе, јези-
ка и завичаја одакле им потичу њихови 
родитељи. Ко не зна ко је и одакле је тај 
не зна поштовати друге и сам неће бити 
поштован. 

Такође препоручујем младима да уче, да 
се школују на свим нивоима и тако ће 
најбоље допринети благодат себи, својој 
породици и свом националном бићу. Бу-
дите поносни на своје порекло, нацију, 
веру, културу, језик, обичаје и све оно 
што је српско, стварајте породице, будите 
добри партнери, једни друге уважавајте и 
поштујте.

Ви сте већ у деветој деценији живота а 
још увијек веома витални. Како Вам је то 

успјело и поред свих потешкоћа са којима 
се људи сусрећу и шта препоручујете у 
вези овога, не само младима него и ста-
ријим особама.

За очување здравља и виталности по-
требно је наследити генетику, бавити се 
спортом и физичким радом, бити у сукобу 
са цигаретама и жестоким пићем (ракија, 
коњак, вињак и друга кувана пића). У жи-
воту бити позитиван, здравога духа, пози-
тивна дружења, весела и позитивна енер-
гија. Дуван, алкохол, горопадност убија.

Можда је било нешто што Вас нисам пи-
тао а жељели би да кажете.

За опстанак Срба као и других народа у 
Словенији би се морали организовати 
у политичке странке на локалном и др-
жавном нивоу. Тако би постали значајан 
фактор на свим нивоима тога друштва и 
лакше би остварили своје жеље и заложе-
на права која нам као народу припадају. 

Хвала на разговору.

Хвала и Вама када сте се сетили мене по-
водом мога осамдесетога рођендана и да 
сте уступили мени простор у новинама 
које се највише читају у дијаспори.

Разговор водио Душан Јовановић

На прослави 80-тог рођендана
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Dugo očekivana zabava za  članove i prijate-
lje društva održana je 29.11.2014. u Đačkom 
domu u Novoj Gorici.

Godina 2014. je donela našem društvu novo vo-
đstvo. Mnogo se radilo, putovalo, družilo.

Zabava SKD „Sloga“
Pažnju smo posvetili folklornoj sekciji, mladim 
folklorašima, njihovim nastupima, takmičenji-
ma i uspesima. Kada se sezona manifestacija 
umirila, mogli smo da se posvetimo i ostalim 
članovima društva koji su s nestrpljenjem če-
kali na zabavu.

Uz veliku pomoć naših srebrnih folkloraša, za-
bava društva dobila je novi duh. Vođstvo druš-
tva i mladi folkloraši, mladost i iskustvo, rame 
uz rame, organizovali su nezaboravnu i uspešnu 
zabavu.

Veče su otvorili naši najmlađi članovi koji su 
s nestrpljenjem čekali da nam se predstave. 
Nasmejani i ponosni  Mališani, kako oni sami 
sebe vole da nazovu, odigrali su splet  igara   iz  
Srbije.  Iskrice u očima, ponos na licu i glavice 
visoko. Da se vidi šta sve znaju!

Svojim nastupom oduševili su sve prisutne. 
Ulili nadu, da nas još ima i da vredi raditi dalje. 

Uz toliko pozitivne energije  i dobre volje, na-
stavilo se druženje uz dobru muziku i, naravno, 
bogatu tombolu.

Zadovoljna lica brojnih gostiju, članova i pri-
jatelja, velika su nagrada za sav trud svih koji 
su u organizaciji učestvovali a najveća zasluga 
svakako pripada našoj prvoj postavi folklorne 
sekcije. Pokazali su da mogu i da hoće, i da 
„Slogu“ čeka još mnogo ovakvih lepih druženja 
i igre do rane zore.

Renata Komlenić
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Да ли сте знали
-Да је на краљевској свадби југословенског краља Александра 
I Карађорђевића и румунске принцезе Марије 8. јуна 1922. 
након свадбеног ручка нестала половина кашика, виљушака 
и ножева тако да је после тога на двору решено да се свечани 
обеди са толиким бројем званица у будућности избегавају. 

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

-Да је бивши краљ Србије, Милан Обреновић, по својој жељи 
сахрањен у фрушкогорском манастиру Крушедол на територији 
Аустроугарске, а да је трошкове спровода платио цар Франц Јозеф.

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

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

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

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

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

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

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

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

-Да је деспот Стефан Лазаревић (1389—1427) проглашен за свеца 

500 година после своје смрти 19. јула 1927. године.

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

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

-Да се у војску Кнежевине Србије шајкашка капа тј. шајкача уведена 
1870. и да је потом све до краја 19. века било силом потребно терати 
прост народ да скине фес и носи шајкачу.

-Да је цетињски митрополит Петар II Петровић Његош учио да 
плива током својих боравака у Прчању 1844. и Перасту 1845. године.

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

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

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

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

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

-Да је кнез Михаило Обреновић за Вукову збирку народних 
приповедака записао бајку Чардак ни на небу ни на земљи онако како 
ју је слушао од својих дадиља.
-Да је цариник Теодор Радичевић, отац познатог песника 

Бранка Радичевића, превео на српски 
језик Шилерово дело Виљем Тел. 

-Да је фудбалска репрезентација Југославије 
на Прво светско првенство у фудбалу које 
је било одржано у Уругвају 1930. године 
путовала поштанским бродом пуних 18 дана.

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

-Да је прва књига коју је издала Матица 
српска био роман Касија царица, Милована 
Видаковића.

-Да је кнез Милош Обреновић приликом 
посете Истанбулу 1835. од султана, у знак 
поверења, добио на поклон шест топова.

Називи месеци који се користе или су се користили код Срба
Латински Према СПЦ Словено-српски Српски народни

1 Јануар Богојављенски Сечењ Коложег
2 Фебруар Сретењски Љути Сечко
3 Март Благовештенски Сухи Дерикожа
4 Април Ђурђевски Березозол Лежитрава
5 Мај Царски Травен Цветањ
6 Јун Петровски Изок Трешњар
7 Јул Илински Червен Жетвар
8 Август Госпођински Зарев Гумник
9 Септембар Михољски Рујен Гроздобер

10 Октобар Митровски Листопад Шумопад
11 Новембар Мратињски Груден Студен
12 Децембар Божићни Студен Коледар
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Одприлике или отприлике
Правилан је искључиво израз отприлике. Ова 
реч се састоји од две речи: од и прилике, па 
се у тој речи извршило једначење сугласника 
по звучности где је глас Д прешао у глас Т.
Пример: Возимо се већ два сата отприлике.

Одкако или откако
Правилан је искључиво израз откако, а не 
одкако. Пример: Откако сам тебе упознала, 
све ми је кренуло набоље.

Страстно или страсно
Облик страстно је неправилан, док ће 
пример у коме је дошло до губљења 
сугласника Т бити граматички правилан-
страсно. Пример: Никада није касно да се 
љуби страсно.

Изолацијони или изолациони
Реч изолацијони је граматички и 
правописно нетачан. Правилно ће се писати 
и говорити искључиво-изолациони. Исти је 
случај и са речју информациони. Примери: 
Изолациони систем у становима добро 
функционише. Послови из области 
информационих технологија данас су 
најтраженији.

Обзиром на/да или с обзиром
Израз обзиром да/на (нешто) граматички је 
неисправан. Правилан је искључиво израз с 
обзиром на (нешто). Неправилан ће бити 
следећи пример: Обзиром да није дошао, 
мораћемо сами да наставимо рад.
Правилан ће бити искључиво следећи 
пример: С обзиром на то што није дошао, 
мораћемо сами да наставимо рад.
Често се саветује да се уместо оба ова израза 
користи израз без обзира.

Итекако или и те како
Правилан је израз и те како, и те какав, и 

Језичке недоумице - I део
те колико, док се израз итекако, итекакав, 
итеколико сматра граматички нетачним. 
Пример: И те како ми недостајеш!

Магационер или магацинер
Реч магационер се најчешће користи у 
свакодневној комуникацији, али је правилно 
рећи: магацинер или складиштар. Пример: 
Магацинери слажу робу по магацинима.

С тога или стога
Спој предлога за заменицом пише се заједно, 
па ће тако и спој речи с и тог бити стога, па 
ће се увек и писати заједно. Пример с тога, 
у примеру С тога разлога (у смислу због 
тога, зато) није прихватљив.
Падала је киша. Стога сам на посао ишла 

колима. Нисам био на редовној настави, 
па сам стога пропустио доста градива.
У појединим примерима када се заменица 
тај стави у падеж генитив, једино је 
правилно написати с тога, али тада се то 
може посматрати као предлошко-падежна 
конструкција (предлог с са заменицом тај 
у генитиву). Пример с тог тада неће имати 
значење зато, због тога, већ ће најчешће 
означавати неко место вршења радње.
С тог брега се слива највише воде.
С тог камена је скочио Милош и поломио руку.

Радијо сам или радио сам
Глагол радити у перфекту гласи:
1. ја сам радио
2. ти си радио
3. он је радио
1. ми смо радили
2. ви сте радили
3. они су радили 
Правилно је рећи и написати овај глагол у 
перфекту искључиво без гласа ј, дакле радио. 

Радио сам пројекат са колегама са посла.
Он је радио на побољшању свог немачког 
језика.

Увежен или увезен
Глаголски придев трпни од глагола увести 
гласи увезен, док је неправилан израз 
увежен. Роба је увезена из Мађарске. 
Увезени подаци биће обрађени за два дана. 

Ће мо или ћемо
Глагол хтети у футуру I гласи:
1. ја хоћу, ћу
2. ти хоћеш, ћеш
3. он, она, оно хоће, ће
1. ми хоћемо, ћемо
2. ви хоћете, ћете
3. они хоће, ће
Тако да се енклитички, краћи облик овог 
глагола увек пише заједно, а не одвојено. 
Ми ћемо доћи на време. Да ли ћете доћи 
код мене на рођендан? 

Из почетка или испочетка
Када се пише заједно, овај израз има значење 
испрва, на почетку.
Испочетка је мислио тако, али је касније 
променио мишљење.
Када се пише одвојено, израз има потпуно 
друго значење и потпуно другачију употребу.
Кренимо све из почетка. Читамо књигу из 
почетка. 

Управу сам или у праву сам
Тачан ће бити искључиво израз са одвојеним 
писањем. 
У праву си био када си ми рекао истину. 
Када је реч о томе, ти си био у праву. 
Потпуно је неприхватљив израз у коме нема 
одвојеног писања, првенствено зато што 
се тиме губи основно значење израза, који 
значи имати право, говорити истину.

г-ђа, г-ђица или гђа, гђица/ гдин или г.
Када је реч о скраћеницама за речи госпођа, 
госпођица правилни су искључиво примери 
гђа, гђица и то без тачке. 
Гђица Милица Јанковић је наш угледни 
лингвиста. Гђа Петровић је дивна жена.
Скраћеница за реч господин искључиво је г. 
Док ће скраћеница за реч господа бити гг.

Са два мушкарца или са двама 
мушкарцима/ Са две жене или са двема 
женама
Бројеви један, два, три и чети-
ри су променљиви, тј. имају де-
клинацију и мењају се кроз падеже.  
Номинатив: два, две, три, четири 
Генитив: двају, двеју, трију, четирију 
Датив, инструментал, локатив: двама, двема, 
трима, четирима 

(Наставак у идућем броју)

Неправилно Правилно
У задње време У последње време
Хвала пуно Хвала много
Стравично си отпевала Прелепо си отпевала

Ужасно важан гем Врло важан гем
Јако пуно народа Веома много народа
Отпочела са радом Отпочела рад (да ради)
На половини полувремена На средини полувремена
Ето, одмарам Одмарам се
Овај оженио ону Овај се оженио оном
Дупло мање Упола мање
Ради се о предлогу Реч је о предлогу
Користим прилику Користим се приликом
Још увек трају преговори Још трају преговори (или још или увек, не може обоје
Значајним количинама Знатним количинама
Хвала испред колектива Хвала у име колектива
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1975-ta – SVETLO NA KRAJU TUNELA
Ova pesma je posvećena svim dragima koje sam znao i koji su 
napustivši ovaj svet ostavili tragove na mom srcu.
***

Mama je plakala.
Baka je plakala.
Tata je plakao.
Pas je plakao.
Sestra je plakala.
Tetka je plakala.
Logoraši su plakali.
Jesen je plakala.
Prošlost je plakala.
Ja sam plakao.
Svi smo plakali, samo se deda smejao iz groba.
***

Deda nije hteo da plače.
Nije mogao od osmeha i radosti.
Smejao se bodljikavoj žici.
Smejao se kumu što ga je izdao.
Smejao se nemačkim ovčarima koji su režali.
Smejao se gasnoj komori i novom životu.
Smejao se proleću i svakom uzdahu.
Smejao se mučiteljima, znajući da će im smeh biti potreban.
Smejao se kartama na zelenoj čoji.
Smejao se muci koju je pobedio.
Smejao se svakom danu koga je dobio.
Stalno se smejao.
Jedino je plakao tada kada je shvatio da nam je tajnu smejanja odneo u grob.
***

Volim da gledam u odsevu plavičaste vode kako život ističe iz mene. Pre svo-
je smrti treba da sakupim sve osmehe kao leptirove. Ako ostanem poslednji, 
imaću dosta vremena da pronađem tajnu i na krilima je odnesem dedi da vidi da 
nismo umrli nenasmejani.

SVE ŠTO SE
POŽELETI MOŽE

Stranac je kašljao u noći,
kao moj tata.
Taj zvuk ga je oterao
na drugu stranu,
odakle me ponekad
pozove telefonom.
Kao sinoć.
Rekao sam:
– Pa gde si ti, ćale? –
Kao mnogo puta do sada
dok mi nije proletelo
kroz glavu da je mrtav.
Počeo sam da plačem.
Mislim da je on odgovorio
da je dobro,
kao i uvek.
Tada sam se probudio.
Onako kako se čovek budi
kada više ne može da spava –
u znoju bez odgovora,
ali zadovoljan
što živi u snovima,
u kojima je sve moguće –
čak i to
da njegov otac više
ne puši
i da je srećan.

Foto: Branko Baćović
(Više na Blogu: www.transformation-art.com
www.thetransformationblog.wordpress.com)

Sa zadovoljstvom mogu da napišem da su se dve moje pesme i priča našle u prvoj „Antologiji  
savremene manjinske i doseljeničke književnosti u Sloveniji – IZ JEZIKA U JEZIK“, u kojoj je  
izabranih 34 u konkurenciji od više od 120 autora, koji pišu svojim maternjim jezikom (Izdalo: Društvo 
slovenačkih pisaca). Priča nije stala u ovaj broj, pa ćete je čitati u nekom od narednih.

Branko Baćović

ANTOLOGIJA
SAVREMENE
KNJIŽEVNOSTI
MANJINA U SLOVENIJI
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Govorio je:

– Sine, jedi ako misliš da porasteš.

Pa ko ne bi želeo da poraste? Ko? Pitam 
se ja. Ne znam ko ne bi, ali ja nisam želeo. 
Pa ko još želi da ga zeza posao, žena, 
razmažena deca (kao što sam i sâm bio), 
vojska, odgovornost, tašta… Niko!

Video ćale da to kod mene ne pali, pa 
zamenio taktiku.

– Sine, nikada nećeš biti pravo muško ako 
ne jedeš masno.

Možda nije baš tako rekao, ali je to bila 
suština. I sa njim bi se verovatno složile 
mnoge žene kojima je već odavno jasno 
da nije ni čudo što se ponašamo kʼo 
svinje kada ih toliko pojedemo u svom 
životu. A mog tatu nisu brinule ni žene, a 
ni svinje, plašio sa da se ne razbolim ali 
i da ne ispadne pred svetom da me „on“ 
zanemaruje i ne hrani. Zato je hteo da me 
ugoji. Osim toga, uplašio se da ću biti prvi 
muškarac u familiji koji će nositi suknju. Da 
ne bi morao da se nosi sa tom sumornom 
idejom počeo je da donosi masne kobasice 
sa pijace – domaće, sveže, tek samlevene. 
Prave, a ne one iz supermarketa koje sam 
ja voleo da jedem. Ima da postane pravo 
muško, mislio je u sebi, pa to ti je. I uspeo 
je. Definitivno više ne ličim na devojčicu. 
Sada više ličim na trudnicu!

Pošto nije mogao da me „dovede u red“ 
pomoću masnoće, probao je pomoću 
frizera. Pala je komanda:

– Može duga kosa ali samo do pola uveta.

– Pa kakvo sam ja dete cveća sa samo 
dva santimetra dužom kosom od vojničke? 
– pitao sam se.

Nisam bio dete cveća nego dete „udruženog“ 
rada moga oca i moje majke koji nikako nisu 

Branko Baćović

GROBLJA SU PUNA
ONIH KOJI SU IMALI
PREDNOST
Tata nije dugme, nego je rajsfešlus*. Spoji se sa tvojim srcem više nego što misliš. Moj je bio maher u tome,  
mada to nije ni znao, kao što je bio maher i u vaspitavanju što je, za razliku od ovog prvog, mislio da zna, a ja  
sam bio maher u tome što sam greškom mislio da ne zna. Naravno, to je bilo onda, gledano iz mog ugla. Ja tada 
nisam imao njegov ugao nego sam imao svoj špic-pogled na svet, poprilično oštar i mršav, kao što sam bio i ja.

želeli da im sin bude tamo neki lelemud** 
koji (h)ladi onu stvar, nego čovek kome je 
ona stvar vruća od samopregalačkog rada i 
zalaganja. Znači od neprestanog pomicanja 
gore, dole, gore, dole… I da se to ne bi 
desilo moj tata me je, svaki put kada bi 
pogrešno odgovorio na pitanja u vezi sa 
školskim gradivom, terao da trčim jedan 
sprat dole i što je moguće brže da se vratim 
gore. To je bila odlična metoda, kojom me 
je motivisao da učim ali i da zamrzim sport.

Tako da sada imam tanke noge i dve 
diplome u džepu.

Ko još voli da ide gore-dole, pitao sam se 
ja, dok nisam upoznao treću ljubav. Sa 
prvom mi nije baš išlo. Sa drugom je bolje 
išlo mom ortaku nego meni, tako da sam 
počeo da tražim treću ljubav. Počeo sam 
da idem na žurke, zezanje, koncerte i sve 
što uz to paše, dok nije ćale dreknuo:

– Može, ali da se vratiš kući do ponoći!

– Zašto? – upitah ja.

– Zato što je tada na ulici pošten svet. 
Posle više nije.

Nije mi bilo jasno kako sam u jedan minut 
do ponoći pošten a u dvanaest i jedan 
minut nepošten. Totalna transformacija u 
120 sekundi. Ništa nisam razumeo, ali sam 
ipak neko vreme poštovao tu zabranu dok 
nisam ukapirao, mnogo kasnije, da je u 
stvari ćale bio u pravu. „Poštenu“ devojku 
još nisam našao, pošto u vreme kada ja 
izlazim, one valjda spavaju.

Imao je moj tata i dobrih metoda. Jednoga 
dana sam došao kući iz škole.

– Svi u razredu imaju te i te patike. Hoću i 
ja! – povikah sa vrata.

Mirno me je pogledao, onim njegovim 
zelenim,promućurnim očima, otpio gutljaj 
rakijice i upitao:

– Dobro, sine. Ajde molim te, nabroj mi ko 
su to „svi“.

– Pa… Pera, Mika, Laza, Đoka… i… i… 
Mile.

Jedva sam se setio pet učenika koji su imali 
te patike. Čak je jedan bio iz susednog 
razreda.

– Vidiš sine, da nisu svi.

– Ali tata?

– Ali šta sine?

– Ništa tata.

Njegovi argumenti su bili jači od mojih. 
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Dokazao je da nisu svi učenici ponosni 
vlasnici najnovijih patika i time vešto pobio 
moj razlog kojim sam želeo da ga ubedim 
u neophodnost te kupovine.

Jednom drugom prilikom sam ljutito 
zatvorio vrata frižidera i odbrusio:
– Nema ništa za jelo!

Otac je polako došao u kuhinju i rekao mi da 
otvorim frižider. Ha, sada će se i on uveriti – 
mislio sam u sebi i zadovoljno se smeškao.

– Jel ima kajmaka? – mirno me je upitao.

– Ima – zbunjeno sam odgovorio.

– Jel ima sira?

– Ima.

– Jel ima jaja, mleka, paštete, salame, 
kobasica?… – pljuštala su pitanja.

– Ima.

– Sine moj. Ti nisi doživeo, i nadam se 

da nikada nećeš doživeti, da nemaš šta 
da jedeš. Kada nema ništa, to znači da 
je frižider potpuno prazan i to danima i 
mesecima.

– Ali?

– Ali šta?

– Ništa tata.

Opet su njegovi argumenti pobedili, 
odnosno njegov ugao gledanja. Iz mog ugla 
„ništa“ je značilo da nema ništa spremljeno, 
što bih mogao samo da uzmem i stavim u 
usta. Postiđeno sam uzeo nož, namazao 
kajmak na hleb, ispekao jaja i zalio sve to 

vrućim mlekom.

Sećam se da sam jednom u razgovoru sa 
njim „protestovao“.

– Zašto se ne pošalju policajci da srede 
tamo neke demonstrante, tamo negde 
dole, a ne da prave gluposti!? Pa ne može 
to tako – ljutito sam komentarisao.

Smireno je otpio gutljaj rakijice i upitao me:

– Pa zašto se ti ne prijaviš u policiju i odeš 
da središ te demonstrante?

– Ali?

– Šta ali, sine?

– Ništa tata, ništa.

– Lako je pričati, teško je uraditi. Ako 
misliš da možeš, izvoli pa uradi. Više radi, 
manje gnjavi. Niko ne voli gnjavatore. 
Niko. Zapamti to.

I zapamtio sam.

– Neću u policiju ali neću ni da plaćam 
kartu u gradskom autobusu – mislio sam 
u sebi.

Jednoga dana sam se vratio iz škole. U 
prevozu je bila gužva. Ušao sam u kuću i 
krenuo da kritikujem.

– Auuu kako je loš prevoz! Ništa ne valja. 
Gužva. Ne može da se diše! U civilizovanim 
zemljama imaju i erkondišne.

Ćale je sačekao da završim svoj 
„pravednički“ monolog, a zatim me je upitao:

– Koliko košta autobus?

– Zašto me to pitaš? Pa ništa ne košta. 
Neću valjda da plaćam za takvu nebulozu 
od gradskog saobraćajnog! Švercujem se, 
kao i svi.

– Dobro sine. Koliko u „civilizovanom“ 
svetu košta jedna vožnja?

– Pa oko jedan euro – odgovorih kao iz 
topa.

– A koliko ti plaćaš?

– Ništa.

– Pa šta bre hoćeš za džabe!? Hoćeš još 
limun i vodu da ti donesu? Je li? Da te 
masiraju? A? S obzirom da je prevoz za 
džabe, odličan je!

– Ali?

– Šta ali, sine?

– Ništa tata.

Opet je njegov argument bio mnogo jači 
od moga.

I dok ovo pišem, setih se i prvog saveta 
koga mi je dao. Ostao mi je urezan negde 
u „malom mozgu“ do dana današnjeg. 
Kao u kamen. Kao nešto što ne smem da 
zaboravim do kraja života. Kao nešto što 
će me nositi i na onaj svet.

Imao sam možda 10-12 godina. Ćale me 
video kako sam trčao preko prelaza za 
pešake ne osvrćući se za automobilima.

– Sine, moraš da gledaš levo-desno, pre 
nego što prelaziš ulicu, pa makar i preko 
pešačkog prelaza.

– Ali tata, zašto? Pa ja imam prednost, 
oni moraju da gledaju – pravično sam se 
pobunio. Onako kako samo može da se 
pobuni jedna devica u horoskopu, kada se 
pomenu pravila i zakoni.

– Sine, slušaj me pažljivo. Moraš da gledaš.

Ćale me pogledao, kao da je tražio što 
bolji način da mi objasni, a zatim nastavio:

– Znaš. Groblja su puna onih koji su imali 
prednost. Šta ti onda vredi to što si imao 
prednost? Ništa. Možeš da pogineš, ili 
možda još gore, možeš da postaneš 
invalid. I šta ti onda vredi tvoja prednost?
***

Voleo bih da mogu sada da ga pitam, da 
li na onoj strani ljudi poštuju prednost. 
Voleo bih ali ne mogu. Mogu samo da 
poželim da je moj tata otišao tamo gde se 
ne zaboravlja. Tamo gde je lepše i sigurnije 
čak i od mog srca.
------------------------
Foto: Branko Baćović
(Više na Blogu: www.transformation-art.com
www.thetransformationblog.wordpress.com)
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In memoriam

Најбољи су људи које не познајем, испјевао 
је почивши Јово Тонтић, најбољи пријатељ 
Душана Праће. И, мада је наш Дујо – Ни-
колин, како су га звали у Завичају – често 
помињао Јова из Грдановаца и није дао ус-
помени на њега да изблиједи, почећу ово 
Слово лично: Душан Праћа је био најбољи 
човјек кога сам имао срећу и привилегију 
да упознам! Или, опет Тонтићевим стихови-
ма: Ни о чему се ту, у ствари, не ради, него је 
то једноставно тако!
 
А као да је јуче било када је тај – још један 
у херојској колони –митраљезац голубијег 
срца као прогнана душа прије скоро два-
десет година сишао са Грмеча и почастио 
нас својом мирном ријечју, благим погледом 
и умном мишљу; задужујући, а не тражећи 
да му се тај дуг нити призна нити врати. Зна-
ли смо се одувијек, препознали смо се као 
што се најближи рођаци-племеници препо-
знају. Не кажу без неке и у Херцеговини, и 
на Романији и на Грмечу: ми се знамо хиља-
ду година; како су се наши – исти – преци 
знали и разумијевали.
 
Частан и поштен, срчан а одмјерен, пле-
мићки господствен, како и приличи витезу; 
трајао је свој живот знајући древну српску 
поуку: у добру се не узвиси, а у злу се не по-
низи. Заиста – ријечима народне пјесме – 
вриједи Праћа царевога града!
 
Нема више и мога првог читаоца, најпажљи-
вијег, добронамјерног и обазривог, ама не-
поткупљивог и ерудитски широког: Душан 
ми је био једини књижевни саговорник, је-
дини који је све знао и разумио а да не мора 
ништа да каже нити је требало њему да се 
нешто говори... Једном ми је рекао: Не дај 
Боже да неког нашег савременог „профе-
сионалног књижевника“ упиташ шта је, 
рецимо, синегдоха. Други пут се нашалио 
– истином, како само заиста велики умију – 
Милији ми је пребранац од барем пола наше 
савремене књижевности; и разумљивији; и 
бољи... Отишао је Дујо Николин – како, у 
кафани, рече: У легенду, одакле је овакав и 
изашао; отишао је да другује са нашим зајед-
ничким-личним и литерарним пантеоном: 
Гораном Михајловићем, Бранком Чучком и 
Радославом Самарџијом, а и са својим до-
брим Јовом; да поменем само неке који су 
били дио свијета у коме је значио и зрачио 
наш стишани Пријатељ, Душанкин и Цвије-
тин брат-брацо, Мили Ујко дјеце својих сес-

Тешка срца обавјештавамо сва српска друштва у Словени и ширу јавност, да је преминуо наш драги 
пријатељ и дугогодишњи сардник, књижевник, 

Душан Праћа (1950–2014)

тара, које је волио и помињао једино прије и 
више него напаћени народ свој, Српски. 

У драми „Године и гомиле“ – а и њу је први 
читао Душан Праћа – главни лик, повратник 
у изгубљени крајишки Завичај послије Пр-
вог свјетског рата, носи име „Дујо Нико-
лин“: желио сам да му се захвалим што је 
онакав какав јесте; што ми је пружио при-
лику да упознам само срце Крајишника, 
Лоле и Људине. Као и епски Војиновићи, 
знао је Душан Праћа стати на мегдан, кад 
јунаштвом ваља бранити прије чојство него 
живот; и – као и Милош Војиновић – освјет-
лати образ своме Роду. Нетко бјеше; помало 
је таквога сокола!
„зауздану псовку“ објавио је седамдесе-
тих у ондашњем Сарајеву, ћирилицом; на 
лични захтјев. Данас то разиграно писмо 
којим је штампана и Праћина прва књига 
– са словима као у коло ухваћеним – јасно 
показује да ни у оној БиХ нису сви мора-
ли писати латиницом. Истина, могло је то и 
да „кошта“, али Душан је знао и шта даје 
и зашто то даје: боље је погинути главом 
но образом. А и дан-данас нам та књига... та 
Праћина племствено зауздана псовка... чува 
образ: сјаји; и на дањем свјетлу и у мраку!
„прогнане душе“ просто експлодирају 
стиховима који значе и зраче, који се памте. 
Понијела је та књига награду „Слово Под-
грмеча“. Заиста, Завичај је сада говорно 
подручје.

Праћин „кафански рјечник“ је најпопу-
ларнија књига нашег Душана; и то није слу-
чајно: скупио је под ломни-запаљиви папир-
ни кров, по азбучном реду, људе и догађаје 

које вриједи памтити; као што ће многи пам-
тити Дују Николиног управо по тој књизи.
„шушњарски шумор“, у два сонетна 
вијенца и „сана у срцу сањана“, укупно 
четири мајсторства Праћина, донијели су 
му и двије значајне књижевне награде: „Пе-
чат вароши сремскокарловачке“ у Војвод-
ству Српском и награду „Шушњар“, у Зави-
чају... Кажу да су књижевне награде добро-
дошле само кад је писац на почетку (да га 
охрабре и подрже), или кад је при одласку, 
да га достојно испрате. А од данас је вријеме 
да размишљамо да се награда „Слово Под-
грмеча“ назове по Душану Праћи; да и Он 
нас подржи. Боље име, свјетлије-достојније, 
никад јој и нико не би могао подарити.
Пјесма „Везиља“ из Прогнаних душа заблис-
тала је обиљем Душанове душе, а као њено 
лирско средиште остаје стих у коме мраз по 
стаклу шара небеске арабеске. Тако нека-
ко се и постоји, у овој Долини Плача: само 
као привид; лијепо украшено, али трошно 
и пропадљиво, какво и јесте људско тијело. 
Ама, радујмо се: није он нестао, он се родио! 
Као што се ријечи – вјерује легенда – изго-
ворене за зимских студени, следене; да би 
се у прољеће опет, негдје, чуле... Само нам 
ваља ослушкивати и чекати. „Рукописи не 
горе“, знамо... Нека почива у миру, Пријатељ 
и Брат, Дујо Николин. Хвала му за све што 
је чинио и учинио да би и нама било боље, 
обичније, топлије и људскије.  
Мој Душане, моја грудо леда; ти се стопи, 
ја се не нагледа!

 Бранко Брђанин Бајовић, књижевник 
(слово на комеморацији душану 

праћи, Бања Лука, 08. 12. 2014) 
 

Душан Праћа
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Да ли случајно или подстицајем нама не-
познате силе, догодио се немио догађај, и 
то баш на овај дан и у ово вријеме. Наиме, 
усред програма „литерарне вечери“ у срп-
ском културном друштву „Петар Кочић“, 
стигла нам је тужна вијест да је преминуо 
наш дугогодишњи сарадник Душан Праћа. 
Вршећи улогу домаћина, морали смо до-
вести програм до краја, а на крају смо мину-
том шутње одали част преминулом.

Иако сам знао за Душаново нарушено 
здравље, вијест о његовој смрти ме страш-
но потресла. Дотичне у друштву сам оба-
вијестио да сам донио неодложну одлуку, да 
желим ићи у Бању Луку на пријатељеву са-
храну. Срећа, у друштву су се ефикасно ор-
ганизовали, и са изнајмљеним комбијем смо 
кренули за Бању Луку. 

Топло ми је било при срцу, када сам сазнао 
да његове колеге у радном колективу у са-
радњи са књижевницима, организују велику 
комеморацију у просторима „Универзитетске 
народне библиотеке“ у Бањој Луци. Учинили 

Опраштање од 
драгог пријатеља, 
књижевника Душана Праће

су то озбиљно и достојанствено, с најдубљим 
осјећањима, и на томе им се овом приликом 
најтоплије захваљујем.

Са Душаном сам дијелио школску клупу. 
Као младићи у гимназији проводили смо 
најсрећније дане у животу. Како се оно каже, 
’знали смо један другог како дише’. Своје 
симпатије које смо гајили до појединих ко-
легиница, један од другог нисмо скривали. 
Све смо скоро повјеравали један другом. 
Заједно смо стрепили од професорских 
испитивања, тада када нисмо били спрем-
ни, а исто тако, заједно се радовали добрим 
оцјенама, било којег од нас. С њим сам имао 
далеко више заједничких тема за разговор, 
него с рођеним братом. 

Оба смо вољели школски предмет, тадашњи 
„српско-хрватски“ језик, премда смо га ми 
међусобно називали „српски“. Нешто кас-
није, у старијим разредима, утврдили смо да 
нам је и филозофија врло блиска, као и пси-
хологија. Зато смо се, сјећам се, често спон-
тано дотицали питања људске душе.

Стицајем околности, живот нас је одвео сва-
кога на своју страну. Случај је хтјео да мно-
го касније у зрелим годинама сарађујемо на 
књижевном пољу. Ја у друштву волонтерски, 
а он као гост у улози реномираног књижев-
ника. Надам се да није потребно наглашава-
ти са којим задовољством смо се дружили 
и сарађивали. Када нам је било најљепше, 
сурова судбина нас растави.

Можете мислити како ми је тужно било на 
самој сахрани. Иако сам снажно осјећао да 
ми цијели организам јеца од жалости, одлу-
чио сам да се од пријатеља текстуално опро-
стим са неколико реченица. Након свеште-
никовог опела замолио сам за ријеч.

Не бих ти се обраћао Душане!

Не бих ти се обраћао Праћа, пријатељу 
мој!, да не знам да ме чујеш. Знам да ме 
чујеш, и да нас сада одозго гледаш, јер смо 
о томе више пута разговарали. Сложили 
смо се да нам је душа најважнији дио нас, 
а да нам је тијело само изношени капут 
којег одбацујемо.

Све си нас у друштву „Петар Кочић“ из 
Крања уцвијелио својим одласком, јер смо 
се на тебе баш навикли.

Шта ми ту можемо, сви ћемо једног дана 
за тобом.

Нека ти је мирна и спокојна душа, а тије-
лу нек је лака црна земља.  Почивај у миру 
пријатељу мој.

Остоја Шобот

Остоја Шобот и Душан Праћа
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     „Milojka, pa gde si dosad, pobogu?!“, ljutito 
viče Mihajlo.
     „Evo me, evo; što si se raspomagao!“, 
odgovara Milojka.
     „E vala, da mi te poslati po smrt, ala bih se 
naživeo. Ostasmo bez doručka, ženska glavo; 
išao bih za poslom. Evo, i kiša stiže pre tebe“, 
sa praga kuće Mihajlo pogleda čas u nebo, čas 
na put kojim dolazi njegova Milojka.
     Milojka, tobože umorna od brzog hodanja, 
uđe u kuću sa kesom u ruci.
     „Kiša, nego šta! Eheee, pametna je tvoja 
Milojka. Hajde, reci dragička.“
     „Kakva dragička, kakvi bakrači; mani me se 
ženo! Hajde spremaj doručak!“
     „Dragička, nego šta! Evo, kupila tebi 
tvoja Milojka čizme; i to – koje čizme! Vidi“, 
sva ushićena viče žena i vadi čizme iz kese. 
Nastavlja govoriti ne čekajući da Mihajlo išta 
kaže: „Znaš, pijem ti ja kafu kod Mileve, pa 
mi ona priča, kako je juče kupila u prodavnici 
kod Rajka lepe čizme za svoga Peru. Pokaza mi 
– baš lepe, gumene, a nisu ni skupe – bî neka 
akcija. I ja, odmah skočim, te kod Rajka... Evo, 
hajde probaj!“, gurnu čizme Mihajlu u ruke.
     „Ajme, ženo, kako ćeš bez mene – treba 
probati, šta ako...“
     „Probaj, garantujem da su prave“, ubedljivo 
dodaje Milojka.
     Mihajlo obuje čizme.
     „Vidi, bogati – taman. Baš moj broj“, 
najzad se i Mihajlo malo razveseli. „A, kako si 
potrefila?“
     „E, pametna je tvoja Milojka! Izmerim 
prema svojoj nozi; znaš, vidim koje su za mene, 
pa onda dva broja veće, i to je...“

Kad si u čizmama
     „Pa, što nekupi i sebi?“
     „Hajde bogati, šta će meni. Meni je važno 
da ti imaš suve noge. Ja sam uglavnom u kući, 
a ako zatreba, mogu obuti ove tvoje. Vidi, kako 
ti lepo stoje... Hajde sad da nešto doručkujemo, 
pa ih onda isprobaj napolju.“

     Nije Mihajlo ni završio doručak, kad na vrata 
banu komšinica Mileva: „Mihajlo, pomagaj! 
Moj Pero zaglavio traktor – skliznuo sa puta, ne 
može izaći; hajde živ bio!“
     „Hoće, hoće“, umesto Mihajla odgovara 
Milojka. „Evo, sad će on. Skači, Mihajlo, što 
si se ukipio!“
     „Evo idem“, reče Mihajlo i krenu sa 
komadom hleba u ruci. Vrati se kroz dobar sat 
vremena.
     „Šta bî, Mihajlo, jeste li uspeli?“, dočeka ga 
na pragu Milojka.
     „Jedva ga izgurasmo. Mokra trava pa ga 
zanelo – a nije brate ni vešt traktoru. Naiđoše 
još neki ljudi, i tako... Na jedvite jade. Dobro je 
da sam bio u čizmama.“
     „Dobro, nego šta. Čekaj, ne izuvaj se, hajde, 
kad si u čizmama, donesi malo drva; evo ti ova 
kanta“, pruži mu plastičnu kantu i prosto ga 
odgura sa praga.
     Vrati se Mihajlo sa drvima, htede ući u kuću, 
ali ga Milojka dočeka: „Nemoj se izuvati, daj 
meni kantu. Hajde, kad si u čizmama, počisti 
ispod svinja – bolje ti je odmah, nego da se 
izuvaš, pa opet obuvaš. Vidi kako ti stoje čizme, 
baš lepo.“
     Vrativši se za jedan sat, pošto je očistio 
obore, Mihajlo se umalo ne sudari sa Milojkom 
– na vratima, naravno.

     „Nemoj se izuvati, hajde, dok si u čizmama, 
pokupi po travi opale jabuke i kruške; šteta je 
da propadnu, daćemo svinjama. Mogla bih i ja, 
ali, mokra je trava, a ja nemam... Hajde, evo ti 
ova kanta.“
     Nakupio je Mihajlo, gazeći po mokroj travi, 
punu kantu voća. Doneo ga pred vrata, htede da 
otvori, kad mu kvaka pobeže; vrata se otvoriše 
i proviri Milojka: „Daj meni – vidi, koliko je 
voća. Jesi li sve pokupio?“
     „Jesam; smakni se da uđem, već sam mokar; 
vidiš, ne prestaje padati.“
     „Ej, znaš šta se setih: hajde, dok si u čizmama, 
naberi lepih šljiva; biraj one zrelije, da skuvam 
pekmeza.“
     Nabrao je Mihajlo šljiva, uradio još nekoliko 
poslova, koji su se ređali kao po tekućem traku, 
i posve iscrpljen, ljut na kišu, na Milojku, na 
samog sebe, reši da najzad uđe u kuću, i da 
se ogreje i posuši kod šporeta. Ali, opet ga 
dočeka na vratima Milojka: „Nestalo mi drva, 
drži kantu da se ja ne obuvam, kad si ti već u 
čizmama.“
     Donese Mihajlo drva, uđe u kuću – čudo 
jedno, nije sreo Milojku na pragu – izuje čizme 
i priđe šporetu. U jednoj ruci je držao kantu sa 
drvima, u drugoj čizme.
     „E, baš su ti lepe čizme, Mihajlo“, viče 
Milojka.
     „Jesu, lepe su, nema šta; samo su prevelike. 
Sutra ja idem kod Rajka – uzeću dva broja 
manje.“
     Rekavši to, spusti kantu punu drva, otvori 
vrata ložišta i ugura čizme u šporet.
     „Šta to radiš, Mihajlo!?“
     „E tako! Kao što rekoh: prevelike su mi; 
sutra ću kupiti za dva broja manje.“
     „E pa, ti nisi...“
     „Da mi nisi slučajno šta zvocala! Ćut’!“

Marinko Jagodić Maki

Nekoliko primera (autor Maki):

U mom regalu
kuca veliko srce
stoletnog hrasta.

Poljubac sunca
briše na pupoljcima
jutarnje suze.

Umrlo leto,
pa bela breza plače.
Suze joj šušte.

Na mom balkonu
patike i majica
umiruju puls.

Peći su tople.
Znoj brazilskog rudara
teče iz uglja.

Haiku Haiku je kratka pesnička forma, koja potiče iz Japana. Sastoji se iz sedamnaest 
slogova, koji su raspoređeni u tri stiha po pravilnom rasporedu: 5 / 7 / 5 (neki pesnici 
se ne drže dosledno broja slogova). Haiku prikazuje (opisuje) trenutak iz prirode, 
koji je povezan sa čovekom i njegovim osećanjima. Izvor: Wikipedija

Žuta marama
vuče veliku torbu
budućeg šefa.

Po svim grobljima
svetlucaju mostovi
među dva sveta.

Vladinu milost
pred fabrikom čekaju
prazni džepovi.

Zemlja pijana
a nebeski konobar
i dalje toči.

Pod jorganom par
potpisuje primirje
današnje svađe.

Jutros mi lebde
duhovi šumskog voća

nad kriškom hleba.

Po plodnoj njivi
istoriju pogače
šapuće klasje.

Kapaju reči...
Zatvorena slavina
priča o krizi.

Svi smo otišli.
Od tuge, na livadi
umiru čičci.

Na pustom groblju
zadojen amanetom
pričam s precima.

Na klupi jesen.
Kroz vazduh parkom trepti
mudrost štapova.
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Датум: 30. октобар 2014.
Београд
Франкфурт

ПИСЦИМА У ДИЈАСПОРИ И РЕГИОНУ

Драге и поштоване колегинице и колеге,
 Полазећи од чињенице да велики број наших писаца за децу живи и ствара ван граница своје матичне 
државе Србије, осећа се потреба да се приреди Антологија савремене српске књижевности за децу у 
дијаспори и региону.

Планирано је да Антологија буде објављена до октобра 2015. године, када ће бити премијерно представљена 
на Међународним сајмовима књига у Београду и Франкфурту, као и на јубиларним 20. Октобарским 
сусретима писаца дијаспоре у Франкфурту на Мајни. Издавач Антологије биће реномирана издавачка 
кућа „Пчелица“ из Чачка, која је специјализована за објављивање књига за младе и децу. Књига ће бити 
квалитетно опремљена и илустрована, како и доликује антологијском издању.
 Антологија савремене српске књижевности за децу у дијаспори и региону обухватиће књижевно 
стваралаштво аутора за децу који пишу на српском језику, без обзира на земљу порекла, а који живе изван 
Републике Србије. У Антологију ће бити уврштени писци у исељеништву, као и они који живе у земљама 
региона. Сврха Антологије је да представи читалачкој публици, књижевној критици, издавачким кућама, 
састављачима школских програма и лектира, преводиоцима, медијима и свима другима заинтересованима, 
најбоље песме и кратку прозу за децу српских књижевника из расејања који својим делом припадају 
нераскидивом и јединственом корпусу српске књижевности. 

Позивамо Вас да нам пошаљете што пре, а најкасније до 31.јануара 2015, Ваше ауторске или заједничке 
књиге поезије и прича за децу, појединачне радове, или рукописе књига у припреми, са овом тематиком, 
као и Ваше кратке биографије, и све то у штампаном или електронском облику на обе, или једну од ових 
адреса:

Schriftstellerverein SIEBEN e.V.
Vorsitzender Ljubiša Simić
Eckenheimer Landstr. 265
60320 Frankfurt am Main
Deutschland
ljubisa.simic@gmx.de

Александар Чотрић
Сењанина Иве 7/6
11108 Београд
Serbia
alecotric@gmail.com 

Додатне информације можете добити од аутора на бројеве телефона или преко електронске поште:
Љубиша Симић: + 49 157 54 694 170; ljubisa.simic@gmx.de 
Александар Чотрић: + 381 64 826 00 00; alecotric@gmail.com

ПРИРЕЂИВАЧИ
Љубиша Симић
Александар Чотрић

Обавештење
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ШТА РАДИТИ КАДА ТЕ 
НАПАДНУ ИСКУШЕЊА И 
УВРЕДЕ?
Ако је у немогућности да те изнутра заведе, 
ђаво почиње да те мучи споља – преко људи 
који су му се предали. Стога буди спреман 
за ово страдање и очекуј непријатности 
као госте. Час ти се приближују похвале, 
час укори, клевете и тешкоће сваке врсте.  
Врло је важно прозрети ко изазива буру, 
и све мирно подносити: непријатељство 
против одређених људи обраћа се у 
непријатељство против злога који иза њих 
стоји и на непријатељство подстиче. Наиђу 
ли ствари које те жалосте и љуте, обрати се 
Богу и не дозволи зломе да ти приђе. 

Не успеш ли у томе, онда бар ћути док се не 
савладаш. Тада говори мирно и љубазно са 
другима. Не чини им никакве замерке и не 
подсећај их на учињену ти неправду. Моли 
се само Богу да се рђави утисци у срцу 
изгладе што је могуће пре. Тако ћеш бити 
чист пред Богом, који човека води, корак по 
корак, преко невоља које очишћавају. Тешко 
је да без невоља победимо своје фарисејско 
самооправдање. Снага којом подносиш 
искушења јесте мера твоје унутрашње 
зрелости. Преко ње лако можеш да познаш 
на којој степеници зрелости стојиш. 

Ако ономе који те је увредио не опрашташ 
целог свог живота, буди сигуран да 
унутрашњи пут уопште ниси ни почео. 
Ако си био увређен, па си увреду тек после 
годину дана успео да заборавиш, значи да 
стојиш на најнижој степеници унутрашњег 

Поучне поруке
труда. Уколико даље будеш напредовао у 
духовном труду, утолико ћеш брже моћи да 
опрашташ нанесене ти увреде: после једног 
месеца, једне недеље или једног дана. А 
како се у таквим случајевима понаша онај ко 
је Богом просвећен? Он гледа стрелу увреде 
која лети према њему и покрива се именом 
Божијим као оклопом. 

Увреда се одбија од њега и не оставља ни 
најмању огреботину. Ако си дотле стигао, 
можеш сматрати да си узнапредовао у 
духовном животу. Међутим, никад не 
губи најважније из вида: Бог допушта 
искушење или да би те пробао, или да би 
сазреле твоје духовне снаге. Стога, прими 
искушење мирно и поднеси га спокојно, без 
мржње према твојим увредиоцима. Сећај 
се да метал долази у топионицу да би се 
одвојио од шљаке. Тако се и ти претапаш 
да би доспео до више чистоте. Поднеси све 
чувајући унутрашњи мир и љубав Божију, 
призивајући Господа у помоћ како би кушача 
удаљио од себе.
 (Преподобни Нил Сорски)

ЈЕВАНЂЕЉЕ О ЉУБАВИ
…Јер и Господ вели на другом месту: нову 
вам заповест дајем: да љубите један другог 
као што ја вас љубих (Јов. 13, 34). Прво зато 
је нова, што је изриче Онај, који је показао 
највећу љубав према људима у историји 
света; а друго зато, што је појам ближњих 
раширен далеко изван зидова јеврејског 
народа и распрострт на све људе Божје. 
Љубите непријатеље своје, рекао је Христос. 
Јер ако љубите оне који вас љубе, какву 
плату имате (Мат. 5, 44-47)? Не обасјава 
ли Бог сунцем и непријатеље ваше? И не 
даје ли Он дажд и онима који вас не љубе? 
Твоје је да љубиш све људе ради љубави 
Божје, а Његово је после да дели праведне 
од неправедних.

Наши ближњи јесу видљиво поље, на 
коме ми показујемо љубав своју према 
невидљивом Богу. На коме ће се очитавати 
наша љубав према Богу ако не на људима 
који живе с нама на земљи? Бог бива ганут 
нашом љубављу према суседима нашим 
слично мајци која се осећа ганута љубављу 
некога странца према детету своме. Толико 
је неопходно нужно показати своју љубав 
према Богу на људима око себе, да апостол 
љубави чак назива лажом онога ко каже да 
љуби Бога а мрзи на брата свога: ако ко рече: 
ја љубим Бога, а мрзи на брата свога, лажа је 
(I Јов. 4, 20).

Наши ближњи јесу за нас школа, у којој 
се ми вежбамо у најсавршенијој љубави – 
љубави према Богу. Свако дело љубави, које 

ми учинимо некоме човеку, већма разгорева 
нашу љубав према Богу. А у чему треба да се 
састоји наша љубав према ближњим, то нам 
је јасно речено и примером показано како 
од стране самога Господа и Његових светих 
апостола, тако и од читаве војске Божјих 
угодника, богоносних отаца, мученика 
и мученица. Но главна су дела љубави: 
милосрђе, праштање увреда, молитва за 
друге, подржавање слабих, стишавање 
гордих, опомињање неправедних, поучавање 
неуких, прикривање туђих недостатака, 
похваљивање туђих врлина одбрана 
потиштених, жртвовање животом за друге. 
Од ове љубави нико веће нема, да ко живот 
свој положи за пријатеље своје (Јов. 15, 13). 
Но ако неко чини и највеће пожртвовање 
из каквих других побуда, а не из љубави, 
његово пожртвовање не вреди ништа (I Кор. 
13, 3). Ко има љубав има све, и испунио је 
сав закон.

Најзад, да поменемо и дубоко схватање 
апостола Павла Цркве Христове, из кога 
схватања неминовно и природно проистиче 
љубав према ближњим. Сви ми верни јесмо 
уди Христови, живи делови тела Христовога 
(Ефес. 4. и 5. глава и I Кор. 6, 15). Сви ми 
растемо у један велики и живи организам, 
у једно небеско тело, коме је глава Христос. 
Кад. је то тако, онда треба да с љубављу 
помажемо узраст и напредовање један 
другог. Кад један део тела напредује, то је на 
добро и корист целога тела; кад је један део 
тела болестан, то је на муку у штету целога 
тела. Отуда љубав наша према ближњима 
служи здрављу како наших ближњих, тако 
и нас самих. , љубав је здравље; мржња је 
болест…

Одломак – ОМИЛИЈЕ – Јеванђеље о љубави 
- ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
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Rupe na zidu prijateljstva
Nekada davno živela je devojčica koja je imala lošu narav. 
Njena majka joj je dala kesu punu eksera i rekla joj da svaki put kad ne 
može da iskontroliše svoje ponašanje mora zakucati jedan ekser na zid. 
Prvi dan je morala zakucati čak 37 eksera! Tokom sledećih nekoliko 
nedelja kako se učila kontrolisati, broj zakucanih eksera smanjivao se iz 
dana u dan. Shvatila je da joj je lakše obuzdati ljutnju nego zakucati ekser 
na tvrd zid. Napokon, stigao je dan kada se devojčica nije iznervirala ni 
jedan put! Rekla je to majci i ona joj je savetovala da svakog mirnog dana 
izvuče jedan ekser. Stigao je dan kada je devojčica rekla majci da više 
nema ni jednog eksera na zidu! Majka je uzela ćerku za ruku, odvela je 
do zida i rekla joj: 
„Dobro si učinila, ćerko, ali pogledaj rupe koje su ostale na zidu. Zid više 
nikada neće izgledati isto! Kada kažeš nekome nešto u ljutnji, povrediš 
ga. Kao da zabiješ nož u tu osobu i potom ga izvadiš napolje. Nema veze 
koliko puta kazes: „Žao mi je“, rana je ipak još uvek tu. Povrediti nekoga 
rečima je ponekad gore nego fizički. Prijatelji su naše retko bogatstvo i 
treba ih čuvati. Oni te nasmeju kada si tužna, ohrabruju kada trebaš uspeti 
nešto u životu, pozajmljuju ti rame za plakanje, uši za slušanje i otvaraju 
ti srce.“

Ljubav nije čudo, ali čini čuda
Ljubav je kao staklo koje se lomi kada ga čovek primi suviše nesigurno
ili čvrsto.

Prelepo je voleti, ali je još lepše biti voljen.

Ljubav je jedina stvar koja se množi i kad se deli.

Ljubav liči na gljive: saznajemo da li su otrovne tek kad ih pojedemo.
Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti. – Eva Gabor

Davati prijateljstvo onome ko traži ljubav, isto je kao kada nudiš hleb
onome ko umire od žeđi.

Ako voliš nekog, pusti ga – neka ide. Ako ti se vrati, tvoj je. Ako ne,
nikada nije ni bilo. – Vuk Karadžić

Voleti nekog znači pristati da ostariš sa njim. – Alber Kami

Kada bi na Zemlji vladala ljubav, svi zakoni bi bili suvišni. – Aristotel
 
Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. – 
Duško Radović
 
Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje se prelazi 
u više razrede gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i 
nepoznatim količinama. – Branislav Nušić
 
Ljubav nije čudo, ali čini čuda.
 
Bolje je voleti i izgubiti, nego nikada ne voleti. – Srpska poslovica
 
Gde ima ljubavi, nijedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, nijedno dobro 
ne koristi. – Italijanska poslovica
 
Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. – Perl Bak
 
Ljubav je kao suza – rađa se u oku, a pada na srce. – Češka poslovica
 
Ljubav se ne sastoji od gledanja jedno u drugo, već u gledanju u istom 
pravcu. – Antoni de Sent-Egziperi
 
Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, 
već te žene. – Duško Radović

Kad se sretnu muškarac koji ne zna šta hoće i žena koja zna šta hoće, 
takav susret mora da se završi brakom. – Duško Radović
 
Ljubav je bezglavo bežanje u zagrljaj voljenog.
 
Izgubljena ljubav je teška kao greh ili gubitak nade.
 
Ljubav bez suza je kao crni oblak iza koga nema sunčevog zraka.
 
Za „uspešnog biznismena“ ljubav je bankarska čekovna knjižica.
 
Najlepša umetnička dela su oda ljubavi.
 
Ljubav ne priznaje ništa što joj ne odgovara.
 
Čovek je nastao kad je primetio lepotu žene. Sve ostalo je zatim bila 
čista evolucija.
 
Prve godine nameštaj se kupuje. Druge godine nameštaj se premešta. 
Treće godine nameštaj se deli.

Očinsko strpljenje
Jedan stari čovek seđaše u dvorištu svoje kuće zajedno sa sinom koji-
upravo završi visoke studije. Iznenada, vrana slete na zid.
Otac upita sina: “Šta je ono?”
Sin odgovori: “To je vrana.”
Nakon izvesnog vremena, otac upita ponovo: “Šta je ono?”
Sin odgovori: “To je vrana.”
Prođe nekoliko minuta a otac ponovo upita, treći put: “Šta je ono?”
Sin odgovori: “Oče, upravo sam ti rekao da je to vrana.”
Ne prođe dugo a otac opet upita: “Šta je ono?”
Ovoga puta na sinovljevu licu mogla se videti mala usplahirenost: “Oče, 
to je vrana, vrana!” Ponovo otac upita: “Šta je ono?”
Ovaj put sin odgovori grubim tonom: “Oče, non-stop pitaš jedno te isto, 
iako ti stalno odgovaram da je to vrana. Zar nisi u stanju razumeti?”
Otac ustade i ode do sobe. Ubrzo se vrati noseći svoju staru sveskud-
nevnik. Otvarajući stranicu, reče sinu da pročita ono što je na toj
stranici zapisano. Sin pročita:

“Danas je moj maleni sin sedeo sa mnom u našem dvorištu, kad dolete 
vrana. Sinčić me je dvadeset i pet puta upitao: ‘Šta je ono?’, i dvadeset i 
pet puta mu odgovorih, nimalo iznerviran, da je to vrana. Ono što
osećah bila je ljubav prema mome nevinome sinčiću.”

Tada je otac objasnio sinu razliku između očeva i sinovljeva stava:
“Kada si bio malešan, postavio si mi ovo pitanje dvadeset i pet puta i 
niti jednom nisam bio iznerviran tvojim pitanjima, već ti uporno odgo-
varah. A kada sam ja tebi danas postavio isto pitanje, ali ponavljajući ga 
samo pet puta, ti si se iznervirao, ljutnuo i bio nestrpljiv sa mnom.”

Pravi prijatelj
„Moj se prijatelj nije vratio s bojnog polja, gospodine. Molim
dopuštenje da idem po njega.“
„Dopuštenje se odbija“, reče desetar. „Ne želim izložiti opasnosti tvoj
život za čoveka koji je verovatno mrtav.“
Svejedno, vojnik je otišao i, sat vremena kasnije, vratio se natrag,
smrtno ranjen, noseći mrtvo telo svog prijatelja.
Desetar je bio besan. „Rekao sam ti da je mrtav. Sada sam vas obojicu
izgubio. Reci, je li se isplatilo ići tamo po telo?“
Umirući vojnik odgovori: „Oh, da, gospodine. Kad sam došao do njega,
bio je živ. I rekao mi je: ‘Prijatelju, znao sam da ćeš doći’.“
Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje
svoje. Jovan, 15:13
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Pokloni su retki i jeftini. Sve ostalo je podmićivanje.

Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije.

Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni.

Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju 
loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki 
stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.

Niko nema više od jednog života. Ali ima mnogo onih koji, pored svoga, 
troše i nekoliko tuđih života.

Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju nimalo.

Nemojte biti sebični. Udelite malo svojih žena i muževa onima koji ih 
nemaju.

Jutros se Sava opet ulila u Dunav. Dunav u Crno more. Crno more u 
Sredozemno more. Sredozemno more u Atlantski okean, a vi opet ne 
znate šta ćete sami sa sobom.

Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo 
da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući 
kako je lep naš život kad ga drugi žive.

Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio našao je neko 
drugi.

Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite – možda ste već srećni. 
Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide.

Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni.

Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa 
drugo da radi

Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih 
od vas. Ko to ne može da prihvati – nema prijatelja.

Za život je potrebno malo. Za nesrećan život traži se mnogo više.

Vi kažete da život muči vas, a mi mislimo da vi mučite, mrcvarite i 
ponižavate život.

Ko ume da se raduje – ima čemu da se raduje.

Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako dobro koje nas 
razdvaja.

Mame, rađajte deci sestre, jer sestre postaju tetke, a tetke su najlepši, 
nezamenjivi dar svakom detinjstvu.

Mlade vaspitačice u beogradskim obdaništima pričaće deci i ovog jutra 
bajke. To su setne priče o tome – šta se stalno dešava princezama, a 
nikad vaspitačicama.

Deco, možete misliti kakav je život kada je od kolevke pa do groba 
najlepše đačko doba.

Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa 
nisu mogli dati.

Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu.

Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas.

Blago babama i dedama koji imaju unuke. Teško nama koji imamo decu.

Lepše je biti nečija baba nego samo baba.

Bolje nam je bilo dok smo sami bili deca nego sad kad imamo decu.

Deca su bezobrazna i nezahvalna.

Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: „Dajte mi dobro 
dete, pa ćete videti kakav sam ja otac!“

Dobro je imati oca i majku, ali je još bolje imati ćaleta i kevu. Svi očevi 
i majke masiraju svoju decu i iživljavaju se na njima, ali se samo sa 
ćaletom i kevom može iskreno razgovarati o tome.

Lakše bismo vaspitavali decu kada bi ona imala samo uši, a ne i oči.

Mladi moraju da žive noću – beže iz dana koji su okupirali njihovi očevi 
i dedovi.

O svakome se može govoriti loše, samo je potreban povod.

Samo siromašni znaju da ima i siromašnijih od njih. Bogati vide samo 
bogatije od sebe.

Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može.

Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga. Svi se 
prave da su već voljeni, sramota ih je da priznaju da nisu.

U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta: kad birate zanimanje i 
bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života.

Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv 
detalj, sitan povod, a zatim sve rade same: vole, pate, nadaju se, maštaju 
i plaču.

Žene vole da vole, a manje im je važno koga će voleti. A muškarci vole 
da su voljeni, ali bi hteli da biraju ko će ih voleti.

Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih beže.

Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je 
slučaj i sa pametnim muškarcima.

Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo 
kada odlaze.

Da je vaša žena nešto vredela, udala bi se za nekog drugog, ne bi čekala vas.

Žena mora da je žena non-stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu 
postati muškarci.

Fudbal okuplja dve vrste muškaraca: one koji nemaju devojke i one koji 
imaju žene.

Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje.

Da li je lakše misliti ili pisati? Teško je, verovatno, i jedno i drugo. S tim 
što misliti ne morate, od mišljenja niko ne živi, a od pisanja mnogi.

Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio 
mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube.

Više čujemo jedni druge nego što se razumemo.

Ako vam ne ide škola, udajte se. Ako ne možete da nađete posao, rodite 
dete. Manji problemi se uspešno rešavaju većim.

Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne 
spreme.

Duško Radović
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Mudre misli
PRIJATELJSTVO
Bolje je neprijatelju po smrti ostaviti, nego od 
prijatelja
za života iskati.
Bolje u komšiluku prijatelj, nego u svijetu brat.
Dok sa nekim vreću brašna ne pojedeš, ne možeš ga
upoznati.
Ko se od ljudi krije, bolje da ga nije.
Ko ima prijatelja, ima i dušmana.
Ne vjeruj prijatelju za trpezom nego na vratima od
tamnice.
U starom neprijatelju nikad prijatelja.
DOBRO-ZLO
Bježao od kiše, stigao ga grad (kaže se kada neko 
bježi
od jednog zla a stigao još veće).
Bolji je dobar glas nego zlatan pas.
Vode i zlobe nikad neće nestati.
Dvadeset i pet batina po tuđem turu nije ništa.
Dva dobra rijetko kad idu zajedno, a dva zla često.
Dobro je sve znati, ali je zlo sve činiti.
Zapržio mu čorbu (kada neko nekome nanese zlo).
Zlo rađenje - gotovo suđenje.
I od zla ima gore.
Kada se krmak najede, on prevali korito.
Ko se tuđem zlu veseli, neka se svome nada.
Ko zlima oprašta, dobrima škodi.
Ne valja tresti drvo kad voće samo opada (ne valja
zloupotrebljavati nečiju dobrotu i ljubaznost).
Terao zeca pa isterao vuka (kada iz bezazlenog 
ispadne
ozbiljno i opasno).
Podmuklo pseto najpre će ujesti.
Prićerala orla zla godina.
Svrbe ga leđa (kad neko čini nevaljalstvo pa zaslužuje
batine).
Sto put daj, a jednom ne daj - nisi nikad dao.
Taj se nije još rodio, koji bi svima ugodio.
Hrani pseto da te ujede.
MUDROST-LUDOST
Ako nijesam kumovao, a ja sam kroz plot gledao.
Ako slijepac slijepca vodi, obadva će u jamu pasti.
Bolje je dati vunu nego ovcu.
Bolje s mudrim plakati nego s ludim pjevati.
Brzi vrat lome, a spori kući stižu.
Budalu ujede i vezano pseto.
Daj rukama, tražićeš nogama.
Dok se muke ne namuči, pameti se ne nauči.
Drvo se savija dok je mlado.

Ćelav se diči kapom, a lud snagom.
Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju.
I konj od sto dukata posrne (svako može pogriješiti).
Kada matori pas laje, vidi brzo šta je.
Kada lisica drži pridiku, pripazi na svoje guske.
Ko je mnogo patio, dosta je zapamtio.
Koga su kurjaci ćerali, taj se i zečeva boji.
Luda pamet, gotova pogibija.
Mokroj zemlji malo kiše treba.
Najdalje je što je prošlo, a najbliže je što će doći.
Ne valja ljećeti doklen krila ne porastu.
Ne daj ludaku štap, jer će ti razbiti glavu.
Ne zabadaj trn u zdravu nogu.
Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne vjeruj
sve što čuješ.
Ne uči baštovana kako se seju krastavci.
Ne kudi konja koga nisi jahao.
Ne pokazuj vuku put u šumu.
Pas laje, vetar nosi.
Sindžir gvožđe muka je velika, Tamnica je gora od
sindžira, A zla žena gora od oboje. A zla pamet gora
neg‘ sve troje.
Slijepca za put i budalu za savjet ne valja pitati.
Traži vatre na lanjskom vatrištu (kada se očekuje 
nešto
nemoguće).
Teško ovci s vukom ratujući i pametnom luda 
slušajući.
Upleo se kao pile u kučine (kaže se za šeprtlju koji se
upetljao pa ne može da se otpetlja).
SREĆA - NESREĆA
Baba deli jabuke, a Bog sreću!
Bolje sreća nego puna vreća!
Bolje je gram sreće nego sto oka pameti.
Da padne na leđa, razbio bi nos (kaže se za nekoga
koji je veoma nesrećan).
Da čovjek zna gde će vrat slomiti, nikada ne bi tuda
prošao.
Daj mi sreću - pa me veži u vreću (ne bojim se).
Davljenik se i za slamku hvata.
Dok jednome ne smrkne drugome ne svane.
Gde nevolja ruča, tu i tuga večera.
Iz tvojih usta u Božje uši (kaže se onome koji nam
nešto povoljno priča).
Nije kome je rečeno, već kome je suđeno (kada neko
nešto iznenada dobije).
Pri nevolji i bogalj ozdravi.
U nevolji ne treba plakati već lijeka tražiti.




