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Идемо даље
Поштовани читаоци Мостова,
Дођосмо до још једног броја нашег и вашег часописа, а такође и до још 
једне нове године за коју се надам и желим да ће свима бити срећнија и 
успјешнија и да ћемо имати више прилика да сви заједно пратимо Мостове 
и дешавања у нашим друштвима и око њих.

У ова протекла два-три мјесеца било је разноврсних догађаја, како у 
српским друштвима исто тако и у активностима Савеза српских друштава 
Словеније. Овдје ћу укратко да споменем те догађаје, а опширније чланке 
можете прочитати у наставку Мостова.

Што се тиче Савеза српских друштава Словеније наводим конференцију 
„Срби у региону – положај и перспективе“ која је одржана у Подгорици и на 
којој је учествовала и делегација ССДС.

Једна од важнијих активности ССДС је и организација семинара за 
умјетничке руководиоце који је одржан у Љубљани а на семинару су били 
присутни фолклораши и умјетнички руководиоци из српских друштава из 
Словеније као и из иностранства.

Делегација Савеза српских друштава Словеније на позив предсједника 
Републике Српске присуствовала је прослави Дана Републике Српске и 
крсне славе Свети архиђакон Стефан која је била у Бањој Луци.

Савез српских друштава Словеније на својој 21. редовној годишњој 
скупштини, која је одржана у Постојни, изабрао је ново вођство Савеза.

Што се тиче друштава која су чланови Савеза српских друштава Словеније, 
да истакнемо прославу поводом 20 година дјеловања КПСХД „Вук Караџић“ 
из Радовљице, затим њихове традиционалне „Вукове дане“ а имали су и 
других активности.

У нашим друштвима најбројније су фолклорне секције а велика пажња 
поклања се млађим узрастима што даје гаранцију да ће друштва и у 
будућности моћи успјешно да дјелују на том подручју, а о томе говоре и 
дјечје фолклоријаде и наступи дјечјих ансамбала.

Ову, 2016. Годину, нека друштва су почела са организацијом догађаја на 
којима учествују и друга друштва, један од таквих догађаја је  и “Фестивал 
ношњи“, а они мало старији фолклораши, ветерани, отиснули су се мало 
даље, чак до Златибора, гдје су провели лијеп викенд и искористили га не 
само за наступе него и да виде мали дио љепоте ове прекрасне планине.

Као и обично и овај број Мостова доноси разне чланке о нашој историји, 
традицији, језику и култури уопште. Наравно, ту су и незаобилазне поучне 
и духовне приче, као и забавна страна.

Надам се да ће Мостови у наредним бројевима бити још богатији и 
садржајнији, на задовољство свих нас.

Душан Јовановић
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Поштовани читаоци Новина српских 
„Мостови“, поштоване чланице и чланови 
друштава у Савезу српских друштава Словеније, 

Савез српских друштава Словеније за-
вршио је 2015. годину врло успешно, јер је 
реализовао све своје пројекте, који су били 
у програму рада Савеза, али и много више, 
пре свега захваљујући одличној међусобној 
сарадњи Савеза и друштава у Савезу са ин-
ституцијама матичне и домицилне државе, 
али и институцијама Републике Српске. 

С поносом истичемо активности друшта-
ва у Савезу, која су и прошле 2015. године 
била изузетно актива на свим подручјима 
свога деловања, пре свега на подручју кул-
туре, с циљем да наша будуће генерације 
остану препознатљиве по свом културном и 
националном идентитету. 

Савез улази у нову 2016. годину са ви-
соким степеном јединства око најважнијих 
пројеката с којима ће се бавити, не само Са-
вез, него и друштва у Савезу. То су пре свега 

Порука председника 
ССДС на почетку 2016. 
године

активности око решавања статусног питања 
српске националне заједнице у Републици 
Словенији, али такође и припрема и реализа-
ција свих других традиционалних пројеката 
које Савез и друштва у Савезу пријављују код 
институција матичне и домицилне државе. 

Без обзира што ће бити после изборне 
Скупштине Савеза реконструкције у вођству 
Савеза, верујем да ће Савез остати на истим 
принципима и програмским правцима дело-
вања, афирмишући политику сарадње и ува-
жавања, не само између институција мати-
чне и домицилне државе, него и међусобне 
сарадње између Савеза и друштава у Савезу 
са дугим друштвима изван Савеза.

У уверењу да ће српска културна и друга 
друштва у Републици Словенији, као и све 
укупна српска национална заједница у 2016. 
години имати још успешнију и плоднију го-
дину, ја вас све поздрављам и желим много 
среће, здравља, задовољства и сваког добра 
у 2016. Години.

Љубљана, јануар 2016. године  
  председник ССДС  

Никола Тодоровић

Семинар за умјетничкe 
руководиоце и кореографе 
фолклорних група
Семинар за умјетничке руководиоце и коре-
ографе фолклорних група одржан је у Паро-
хијском дому Српске православне црквене 
општине Љубљана, од 11. до 13. децембра 
2015. године. На семинару су обрађене две 
етнокореолошке цјелине, односно двије об-
ласти: Игре и пјесме из Косовског Помо-
равља и Игре и пјесме околине Смедерева. 

Семинар је почео у петак, 11. децембра 2015. 
у вечерњим сатима а предавачи мр Гордана 
Рогановић и Звездан Ђурић, кореограф, пре-
давали су и упознали полазнике са ношњама 
обају области. Звездан Ђурић је показивао 
на ношњи из Косовског Поморавља све де-
таље, како се који дио зове, како се облачи а 

полазници су имали прилику на лицу мјеста 
да виде како изгледа та ношња. Гордана Ро-
гановић је преко видео пројектора прикази-
вала ношње из околине Смедерева и на тај 
начин присутне упознала са овим ношњама, 
њиховим детаљима и начином облачења.

Други дан семинара почело се са радом у де-
вет сати. Звездан Ђурић је предавао и при-
казивао игре и пјесме Косовског Поморавља. 
Обрађени су кораци и начин извођења сље-
дећих игара: Бугарка, Дели Агус, Прешевка, 
Серез, Силовски Чачак, Сврљиг, Власинка. 
Уз корепетиторство хармоникаша Уроша Јез-
дића и Дејана Панића, Звездан Ђурић је пока-
зао сву љепоту ових игара, музике и пјесама.

У поподневном дијелу семинара,  у суботу, 
12. децембра 2015. Гордана Рогановић је по-
казивала кораке, музику и пјесму игара из 
околине Смедерева. Из те области приказа-
не су игре, односно кола: Осмица (Михајло-
вац), Осмица (Друговац), Момачка шетња I, 
Момачка шетња II, Кукуњеш, Крива кучка, 
Зупчанка стара, са песмом Ој, Јелице, затим 
Зупчанка, такође са песмом, Жикино коло, 
Смедеревка и коло са пјесмом, Марамица, 
свиленица лепршала мала.

У недјељу, 13. децембра 2015, трећег дана 
семинара од 9 до 10 часова понављане су и 
уиграване игре Косовског Поморавља, а од 
10 до 11 било је понављање и уигравање иг-
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ара околине Смедерева.  Од 11 до 13 часова 
Гордана Рогановић и Звездан Ђурић предава-
ли су Методику рада са дјечјим ансамблима 
и Методику рада са пјевачким групама. Ме-
тодика рада са пјевачким групама попраћена 
је и практичним вјежбама, односно сви по-
лазници, заједно са предавачима, отпјевали 
су неколико српских изворних пјесама.

Предавачи су одабрали седам-осам искус-
нијих играча-полазника, који су одиграли 
све игре које су приказане и увјежбаване 
на семинару, а све то је снимано камером, 
тако да су сви полазници добили ДВД, тако 
да могу и сами увјежбавати све игре које су 
биле на семинару.

На крају семинара Никола Тодоровић, пред-
сједник Савеза српских друштава Словеније 
уручио је свим полазницима увјерења о по-
хађању семинара.

На семинару је би присутан 31 полазник из 
десет друштава, од тога су два полазника 
била из Аустрије, један из Њемачке а остали 
из српских друштава из Словеније, која су 
чланови Савеза српских друштава Слове-
није. Долазак полазника из Аустрије и Ње-
мачке, као и њихова позитивна оцјена о се-
минару, говори о томе какав је семинар био 
и како је квалитетно одрађен посао.

Предавачи су били веома задовољни анга-
жованошћу свих учесника семинара и њи-
ховом жељом да још нешто ново науче из 
области фолклора. Семинар су органиоза-
ционо и технички прирпемили и реализова-
ли мр Драго Војводић и Душан Јовановић.

Ефекат овог пројекта биће видљив кроз 
одређено вријеме, односно све зависи како 
ће се полазници одазвати, како ће све оно 
што су научили користити у свом раду у 
друштвима, али познавајући већину полаз-
ника и њихову досадашњу ангажованост 
не сумњамо у њих, вјерујемо да ће стечено 
знање правилно употријебити.

Нарочито је важно истаћи рад са дјечјим ан-
самблима и то је била новост на семинару, 
до сада се није томе придавао већи значај.

Већина полазника ради са фолклорним гру-
пама, било да се ради о дјечјим, припремним 
извођачким или групама ветерана. Наступи 
њихових група дају нам слику да добро раде, 
али ће овакви семинари још више подстаћи 
њихову вољу и жељу за напредовањем.

Предавачи су били веома задовољни органи-
зацијом, просторима, понашањем полазни-
ка, као и корепетиторима који су врло добро 
одрадили свој посао.

Сваки вид образовања, учења и усаврша-
вања доприноси квалитетнијем раду у срп-
ским друштвима, а семинар је прилика да 
полазници усавршавају и српски језик, с об-

зиром на то да је велика већина њих рођена 
у Словенији и нису имали прилику да срп-
ски језик уче институционално, зато је и ово 
једна од могућности за учење језика, кроз 
народну игру и песму.

Парохијски дом је по оцјени полазника и 
предавача семинара нудио све неопходне 
услове за организацију и реализацију 
овог пројекта, а налази се у самом центру 
Љубљане, што је такође погодност везана 
на саобраћајне везе, преноћиште и прехрану 
полазника.

Текст и фото: Душан Јовановић

Косовско Поморавље

Отварање семинара

Заједничка фотографија учесника семинара
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Скупштина је одржана у просторима СПД 
„Никола Тесла“ у Постојни уз присуство 
34 делегата из дванаест друштава која су 
чланови Савеза српских друштава Слове-
није. Присутне делегате поздравио је Нико-
ла Тодоровић, предсједник Савеза Српских 
друштава Словеније, отворио скупштину и 
предложио радне органе скупштине. Након 
дискусије о предлозима изабрано је радно 
предсједништво у саставу: Митар Вујино-
вић, предсједник, Милан Стојановић и Весна 
Стубичар, чланови. Скупштина је изабрала и 
остале органе потребне за неометан и норма-
лан рад скупштине. Након тога потврђен је 
извјештај верификационе комисије која је ус-
тановила да су на скупштини 34 делегата из 
дванаест друштава и да скупштина може на-
ставити са радом и доносити важеће одлуке. 
Предсједник радног предсједништва Митар 
Вујиновић дао је предлог дневног реда на 
усвајање, који је затим усвојен гласовима 
свих присутних делегата. Прешло се на рад 
по дневном реду, прво је усвојен записник 
20. редовне годишње скупштине Савеза срп-
ских друштава Словеније. 

На реду су били извјештаји о раду органа 
ССДС. Прво је Никола Тодоровић поднио 
извјештај о раду Извршног одбора у коме 
је истакао све активности Савеза српских 
друштава Словеније у протеклом двого-
дишњем периоду. У свом извјештају поред 
осталог Никола Тодоровић је навео: 

„Поштовани делегати 21. Скупштине Саве-
за, имам посебно задовољство да пред вама 
поднесем извештај о раду Извршног одбора 
у задње непуне две године, и да подсетим на 

Скупштина Савеза српских 
друштава Словеније
У Постојни је одржана 21. редовна годишња изборна скупштина ССДС на којој је изабрано ново вођство Савеза

успехе које смо постигли, али и проблеме, с 
којима смо се сусретали у своме раду. На са-
мом почетку подсећам да је Савез богатији 
за два друштва у односу на 2014. годину, 
када је садашње водство било изабрано“. 
У даљем току излагања рекао је: „Вођство 
Савеза, је између осталог радило на уна-
пређењу односа и сарадње између друштава 
у Савезу и самог Савеза. Две ванредне сед-
нице Извршног одбора су биле у 2014. годи-
ни, и одржане су у неугодним околностима. 
Прва таква седница је била у раширеном 
саставу 17.5.2014. године, након сазнања о 
катастрофалним поплавама у Србији и Ре-
публици Српској. Савез је одиграо кључну 
улогу, пре свега у организационом и коорди-
национом смислу, а друштва у Савезу, али и 
изван Савеза, су била у функцији реализа-
ције наших одлука“. 

Предсједник Тодоровић је нагласио: „Радује 
ме чињеница да је све више врло успешних 
друштава у Савезу, и да је велика већина у 
функцији јачања Савеза. Није тајна да се једна 
друштва због своје кадровске и организационе 
структуре лакше сналазе, други нешто теже, 
али у већини друштава се осећа напредак“.

О сарадњи са институцијама Словеније, Ср-
бије и Републике Српске рекао је сљедеће: 
„Данас се са уважавањем говори о Савезу 
у институцијама Словеније, Србије и Репу-
блике Српске. Данас се о Савезу прича на 
телевизијама Републике Српске, Србије и 
Словеније, данас се о Савезу пише у број-
ним штампаним медијима, на радију итд., а 
свуда са великим уважавањем. У ове непуне 
две године ми смо били примљени са вели-
ким уважавањем у свим институцијама Сло-

Радно предсједништво

Делегати скупштине
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веније, то ни највећи оптимисти нису могли 
очекивати. Поштовани делегати, вероватно 
неки од вас су били на Свечаној академији 
на Бледу, па желим само да подсетим на 
структуру гостију, који су били присутни 
на Бледу, такође да подсетим на структуру 
гостију на нашој смотри 2014. и 2015. го-
дине. Таква структура гостију и обраћање 
истих на Свечаној академији на Бледу, али 
и медијска пажња, вероватно се неће поно-
вити дуго година, а таква посета и медијско 
покриће је пре свега признање Савезу али и 
актуелном вођству Савеза“.

У вези напора за рјешавање питања стату-
са српске националне заједнице у Слове-
нији Никола Тодоровић је рекао: „Желим 
да подсетим, ми смо на тему статуса имали 
разговоре са свим посланичким групама, а 
са посланичком групом СМЦ и неколико 
пута. Такође смо имали разговоре са пред-
седником републике и у Државном свету. 
Статусно питање није питање само за један 
мандат, то је дуготрајан процес“.

О предстојећим активностима ССДС навео 
је сљедеће: „ССДС је добио домаћинство 
Европске смотре српског фолклора дијас-
поре и Срба у региону за 2017. годину, иако 

смо ми кандидовали за 2015, па и за 2016. 
годину. Хоћу да верујем да ће се сва друштва 
у Савезу ујединити око овог пројекта, јер је 
ово пројекат иза којег треба да стану и ин-
ституције матичне и домицилне државе“. 

Што се тиче тренутног стања у Савезу Ни-
кола Тодоровић је нагласио: „Савез је сада у 
одличној кондицији и на сигурном путу, не 
само када говоримо о статусу Срба у Сло-
венији, до којега нам је свима стало. Такође 
желим да подсетим да широј српској јав-
ности у Словенији, није довољно позната 
помоћ, коју нам нуде институције матичне 
државе, али та помоћ сигурно постоји, ско-
ро на свим подручјима“. 

У наставку рада скупштине поднесени су и 
други извјештаји. Извјештај Надзорног од-
бора поднио је Милош Демоњић, извјештај 
о благајничком пословању изнио је Душан 
Јовановић а извјештај Суда части поднио је 
Драго Савановић. 

Након свих поднесених извјештаја слиједила 
је дискусија у којој је учествовао мањи број 
делегата, а која се односила на разна питања 
дјеловања Савеза и друштава. Сви извјештаји 
усвојени су гласовима свих делегата. 

С обзиром да је ово била изборна скупшти-
на, прво су разријешени досадашњи органи 
а онда се приступило избору органа ССДС. 
За појединачне функције, предсједника и 
потпредсједника, било је више кандидата, 
тако да се, након представљања кандидата 
и дискусије, прешло на тајно гласање. За 
предсједника ССДС била су два кандидата 
и делегати су за новог предсједника Савеза 
српских друштава Словеније изабрали Да-
либора Самца из АКУД „Коло“ из Копра. 
За два потпредсједнике ССДС била су два 
кандидата и они су изабрани а то су Никола 
Тодоровић из СКД „Штајерска заједница“ из 
Марибора и Остоја Бубњевић из СКД „Ново 
Место“ из Новог Места.

У наставку скупштине изабрани су и члано-
ви Извршног одбора у саставу: Далибор Са-
мац, Никола Тодоровић, Остоја Бубњевић, 
Златомир Бодирожа, Милан Стојановић, 
Неђељко Марић, Недељка Стубичар, Ми-
лош Демоњић, Јово Јауз, Младен Цвијано-
вић, Драго Војводић, Илија Јанковић, Дра-
гица Веселић, Јасмина Крапше и Цвијетин 
Нешковић. 

У Надзорни одбор изабрани су Драган Са-
вић из СКД „Слога“ Нова Горица, Драган 
Митровић из КУД „Јелек“ Цеље и Младен 
Миливојевић из СКД „Марибор“ из Мари-
бора, а у Суд части Данијела Пећанац из 
СКД „Марибор“, Жарко Бундало из СКД 
„Петар Кочић“ из Крања и Гојко Лазић из 
СПД „Никола Тесла“ Постојна. 
Ново изабрани предсједник ССДС, захвалио 
се на избору за предсједника и у кратким цр-
тама поновио неке детаље из свог програма, 
који је образложио приликом представљања 
своје кандидатуре. 
Након завршетка скупштине настављено је 
дружење на заједничком ручку.

Текст и фото: Душан Јовановић

Далибор Самац

Никола Тодоровић и Драго Савановић

Никола Тодоровић са добитницима захвалница
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Света архијерејска литургија
Обиљежавање крсне славе Светог првому-
ченика и архиђакона Стефана и Дана Репу-
блике Српске почело је светом архијерејском 
литургијом у Саборном храму Христа Спа-
ситеља у Бањој Луци. Свету архијерејску ли-
тургију служио је Његова светост патријарх 
српски Иринеј, заједно са патријархом Свету 
литургију служили су Његово преосвештен-
ство епископ бањолучки Јефрем, епископ 
захумско-херцеговачки и приморски Григо-
рије, епископ зворничко-тузлански Хризо-
стом уз саслужење свештенства и монаштва 
Српске православне цркве.

Његова светост, патријарх српски Иринеј у 
пригодној бесједи руководству и народу Ре-
публиек Српске пожелио је срећну и благо-
словену славу, наводећи да је данас велики 
и радостан дан за Српску. Обраћајући се 
вјерницима, патријарх Иринеј је рекао: „Ре-
публика Српска утемељена је на истини и 
правди божијој и она је Богом благословље-
на и освећена, што јој гарантује опстанак“. 
Патријарх Иринеј је такође рекао да „многи 
шкргућу на Републику Српску, али узалуд. 
Јер је она утемељена на истини и правди, на 
костима и крви светих мученика“.

У Саборном храму Христа Спаситеља и у пор-
ти храма било је много вјерника који су дошли 
да молитвено прославе овај празник и доче-
кају поглавара Српске православне цркве. За 
све њих овај дан је веома значајан јер се у ис-
том дану прослављају Дан Републике Српске 
и крсна слава Свети архиђакон Стефан. Све-

Дан Републике Српске 
и крсна слава
Република Српска обиљежила 9. јануар, Дан Републике Српске и крсну славу Светог архиђакона Стефана

тој литургији и славском обреду присуство-
вао је предсједник Републике Српске, Мило-
рад Додик, званичници Републике Српске и 
Србије као и бројни вјерници.

На позив Милорада Додика, предсједника 
Републике Српске свечаностима у Бањој 
Луци присуствовала је и делегација Саве-
за српских друштава Словеније са пред-
сједником Николом Тодоровићем на челу. 
У делегацији су још били Далибор Самац, 
потпредсједник Савеза и Душан Јовановић, 
секретар Савеза и главни и одговорни уред-
ник Новина Српских Мостови.

Свечана академија „Завјет слободи“
Након Свете литургије гости, а међу њима и 
делегација Савеза српских друштава Слове-
није, упутили су се према Спортској двора-
ни Борик гдје је одржана Свечана академија 
под називом „Завјет слободи“.

Свечаној академији присуствовали су Њего-
ва светост патријарх српски Иринеј, пред-
сједник Републике Српске Милорад Додик, 
предсједник Владе Србије Александар Ву-
чић, предсједник Владе Републике Српске 
Жељка Цвијановић, предсједник Народне 
скупштине Републике Српске Недељко 

Патријарх Иринеј

Учесници програма Свечане академије
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Чубриловић, предсједник Народне скупшти-
не Србије Маја Гојковић и члан Предсјед-
ништва Бих из Републике Српске Младен 
Иванић.

Академији су такође присуствовали минист-
ри у владама Српске и Србије, народни по-
сланици, члан колегијума Представничког 
дома Парламента БиХ Младен Босић, пред-
ставници Српске у институцијама БиХ, амба-
садор Руске Федерације у БиХ Петар Иван-
цов, представници невладиних организација 
проистеклих из одбрамбено-отаџбинског 
рата, представници међународних организа-
ција, званице из политичког, јавног, друштве-
ног и културног живота Српске и Србије.

Програм Свечане академије почео је инто-
нирањем химни „Моја Република“ и „Боже 
правде“ а минутом ћутње уз „Вјечнаја 
памјат“ одата је захвалност онима који су 
своје животе уградили у Републику Српску.

Свечане бесједе имали су Александар Ву-
чић, премијер Србије, Милорад Додик, 
предсједник Републике Српске и академик 
Матија Бећковић.

Предсједник Владе Србије Александар Ву-
чић истакао је: „Љубав Србије према Репу-
блици Српској не значи мржњу према Бос-
ни и Херцеговини“ и навео „да та љубав, 
напротив, подразумева и изградњу мостова 
према БиХ како би се разменио капитал, 
људи, како би сви живели боље и заједно 
опстали“. Додао је „да су Срби, Бошњаци и 
Хрвати у Србији и БиХ судбински везани, 
да су живели заједно вековима уназад и да 
ћемо живети заједно вековима који долазе“.

„Нама емоције на овим просторима више 
нису потребне, него мир развој сарадња 
учење, напредак, потребни су нам Пупини, 
Тесле, Андрићи, Селимовићи, они који ће 
нас водити напред а не назад“, рекао је Ву-
чић. Он је нагласио да Србија неће да доз-
воли да РС буде усамљена, као што неће да 
дозволи да било ко на Балкану буде усамљен. 
Вучић је пожелио грађанима Српске срећан 
Дан Републике Српске и срећну, успјешну и 
богати заједничку будућност.

Милорад Додик, предсједник Републике 
Српске је на свечаној академији подсјетио 
како је настала и како траје Република Срп-
ска. Он је рекао да је то потреба тамошњег 
народа да живи у слободи онако како жели. 

„Нека не покушавају да демонтирају РС у 
судском поступку. У миру смо прогласили 
РС, нажалост крвљу бранили у рату, у којем 
смо имали много жртава, а бранићемо је 
свим расположивим средствима“, истакао је 
предсједник РС. 

Академик Матија Бећковић је између оста-
лога рекао: „Не може нам нико наудити ако 
не наудимо ми сами себи. Ако будемо слож-
ни, нећемо бити мали и слаби, него велики 
и непобедиви”. Бећковић је навео „да оном 
ко се бори за свој идентитет прете да неће 
имати од чега да живи и саветују да ту тему 
једно време задржи за себе“.

„Кажу као да би било паметније да не слави-
мо бар ове године док не прође криза, или да 
једно време славимо кријући, као у славна 
времена и не оглашавамо на сва звона оно 
што се других не тиче и што не мора да саз-
на и види. Дилема је да славимо и да будемо 
гладни или да будемо сити и да славимо у 
дубини душе”, навео је Бећковић. Он је кон-
статовао да мале земље „држе у инкубато-
рима које туђа рука искључује и укључује”.

„Сад би требало да будемо послушни и да се 
не чује да смо живи, а после ћемо славити и 
крсну славу”, рекао је он.

Након свечаних бесједа програм академије 
настављен је музичко-сценским приказом 
„Завјет слободи“ у коме су учествовали 
хорови из Српске, пјевачке група, соло 
пјевачи, Симфонијски оркестар Академије 
умјетности Универзитета у Бањој Луци, 
глумци и дјеца. У занимљивом и разно-
врсном програму приказана је историја, 
писменост, религија, култура српског наро-
да не само са подручја Републике Српске 
него и цијеле Босне и Херцеговине. При-

сутни, њих око двије хиљаде имали су при-
лику да виде и чују. „Нека се слави“, Живот 
и прикљученија“ Доситеја Обрадовића, 
„Завјештање језику“ Младена Матовића, 
„Молитва за земљу“, „Нада“ аутора Мла-
дена Матовића у извођењу соло сопрана 
Анете Макањић, рецитацију пјесме „нема 
среће“ Богдана Р. Милановића-Крајишни-
ка, „Критику аустријске управе у Босни“ 
Петра Кочића, „У улици Данила Илића“ 
Иве Андрића, „Ми знамо судбу“ Алек-
се Шантића, „Вјерујем у Бога и српство“ 
Јована Дучића, „Оживљено дјетињство“ 
Бранка Ћопића и „Завјет“ Младена Мато-
вића у соло извођењу Кристине Ивановић

Величанствена сценографија, кореографија, 
извођачи као и теме које су приказане побу-
диле су многе емоције код свих који су има-
ли прилику да присуствују овом великом 
догађају.

Пријем у Влади РС
Након Свечане академије гости и домаћини 
преселили су се у Административни центар 
Владе Републике Српске гдје је Милорад 
Додик, предсједник Републике Српске при-
редио пријем за све госте.

Делегација Савеза српских друштава Слове-
није искористила је прилику да у спонтаним 
разговорима са некима од званичника пред-
стави дјеловање Савеза, друштава и живот 
и рад цјелокупне српске заједнице у Слове-
нији. Присуство прослави Дана Републике 
Српске и крсне славе Светог архиђакона 
Стефана за делегацију Савеза, као и сам 
Савез српских друштава Словеније била је 
велика част и признање.

Текст и фото: Душан Јовановић

Далибор Самац, Милорад Додик и Никола 
Тодоровић

Гости на Свечаној академији
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Конференција српских организација 
у сталном засиједању, под радним на-
зивом „Срби у региону – положај и 
перспективе“, у организацији Српског 
националног савјета Црне Горе, која 
је одржана у Подгорици од 29.11.2015. 
до 2.12.2015. године, а у чијем раду су 
учествовале националне организације 
из Мађарске, Словеније, Хрватске, Ре-
публике Српске, Албаније, Македоније, 
Србије и Црне Горе, била је изузетно 
радна и у садржајном, али и у организа-
ционом погледу врло успјешна. 

Делегација Савеза српских друшта-
ва Словеније, у којој су били Нико-
ла Тодоровић и Остоја Бубњевић, 
учествовала је у раду Конференције, 
а наше присуство је било веома за-
пажено, не само у току пленарног 
засиједања, него и код припреме  и 
усвајања закључака конференције.

Српски национални савјет Црне Горе, 
који има изузетно велики организацио-
ни, интелектуални и финансијски потен-
цијал, изказао је велико гостопримство 
свим делегацијама, међу којима и нашој. 

Срби у региону – положај 
и перспективе

На Конференцији  су учествовали поред 
домаћина и наше делегације такође и 
представници Српског националног 
вијећа Хрватске, представници Српс-
ког националног савјета Македоније, 
Српског националног вијећа Мађарске, 
Српског националног савјета Албаније. 
Поред набројених представника земаља 
региона, били су присутни и представ-
ници појединих удружења, као што су: 
представници српских домаћина Србије 
и Црне Горе, представници удружења 

„Светозар Милетић“ из Војводине, уд-
ружења „Избор је наш“ из Републике 
Српске, али и бројни угледни интелекту-
алци и појединци, као што су Момчило 
Крајишник, Радо Караџић, Драган То-
доровић, али и одређен број других уг-
ледних интелектуалаца. Такође су били 
присутни и представници Управе са са-
радњу с дијаспором и Србима у региону, 
али и бројни други угледни појединци.

Излагање наше делегације на самој конфе-
ренцији, било је уравнотежено и изузетно 
добро прихваћено. Садржало је поред 
уводног поздрава и захвалности домаћи-
нима још неколико садржајних целина. У 
првом дијелу смо представили ССДС као 
кровну организацију Срба у Словенији. 
У другом дијелу била је представљена 
сарадња Савеза са институцијама Слове-
није, где смо нагласили поред проблема с 
којима се сусрећемо такође и позитивна 
кретања и оптимистичка очекивања када 
је у питању рјешавање статуса. У трећем 
дијелу представили смо сарадњу са ин-
ституцијама матичне државе Србије, с 
посебно наглашеном сарадњом послије 
2000. године, гдје се показао оптимизам 
након конституисања Скупштине дијас-
поре, али и песимизам након садашњега 
стања, када је у питању институционална 
повезаност. У закључном дијелу смо се 
осврнули на међусобну сарадњу кровних 
организација Срба из земаља региона, 
која је недовољна, а за тако стање неможе-
мо кривити институције нити домицилне 
нити матичне државе. 

Радно предсједништво Конференције

Учесници Конференције

Свечана академија
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Након изузетно богате и плодне рас-
праве већине учесника, Конферен-
ција српских организација у стал-
ном засиједању, донијела је сљедеће  

ЗАКЉУЧКЕ

1. Да се до 31. јануара 2016. године штам-
па „Зборник саопштења о положају и 
перспективама српског народа у земљама 
региона“ на основу извјештаја органи-
зација које су учествовале на Конферен-
цији, која би у себи садржала однос доми-
цилних држава према положају српског 
народа, као и ангажовање матичне државе 
Србије на заштити српског националног, 
културног, језичког и вјерског идентитета 
својих сународника у региону 
2. Да предсједник Републике Србије, као 
предсједник Савјета Срба у региону, при-
ми делегацију представника Конференције 
ради интензивирања међусобне сарадње и 
упознавања са проблемима и могућнос-
тима побољшања статуса Срба у региону, 

коју су учесници Конференције оцијенили 
као забрињавајуће лошу и недовољну.
3. Конференција је подржала иниција-
тиву са недавно одржаног лингвистич-
ког скупа, посвећеног српском језику 
и великом српском реформатору Вуку 
Караџићу, који је недавно одржан у 
Пљевљима под називом „Вук Караџић 
у нашем времену“, за штампање једин-
ственог српског буквара, ради очувања 
српског културног и језичког идентите-
та, са којом су се већ усагласиле најзна-
чајније културне и духовне институције 
српског народа у српским земљама и ра-
сијању, међу њима Матица српска (најс-
тарија српска културна институција) и 
Српска књижевна задруга (најстарија 
српска издавачка кућа).
4. Конференција пружа подршку Републици 
Српској како она не би подлегла притисцима 
и неприхватљивим захтјевима, који би на-
нијели штету интересима српског народа, и 
како би осигурала статус који јој припада по 
Дејтонском споразуму.
5. Конференција националних орга-
низација из региона је у сталном за-
сиједању, а нове редовне консултације 
одржаће се средином јуна 2016. године. 

Делегације Конференције су 1.12.2015. 
посјетиле највећи и најљепши Храм у 
Подгорици, „Храм Христовог Васкр-
сења“, и манастир Острог. Истога дана 
смо присуствовали величанственој Све-
чаној академији поводом обиљежавања 
Велике подгоричке скупштине српског 
народа у Црној Гори и Дана уједињења 

Црне Горе и Србије, на којој је једна од 
беседника била академик Јелена Госко-
ва, која је подсјетила не само на исто-
ријске чињенице и улогу српског народа 
за вријеме великог рата, него и на уло-
гу Срба и Србије у данашњем времену. 
Сљедећа конференција ће бити вјероват-
но јуна 2016. у Бањој Луци, а наставак 
децембра 2016. године у Скадру у Ал-
банији. Словенија вероватно долази на 
ред у 2017. години, о чему ће одлучити 
Извршни одбор Савеза крајем 2016. го-
дине.

Делегација ССДС је упутила 
Српском националном савјету Црне 
Горе честитку за изузетно добру орга-
низацију Конференције, али и захвал-
ницу за изузетно гостопримство и ува-
жавање наше делегације. 

Никола Тодоровић

Никола Тодоровић подноси реферат
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Беседити о великом беседнику није ли то, 
благо речено, несмотреност? Одавати при-
знања признатом, овенчаном и посвећеном – 
сувишни је труд. Пред њим се треба скруше-
но молити, слушати и следити наук његов. 
И данас, особито данас, у овом мраку, кад је 
над нама небо затворено, потребан си нам, 
Свети Владико, да нам обасјаваш пут. Ти то 
можеш, јер носиш светлост у себи, спасо-
носну светлост; то је светлост Мудрости и 
њених кћери, Вере, Наде и Љубави. Помоли 
се за нас, Свети Владико, учини да се небе-
са отворе, да саслушају наш плач и приме 
наше молитве. Ти знаш, а и ми знамо, ко-
лико смо грешни. И сад се може рећи: „Бог 
се драги на Србе разљути за њихова смртна 
сагрешења.“ Али ипак, ипак – зар смо ми 
најгори? Па мисмо светосавски народ, и Ње-
гошев род, и Твоја деца: ми често страдамо 
и због наивности наше, која је посестрима 
доброте. Ниси ли баш Ти, Свети Владико, 
говорио и писао о Светој Србији. И кад је 
грешна, претеже у њој честитост и више од 
тога: надмоћност њена је  уДоброти. Ми ни-
кад нисмо само на себе мислили, него смо 
се жртвовали, следећи и Твоје завете, за 
сабраћу своју. А међу браћом, од памтиве-
ка је тако, нађу се и наследници Каина. Сам 
си искусио, Свети Владико, зло од најрође-
нијих, јер, нажалост, „најцрњи враг је Србин 
себи сам“. Као Твој праотац и узор ,Свети 
Сава, последње године живота ниси провео 
са својима: очи си склопио у руском мана-
стиру Светог Тихона, негде у Пенсилванији, 
као што је Сава Немањић преминуо у бугар-
ском престоном граду Трнову. Као и првог 
архиепископа српског, тако је и тебе, Свети, 
потомство – да умири своју савест – прене-
ло из туђине у отачаство, и сад си ту, у свом 
завичају, сједињен са вама и слављен од нас. 
Присутан си, као да си жив, а Ти жив, зацело, 
јеси, јер живо је Твоје дело, које нас поучава 
и опомиње, обавезује, благотворно зрачећи 
на нас. То велико дело, као величанствена и 
неуништива птица Феникс, опет је узлетело, 
благодарећи вредном и увек блаженом Вла-
дици Лаврентију, који је штампао и ширио 
Твоје књиге кад је то било опасно; да – било 
је то за тадање властодршце кривично дело, 
али за нас, Србе, неопходно: да бисмо се 
вратили и Теби и себи, да не заборавимо ко 
смо и шта смо. А онда је Глас цркве из Твог 
Ваљева, његов марљиви челник протођакон 
Љубомир Ранковић, са благословом еписко-
па Лаврентија, објавио Твоје многогласно 
дело у двадесетпет свезака, око девет тисућа 

страница. То је монументалан споменик, 
онај основни, из којега исходе други мо-
нументи. Ето, сад Ти откривамо споменик 
у Ваљеву, дело уметнице Дринке Радовано-
вић, уз завештање задужбинара браће Вујић 
грешно потомство Ти се сад одужује, колико 
покајнички и смерно толико и штедро: у Со-
ко-граду Владика Лаврентије подиже мана-
стир, Теби посвећен, Свјатјејши. Какав ди-
ван манастир у пределу пуном тајни: многи 
помишљају на Метеоре у Грчкој. „Мислиш 
усред јаве процветао сан...“

Уз храм, у Соколу је и музеј; тамо су и кона-
ци који могу да приме преко две стотине хо-
дочасника, отворени за нас из отачаства, и за 
Србе из расејања и за пријатеље наше из це-
лога света. И тамо се око Тебе и Твога лика, 
Свети Владико, окупљају вредни и побож-
ни, жедни вере и жељни знања. И ових дана 
је тамо велика моба, преображена у покрет, 
можда наследница, у новим приликама на-
ставак, богомољачког хода. Твоје дело живи, 
крепи нас, Свети Владико. Тако Ти за нас 
ниси покојник, јер си вазда присутан како у 
отаџбини тако и на свим континентима зем-
нога шара, где год има православних, и не 
само православних! Ако смем још да истак-
нем: за нас је веома важно да си се вратио у 
завичај, на који си, као и на своје порекло, 
вазда био поносит. И коме си насушно по-
требан. Тим чином, испунио си његошевско 
правило, исказано речима Владике Данила:

Ђе је зрно клицу заметнуло, 
Онде нека и плодом почине.

Твој родни крај сад је животворно сре-
диште српског хришћанства. Ту су духовна 
огњишта. Тобом надахнута: родни Лелић, 
где си се родио и где почиваш, па кошница 
православља Ћелије, где је боравио и ст-
варао Ава Јустин; вазда веран Твоме духу, 
неуморно је гајио спомен на Тебе, Свети; ту 
су још Пустиња и Каопа, над којима бди ду-
ховно будно Ваљево и историјом бременита 
Бранковина. Из Твога завичаја излетело је 
цело јато знаменитих, учених, даровитих и 
надахнутих: они су сведоци наши пред Тво-
рцем да је српски народ достојан да преживи 
и ову трагедију, јер је у вечитој борби Добра 
и Зла, вазда био, јесте и биће на страни До-
бра. У том главном нашем искушењу Твоја 
духовна подршка и Твоје молитве, Свети 
Владико, драгоцене су за нас. Огромно је 
Твоје дело. Стојим пред њим у страху, јер 
недостојан сам да о њему зборим. Усуђујем 
се да Ти се исповедим: из оног сам поколења 
које је са убеђењем пратило Твој ход, ослуш-

О светом владици 
Николају Велимировићу
Реч у Ваљеву, 29. јуна 2006, 
приликом откривања споменика

кујући сваку реч. Беше ми четрнаест-пет-
наест лета кад сам био очаран Беседом о 
великом имену: налазила се у нашим читан-
кама. Читали смо, за заносом, и све остале 
Беседе под гором, као и ону на Цетињу, из 
већ давне 1925, у присуству Краља Алексан-
дра Првог, а приликом преноса Његошевих 
моштију у обновљену капелу на врху Ловће-
на, коју си, Свети Владико, започео као Пету 
Бетовенову симфонију:

„На колена Ваше Величанство, пра-
унуче бесмртнога владике Његоша! Ево 
нас на крову Српства! Црна Гора, уистини, 
представља кров наше државе, и то не само 
својом физичком узвишеношћу над осталим 
покрајинама, него и моралном.“

Тако беше, а данас се та вековима најсрп-
скија земља, под притиском одрода, изопа-
чене деце комунизма, одрекла свог племе-
нитог порекла и часног имена. А ми смо, 
Свети Владико, са заносом читали Твоје на-
дахнуто и до данас непревазиђено дело „Ре-
лигија Његошева“. Заразио си нас љубављу 
и дивљењем према том узвишеном српском 
песнику, који је исковао морал српскога 
Српства. И друге си љубави у нас усадио: 
према Достојевском и његовом Свечовеку 
којим се супротставио Ничеовом Натчове-
ку, према Державину и Пушкину, Гогољу и 
Лаву Толстоју, према Шекспиру и Милтону, 
према гетеу... Вазда си био, па и ми с То-
бом, Свети Владико,  удуховно најузвише-
нијем друштву. Твој крилати дух надлетао 
је целу Европу, па је отишао и много, мно-
го даље: на Далеки исток, до Конфуција и 
Браме, на индијски потконтинент, јер си 
духовно општио са Рабиндраматом Тагоре, 
са ведама и упанишадама, рамакришном и 
Вивеканандром, с великим заточеницима 
пантеизма, никад притом не заборављајући 
ко си и одакле си, у сваком тренутку веран 
Светом Сави и Јовану Златоустом, духовно 
близак руским великим богословским мис-
лиоцима а изнад свега надахнут тринаестим 
апостолом, Светим Павлом, који Ти је вечи-
ти узор, узвишени идеал и, допусти да изус-
тим, врло близак сродник по темпераменту. 
А Твоје устрептале и узвишене „Молитве на 
језеру“ подсећају нас да је и Давид, песник 
псалама, снажно одјекнуо у души Твојој. Ве-
лика је Твоја љубав према Српском народу. 
Указивао си, опет из љубави на његове мане, 
пороке, грехове, особито на слабљење вере 
код интелектуалаца, искорењених и отуђе-
них. Твој критички дух није затајо ни кад 
би се окренуо нашој Цркви, архијерејима и 
свештенству. Криза такозване елите, у свим 
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срединама и на свим ступњевима, изазва-
ла је забрињавајућу кризу нације, хлађење 
према вери, религиозни кризис, на који си 
упозоравао. Свеједно је Српски народ остао 
за Тебе – Теодух, слуга Божији и можда баш 
зато честа жртва свог благородног чувства. 
Твоја вера у Србе обавезује нас да не изне-
веримо ни себе, ни небеску Србију, ни Тебе, 
Свети Владико. За нас си Ти велики и узори-
ти родољуб српски али Твоје слободоумно и 
широкогрудо Српство никад Ти није смета-
ло да будеш велики Словен, Европљанин и 
грађанин света. Све се то дивно усклађује у 
Твом моћном, за све вредности и све лепоте 
отвореном духу, вазда прожетом хришћан-
ском Љубављу, која све превасходи. Твоје 

Свет је угледала 12. јула 1828. године, у 
бечком предграђу Ландштрасе, као сед-
мо дете оца Вука Стефановића Караџића и 
мајке Ане. Расла је у крају ситних трговаца 
и занатлија, у породици где је смрт харала, 
и где се често преплитала радост рађања и 
жалост умирања. Од малих ногу се одлико-
вала бистрином. Била је миљеница и роди-
теља и многобројних пријатеља куће. Јернеј 
Копитар, високи дворски цензор, називао је 
„циганчицом“, алудирајући на њену тамну 
пут. Брижни отац је желео да јој пружи све 
најбоље. Колико се могло у доба великог 
сиромаштва. „Много је тога себи закидао, 
писала је она касније, само да би ми пружио 
завидно образовање“. Учила је Мина језике, 
волела је музику, а сликарство је учила код 
великих мајстора кичице. Волела је порт-
рете. Из њеног сликарског опуса је остало 
педесетак радова, а најчешћи мотив су били 
ликови родитеља, рођака, пријатеља. Исто-
ричари уметности су касније оценили да је 
њен развој ишао линијом сазревања. Али 
није сазрела. Породичне трагедије и бројне 
невоље су допринеле да се заувек мане сли-
карства, своје велике љубави.
Мина Вукомановић Караџић је иза себе ос-
тавила и бројне стихове и преводе. Говорила 
је више језика, волела је поезију, пуно је пи-
сала, још више читала. Стихови су јој били 
љубавни, родољубиви, кадкад тужни, често 
болећиви:
„Сећај ме се! Али не…
радије ме заборави,
Биће то боље за нас обоје;
Сан је био леп… прекриј га велом,
Заборави ме одважно —
али не — сећај ме се.“

Оцу је помагала у сређивању приповедака и 
народних песама. Захваљујући знању језика, 

много тога је превела и на наш језик, који 
је и сама научила тек у петнаестој години. 
Најлепше године живота је провела у роди-
тељском дому. Касније су је, нажалост, пра-
тиле само несреће, жалости и патње.
Мину су многи волели, али је и сама волела. 
Остала је недовршена романса са Бранком 
Радичевићем, али се без очевог благослова 
није могло. Није Вук имао ништа против 
Бранка, али му је, очигледно, било „преко 
главе“ и песника и поезије, а највише беспа-
рице која их је пратила. Тридесет година је 
имала када се у мају, 1858. године, у Сабор-
ној цркви у Београду венчала са Алексом 
Вукомановићем, братанцом кнегиње Љуби-
це. Волела је Мина овог образованог Шу-
мадинца, волела је да слуше његове рецита-
ције, волела је да га гледа док је водио своје 
озбиљне дебате. Због љубави је прешла у 
православље и добила име Милица. Алекса 
је био професор Универзитета, учен човек, 
али нажалост болешљив. Због изгубљеног 
вида у левом оку, често је морао на лечење 
у иностранство. Мина је вазда била уз њега, 
прикупљајући новац за његово лечење. Го-
дину дана након венчања је добила сина пр-
венца и највећу радост — Јанка, али срећа 
није дуго трајала. Свега неколико месеци на-
кон рођења сина, иста звона која су најавила 
њено венчање поново су забрујала да огласе 
смрт њеног мужа. Мина је остала самохрана 
мајка са сином у наручју.
О својој тузи и усахлим сузама често је писала 
у свом дневника, али и о брижним родитељи-
ма који су желели да јој угоде и ублаже њене 
патње. Јанко је растао и временом стасао у 
лепог и здравог момка. Али несреће су се ни-
зале. Најпре је, 1864. године, сахранила оца, а 
дванаест година касније и мајку. А онда следи 
најгоре. У мају, 1877. године, у својој девет-
наестој године од туберколозе умире и Јанко.

Вилхелмина Мина 
Караџић Вукомановић

Уметничка душа више није имала суза. По-
вукла се у осаму која ће је пратити до краја 
живота. У гроб је однела сећања на Вука, 
Бранка, бројне пријатеље, велике Србе који 
су долазили у дом Караџића. Умрла је 12. 
јуна 1894. године, од запаљења бубрега. Са 
душом се растала у свом дому у Бечу. О др-
жавном трошку су посмртни остаци пренети 
у Београд, на Старо ташмајданско гробље. 
Приликом премештања гробља, 1905. годи-
не, земни остаци несрећне жене су, заједно 
са мужом и сином, пренета у цркву на Са-
винцу, задужбини Вукомановића. А само 
место, игром случаја, знатно пре њеног 
рођења, описао је у својим забелешкама и 
њен отац: „Место питомине, дивне природе, 
високог дрвећа“. Ни слутио није да ће ње-
говој љубимици Минки, баш та питомина 
Шумадије бити вечни починак.
Многи савременици су Мини замерили што 
као Вукова наследница, у чијој заоставшти-
ни је остало пуно радова, није посветила 
више пажње и труда да се ови списи среде. 
Међутим, после толико трагедија и жалос-
ти, Мина, очигледно, више није имала снаге. 
Остао је, међутим, један споменар који је, 
како је сама записала, добила од неког оче-
вог пријатеља на Бадни дан.
Ово „хранилиште“ њене интиме својеврс-
ни је, заправо, био део Минине биографије. 
У њему су не само њени записи, већ и речи 
бројних њених и очевих пријатеља. У споме-
нару је и Бранко Радичевић забележио и своју 
познату песму „Певам дању, певам ноћу“. 
Песму посвећену управо Мини Караџић.

дело, Свети Владико, као море дубоко и ус-
таласало, треба приближити српском човеку, 
чија је душа опустошена; тражећи спасење 
за њу; треба је просвећивати: и посвећивати, 
бодрити и враћати је чистим изворима наше 
и универзалне културе, чији с свестрани не-
имар и заступник. Не може, и никако не би 
смео, да пропадне народ који има такве ду-
ховне челнике као што си Ти, Свети Владико, 
и претходници Твоји, Светитељ Сава Не-
мањић и Петар Други Петровић Његош. На-
дахните нас, обасјајте нам пут, спасите нас!

(Са допуштењем и благословом аутора

Преузето из књиге: „Поруке Драгана 
Недељковића“, Нова Европа, 2006)



14 | Из друштава | Јануар 2016

Било је то прије 20 година. Био је то сан, 
била мисао и маштање. И уз вољу, труд и рад 
родило се наше друштво. Друштво понос-
них „вукова“. Друштво које дјелује на под-
ручју Јесеница и Радовљице и које не доз-
вољава да се забораве ријеч и науци српско-
га народа. Ту смо да гајимо и чувамо што су 
нам преци оставили. Ту смо да учимо млађе 
генерације ко смо и шта смо. Ту смо да се 
веселимо, да пјевамо, да играмо и да наше 
носимо са собом како у глави тако и у срцу. 

Друштво постоји 20 дугих година. Све те 
године собом су носиле како падове тако 
и успоне. Учили смо на својим грешкама 
и у властитом зноју дизали се на ноге још 
јачи и бољи. Било је момената када би било 
најлакше одустати и предати се. Али нисмо. 
И нећемо. Никад. Води нас превелика љубав 
према томе шта радимо и што волимо. 

Наше друштво није само друштво. То је 
наша друга породица. Мјесто где нам је 
лијепо и гдје се осјећамо сигурно. Ми зна-
мо много тога. Играмо и пјевамо. Пишемо 
прозу и поезију. Играмо фудбал и пењемо 
се на брда. Волимо шах и дружења. Има 

Свечана скупштина 
КПСХД Вук Караџић 
Завичајно вече
Наш „Вук Караџић“ слави 20 година. Младић по срцу, али стар и искусан 
господин у души. Као и свака прича има и наша негдје свој почетак. 

нас великих, а има и оних малих који су нам 
најдражи. Свако међу нама пронашао се у 
ономе што му је драго. И није нам жао. Јер 
је једноставно то постало дио нас. 

Двадесет година није мало. И није згодно 
борити се и опстати. Али вриједи. Надамо 
се да ћемо бити још јачи и још бољи. Године 
које су тако брзо прошле донијеле су собом 
жеље и донијеле су нову наду. Жељу да иде-
мо до неба, а наду да никад не угасимо. Не 
можемо вам описати колико смо срећни… 
имамо двије породице. Имамо ослонац и 
пријатеље кад нам је најљепше и кад нам је 
најтеже. Имамо једно другога, а жеља нам је 
да се и ми као и свака друга породица мно-
жимо. Да нас буде све више и више. У броју 
је снага, а у снази слога. 

Да, двадесет година и поводом тога одржана 
је свечана скупштина на којој смо подијели-
ли признања за све који су вјерно радили у 
нашем друштву 5, 10 или 15 година. Нашем 
позиву су се одазвали Стана Кончаревић, 
конзул Републике Србије у Словенији, То-
маж Менцингер, градоначелник Јесеница, 
јереј Бранислав Тодорић, представник пра-

вославне црквене парохије крањске и Нико-
ла Тодоровић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније. Било је ту и представ-
ника  српских друштава која су регистрова-
на у републици Словенији: КСД „Петар Ко-
чић“ Крањ, КД „Брдо“ Крањ, СПД „Никола 
Тесла“ Постојна, СКД „Слога“ Нова Горица, 
СД „ Др Младен Стојановић“ Велење. Били 
су присутни и наши спонзори: Војо Јовичић, 
Горан Јовичић и Нино Пеуља. 

Говор Милана Стојановића

Словеначка и српска химна-Пјевачка група КПСХД Вук Караџић
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На самом почетку наша женска и мушка пје-
вачка група отпјевале су химне, словеначку и 
српску. Слиједили су говори, а у њима добре 
мисли и добре жеље свима нама који смо при-
помогли да се друштво одржи толике године. 
Присутнима се обратио Милан Стојановић, 
предсједник КПСХД „Вук Караџић“ сље-
дећим ријечима:
„Поштовани гости, даме и господо, дра-
ги наши чланови. Велика ми је част да као 
предсједник КПСХД „Вук Караџић“ Ра-
довљица могу да вас поздравим у години 
када наше друштво слави велики јубилеј. 
Нарочито ми је драго што сте се у оволиком 
броју одазвали нашем позиву и увеличали 
ову нашу свечаност.

Неко ће рећи било је то давне 1995. године, 
а опет многи од вас као да је јуче било. У 
тешким временима настало је друштво које, 
хвала богу, и дан данас постоји захваљујући 
великом труду, раду и зноју свих наших до-
садашњих чланова. Није било једноставно. 
Било је како успона тако и падова, али увијек 
смо нашли излаз и зато смо вечерас овдје. 
Смогли смо снаге да из сваког тешког иску-
ства изађемо бољи, искуснији, храбрији и 
паметнији. Зато се и окрећем оним лијепим 
стварима због којих смо вечерас овдје.

Слободно могу рећи да наше друштво у го-
дини у којој слави овај јубилеј има чиме да 
се поноси. Имамо рекордан број чланова, 
нас преко 130, развили смо дјеловање кроз 
велики број секција, па свако од нас може да 
изабере и ради оно што му је најдраже.

Наше друштво је члан: Савеза културних 
друштава општине Радовљица, Савеза кул-
турних друштава општине Јесенице, Савеза 
српских друштава Словеније, Спортског са-
веза Радовљица и ЦИОФ-а.

Друштво је 2014. године добило статус 
друштва у јавном интересу. Данас је у 
друштву скоро 100 активних чланова који 
вриједно раде у фолклорној, пјевачкој, драм-
ској, литерарној и спортској секцији. За рад 
тих секција имамо 8 комплета ношњи. На то 
смо у друштву врло поносни, јер то је наше 
богатство. Ја можда најбоље знам да су чла-
нови друштва вриједни и марљиви, а оцјену 
колико смо успјешни препуштам другима, 
онима са стране који, ако хоће, нека дају свој 
суд и печат. Трагове, оне вукове, сигурно ос-
тављамо и они су из дана у дан све већи и 
већи и то нам нико не може оспорити. 

Да ли може боље? Наравно, увијек може 
боље и више, али не зависи увијек само од 
нас. Зависи и од свих услова са стране на које 
понекад немамо и не можемо имати утицај, 
али оставимо то за неки други пут, вечерас 
је ово ипак свечана, а не радна скупштина.
Као што поменуше на почетку наши води-
тељи, свега овога не би било да није било 
воље, жеље и идеје неколико људи који су 
имали храбрости да заједничку идеју прене-
су на папир и оснују ово наше друштво. 

Зато је ред да им вечерас одамо признање и 
захвалимо им се на најбољи могући начин за 
све што су учинили за нас и омогућили нам 
да дођемо до овог јубилеја. Такође нисмо 
заборавили ни наше досадашње предсјед-
нике који су нас водили кроз ова, по наше 
друштво турбулентна времена. Наравно, ту 
су и они наши дугогодишњи чланови који 
имају највише заслуга и ред је да их награ-
димо за њихову дугогодишњу вјерност и 
оданост нашем друштву.

Пре него што поново препустим ријеч на-
шим водитељима, само можда још једна 
кратка мисао и поглед у будућност. Када ве-

черас видите ове наше најмлађе, схватићете 
да вриједи и схватићете да све ово има вели-
ки смисао. 

Осврните се око себе, поручите својим по-
родицама, фамилијама, пријатељима, кумо-
вима шта вам лијепог доноси ово друштво, 
промовишите га као и до сад у најбољем 
свјетлу и не бојте се, видјећемо се ми опет 
и заједно прославити и следећи наш јубилеј.
Хвала!“

Присутнима су се обратили и гости Све-
чане скупштине: јереј Бранислав Тодорић, 
представник православне црквене парохије 
крањске, Томаж Менцингер, градоначелник 
Јесеница, Стана Кончаревић, конзул Репу-

Водитељски пар Мики Мартић и Бригита 
Браткович Станкић

Наступ Вукових ветерана
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отпјевале пјесме: „Седи Мара“, „Под Јаво-
ром“, „Све су цуре“ и „Јесам ли ти говорио 
секо“. Руководилац пјевачких група је Сне-
жана Максимовић.

Настављено је са женском изворном групом 
КУД „Севдах“ из Љубљане која је отпјевала 
пјесму „Одрасла сам овце чувајући“. Кул-
турни вођа КУД „Севдах“ је Зора Перенда, 
а ментор женске пјевачке групе је Ката Бу-
димир.

Пријатељи из Постојне, ветерански ансам-
бл, представио је игре са Озрена. Руководи-
лац ансамбла је Цвијета Цица Гојковић.

Мушка пјевачка група СКПД „Свети Сава“ 
из Крања представила се пјесмама: „Пјевај 
брате“, „Расти боре“ и „Испред куће од ка-
мена“. Вођа групе је Младен Врањеш.

Женска пјевачка група КУД „Севдах“ 
Љубљана и мушка пјевачка група СКПД 
„Свети Сава“ Крањ заједно су отпјевали 
пјесму „Шта то радиш Маро“. 

На сцену су поново ступиле пјевачке гру-
пе КПСХД „Вук Караџић“ које су отпјева-
ле пјесме: „Мој Драгане не гледај високо“, 
„Цветала ми липа и топола“, „Погледај де 
мала моја“.

На крају програма ветерански ансамбл 
КПСХД „Вук Караџић“ премијерно је пред-
ставио кореографију „Игре из централне Ср-
бије“ са којом одлазе на Златибор на 5. вете-
рански фестивал. Руководилац ансамбла је  
Жељко Милановић.

Обиљежили смо наших 20 година. А сада 
даље. Још бољи и још јачи. Вукови се не 
предају. Сви за једног и један за све!

Текст и фото: Бригита Браткович Станкић

блике Србије у Словенији и Никола Тодоро-
вић, предсједник Савеза српских друштава 
Словеније који је након свог поздравног го-
вора уручио признања члановима друштва 
који су активни пет, десет и петнаест година. 
Бронзано Вуково признање за активно члан-
ство и рад у друштву више од пет година 
добили су: Петар Басара, Веселко Митрић, 
Брацо Радошевић, Злата Мусић, Мићо 
Вукић, Станка Вукић, Стево Димић, Душан 
Драгосавац и Петар Шућур.

Сребрно Вуково признање за активно члан-
ство и рад у друштву више од 10 година до-
дељено је слиједећим члановима: Сандра 
Јевтић, Деса Марковић, Сања Жујић, Слобо-
дан Андрић, Драгана Стојановић, Санела 
Ђукић и Драгојло Комненовић.

Златно Вуково презање за активно чланство 
и рад у друштву више од 15 година добили 
су чланови: Никола Глушица, Лазарка Ми-
лановић, Анка Стојаковић, Владислав Стоја-
ковић, Божица Видић, Жељко Милановић, 
Бојана Стојановић, Душко Самарџија и Ми-
лан Стојановић.

Милан Стојановић, предсједник КПСХД 
„Вук Караџић“ подијелио је захвалнице ос-
нивачима друштва, досадашњим предсјед-
ницима и спонзорима. 

Добитници захвалница, оснивачи друштва 
су: Радмила Крумпић, Богдан Мајкић, Ми-
лован Марковић, Манојло Нуждић, Здравко 
Станојевић, Владислав Стојаковић, Ратибор 
Тешановић, Неђељко Видић, Драго Вучетић 
и Раде Вулетић.

Добитници захвалница, досадашњи пред-
сједници друштва: Драго Вучетић, Манојло 
Нуждић, Ненад Петковић, Радослав Мила-
новић, Чедо Зрнић, Веселко Шућур и Милан 
Стојановић.

Добитници захвалница, спонзори друштва: 
Војо Јовичић, Горан Јовичић, Младен Пе-
уља и Миладин Пејић.

За веома добру и успјешну сарадњу захвал-
ница је уручена и Томажу Менцингеру, гра-
доначелнику Јесеница.

КПСХД „Вук Караџић“ већ дуги низ годи-
на има добру сарадњу и са православном 
црквом, парохијом крањском, уз чију помоћ 
сваке године обиљежавамо и крсну славу 
друштва – Светог Димитрија, у народу по-
знатог као Митровдан – зато је ово била 
прилика да се друштво захвали за сву помоћ 
и сарадњу. Захвалница је уручена јереју Бра-
ниславу Тодорићу.

Стана Кончаревић, конзул Републике Србије 
у Словенији, уручила је Вукове плакете као 
највише признање друштва онима који су 
од самог почетка постојања друштва својим 
радом и чланством то највише признање и 
заслужили.

Добитници Вукове плакете су: Викторија 
Ћопић, Никола Јовић, Радослав Милановић, 
Михајло Васиљевић и Неђељко Видић.

Подијелили смо признања и чули рецитале 
вође литералне секције Радослава Милано-
вића и Бригите Браткович Станкић. За сам 
крај наша дјеца су отпјевала Вукову химну 
коју је такође написао вођа литералне сек-
ције. 

У знак поштовања, Вуку смо се одужили 
ријечју и пјесмом. Након Свечане скупшти-
не одржано је Завичајно вече на коме су 
учествовале ветеранске фолклорне и пјевач-
ке групе.

Програм је отворио домаћин својом жен-
ском и мушком пјевачком групом које су 

Вукова химна
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Мирис тамјана. Славски колач. Молитва и 
пријатељи. Све то повезује нас као друштво и 
нас као пријатеље. Осми новембар је црвено 
слово у нашем календару. Око Светога Дими-
трија круже такве и другачије бајке и обичаји.

У нашем народу Митровдан је једна од 
већих слава, крсно име неких еснафа и дан 
одржавања заветине у многим местима. 
Уочи Митровдана и Ђурђевдана треба да је 
свако код своје куће, јер ко тада не буде код 
своје куће, тај ће преко целе године ноћива-
ти по туђим кућама.

Обичај је код нашег народа да се на 
Митровдан отпуштају слуге којима је исте-
као уговор и изнајмљују нове. 

По овцама се гледа каква ће бити зима: ако на 
Митровдан леже са скупљеним ногама, биће 
блага зима, ако леже са опруженим ногама, 
биће оштра. Ако на Митровдан буде облачно, 
биће топла зима; буде ли ведро, биће оштра. 
Ако пада снег, каже се да је Свети Дими-
трије дошао на белом коњу. На Митровдан 
се у сваки угао куће стави по један облутак 
против мишева. У источној Србији се дан по 
Митровдану назива Мишји или Мишулов 
дан који се празнује да мишеви не би нано-
сили штету по хамбару и у кући.

Има тога још много и превише. Али важно 
је одржавати традицију и присетити се не-
ких времена. Вукови су се у недељу окупили 
и прославили славу онако како приличи - 
ломљењем славског колача и Оченашем. Са 
пјесмом и игром. 

Недеља 8. новембар 2015. Свети великому-
ченик Димитрије Солунски – Митровдан, 

Слава Вукова-
Свети Димитрије

слава нашег друштва. У поподневним ча-
совима окупили смо се како би заједно са 
гостима обележили тај дан. За главним сто-
лом, као што приличи, седео је председник 
друштва са својим помоћницима и присут-
ним представницима других друштава, а на 
главном столу славски колач, свећа и икона. 

Почетак славе означио је председник друшт-
ва Милан Стојановић обраћајући се гостима 
којима је пожелео добродошлицу. Окађе-
ни су икона, славски колач, жито (кољиво), 
вино, просторија као и сви присутни чла-
нови и гости. Преломљен је славски колач, 
очитан је Оченаш и почело се са славским 
ручком. Наше домаћице су се потрудиле да 
столови буду пуни сланих, а касније и слат-
ких ђаконија. Дружење смо наставили уз 
игру и песму све до вечерњих сати.

Тако је у добром друштву и доброј атмос-
фери обележена и овогодишња слава, про-
слављена у двадесетој години постојања 
друштва.

Овом приликом захваљујемо се свим гости-
ма који су заједно са нама ове године про-
славили Светог Димитрија Солунског. У 
атмосфери у којој се највише чуло дечијег 
смеха. Нека их, наше дечице. Нека виде и 
нека памте. Једног дана ће и они испошто-
вати то што смо и ми тог дана – крсну славу 
нашега друштва.

Текст: Бригита Браткович Станкић 
и Сандра Јевтић 

Фото: Бригита Браткович Станкић
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Дечија секција „Цвеће је украс баште 
 Лептир је украс цвета, 
А деца пуна маште 
 Деца су 
 Украс света...“

Велики понос ПКУД „Свети Никола“ су уп-
раво деца, тј. секција посвећена најмлађим 
члановима, која је заживела почетком окто-
бра 2015. године. Чланове те секције пред-
стављају деца узраста од 4 до 10 година. 
Основни циљ, приликом оснивања секције, 
био је да се малишани кроз креативно-еду-
кативне радионице базиране на дечијим 
народним играма, песмама и плесу уче о 
језику, традицији и обичајима њихових ро-
дитеља и предака. Да је оснивањем секције 
учињена велика ствар, говоре бројни задо-
вољни осмеси разиграних малишана, који са 
нестрпљењем ишчекују сваку нову недељу, 
где ће се са другарима заједно учити нове 
игре и песме. Одмах на почетку родила су се 
бројна пријатељства, како између малишана, 
тако и између родитеља који су својим укљу-
чењем допринели развоју друштва. Веселе и 
разигране малишане, крајем године обрадо-
вао је и Деда Мраз који им је поручио да су 
вредно радили, пажљиво слушали и били 
добри, за шта их је наградио са пакетићима. 

Милена БунићБадње вече
Српско културно друштво „Петар Кочић“ 
још од самог настанка организује Бадње 
вече за дјецу наших чланова, као и другу 
дјецу из Крања.

Ове године је за сјечу Бадњака био задужен 
Остоја Шобот. Ка што се види на сликама, 
дјеце је било много, њих око двадесетак.

Уживали смо у њиховој радости, код њи-
ховог тражења ораха, љешника и бомбона 
по слами, које им је бацала Душанка Радо-
сављевић.

Главни донатор обилних награда за дјецу 
ове године, као и свих претходних година, 
био је Веља Татић, пријатељ нашег друшт-
ва. У свему овоме, уживала су не само дјеца, 
него и њихови родитељи и сви присутни који 
су са великим одушевљењем испратили овај 
догађај у којем је описан један лијеп српски 
обичај. Ово је уједно прилика да се дјеца 
упознају са нашим, српским обичајима, да 
покажу своју радост и весеље и да буду на-
стављачи српске традиције и обичаја.

Неђељко Марић
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Субота, 14.11.2015, дан који су чланови 
ПКУД „Свети Никола“‚ из Марибора са 
нестрпљењем дуго очекивали.  Дан, када 
се одржавао први велики концерт фолклора 
у њиховој организацији.  Дан, када су над-
машили сва очекивања и изненадили сами 
себе, а и остале. 

Све је кренуло од жеље чланова да се њихова 
годишња забава претвори у нешто веће. Жеља 
да окупе сва српска друштва са подручја сло-
веначке и аустријске Штајерске. Са јасном ви-
зијом, како би све требало изгледати, припре-
ме су започели већ у јулу. Дужности су биле 
распоређене и кренули су у реализацију своје 
јасно зацртане идеје. У еуфорији припремања 
концерта одлучено је да концерт понесе назив 
„Хајд‘ поведи весело“, јер је све припремано 
са великим заносом и ентузијазмом.

Месец по месец, дан по дан, концерт се по-
лако приближио. Са много нестрпљења и 
са малом дозом треме,  текле су задње при-
преме и провера ситница, да би на крају све 
било како треба. Бина је спремно чекала, ук-
рашена етно мотивима – старинским пред-
метима и везеним и тканим рукотворинама, 
да се на њој преплету веселе ноге и поведу 

Хајд‘поведи весело

најлепша кола. Учесници програма пола-
ко су почели пристизати, по већ одређеном 
распореду одрадили су генералне пробе и 
упутили се у своје гардеробе на спремање. 
Чланови друштва распоређени по својим 
позицијама видно расположени и насмејани 
дочекивали су госте и са нестрпљењем че-
кали почетак концерта. Концертна дворана 
Шкофијске гимназије се полако пунила, а 
срца организатора од самог погледа на пуну 
дворану су расла.

Концерт је отворио водитељ, који је у увод-
ном делу поздравио све присутне у публици и 
све учеснике програма, рекао реч две о  ПКУД 
„Свети Никола“ и најавио почетак концерта 
и на бину позвао, домаћине концерта - фол-
клорну секцију ПКУД „Свети Никола“.

Домаћини су игром и песмом, публику пове-
ли до Западне Србије, представивши им се 
са Играма из Ужица. 

Уз обећање да ће се публика, игром и пес-
мом, провести кроз готово све крајеве Ср-
бије, водитељ је најавио и следеће учеснике 
програма, а то су били чланови фолклорне 
секције Српског удружења „Завичај“  из 
Липнице. Српско удружење „Завичај“ по-
стоји већ четири године и  може се похвали-
ти многобројним наступима  у Аустрији, Не-
мачкој, Словенији као и у Републици Срп-
ској. Публику су повели до северозападног 
дела Централне Србије, представивши им се 
са Играма из Мачве.

После Мачве путовање је настављено на 
југоисток Србије. Са Шопским играма пуб-
лици су се представили чланови фолклорне 
секције КУД „Свети Сава“ из Граца. КУД 
„Свети Сава“ постоји већ 19 година. За 19 
година постојања друштво се може похва-
лити богатим репертоаром народних игара 
и песама, као и гостовањима у готово целој 
Аустрији, Словенији, Швајцарској, Немач-
кој, Србији и Републици Српској. Најва-
жнији успеси овог друштва су друго и треће 
место на Српској смотри фолклора у Аус-
трији, као и седмо место на Европској смот-
ри фолклора у Паризу.

Игром и песмом путовање је настављено 
још мало јужније до Босилеграда, а спле-
том Игара из Босилеградског Крајишта, пуб-
лици су се представили суграђани домаћина 
СКД „Марибор“. СКД „Марибор“ основано је 
1999. године у циљу очувања српске традиције 
и културе. У друштву су активне многе сек-
ције: фолклорна, певачка, драмско-литерарна, 

ПКУД „Свети Никола” са играма из Ужица

Српско удружење „Завчај” из Липнице са играма из Мачве

СКД „Марибор” са играма из Босилеградског Крајишта
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Након културно уметничког програма, пред-

седница друштва Марина Бунић представ-
ницима гостујућих друштава уручила је 
захвалнице. Затим је уследило заједничко 
фотографисање свих учесника на бини. По-
сле тога су се публика и учесници програма 
из концертне дворане преселили у спортску 
салу где је дружење настављено уз музику 
уживо до раних јутарњих сати.

Велико хвала свим учесницима програма, 
публици која је пажљиво бодрила сваки 
наступ и са аплаузом награђивала учесни-
ке, представницима КУД „Абрашевић“ из 
Прокупља, представницима Савеза српских 
друштава Словеније, представницима Цркве-
не општине Марибор који су били присутни у 
публици, као и свим члановима ПКУД „Све-
ти Никола“ који су учествовали у реализа-
цији концерта и наравно ЈСКД за финансијс-
ку подршку током свих ових година. 

Речи хвале пристизале су данима после 
концерта, што је члановима ПКУД „Све-
ти Никола“ дало ветар у леђа са жељом 
да овај концерт постане традиционалан 
и да сваке године окупља већи број Срп-
ских друштава са подручја словеначке и 
аустријске Штајерске. 

Текст: Милена Богдановић 
Фото: Предраг Крсмановић

у јужној Србији, града са великим културно 
историјским наслеђем. Играма из околине 
Ниша представили су се још једном чланови 
КУД „Свети Сава“ из Граца.

Чланови фолклорне секције СД „Др Младен 
Стојановић“ из Велења публику су још јед-
ном повели до области око реке Груже.

Казивањем стихова, песме Уздах са Дуна-
ва, истакнутог српског песника и родољуба, 
представила се Јелена Сарић, чланица лите-
рарне секције СКД „Марибор“.

За крај културно уметничког програма до-
маћини концерта публику су још једном 
вратили до Шумадије и представили се Иг-
рама из Шумадије.

спортска, као и велики народни  оркестар.

Сплетом игара из Србије, публици су се 
представили чланови фолклорне секције СД 
„Др Младен Стојановић“ из Велења. СД „Др 
Младен Стојановић“ основано је 2006. годи-
не. Основано је на добровољним основама са 
циљем очувања и презентовања српског јези-
ка, културе, обичаја и традиције српског наро-
да. Поред фолклорне секције, која је свакако 
најбројнија, подједнако су активне и успеш-
не: певачка, литерарна и планинска секција.

У источни део Србије, Влашким играма, 
публику су повели чланови КУД „Јелек“ из 
Цеља. КУД „Јелек“ је добровољно, независ-
но и непрофитно удружење физичких лица, 
које је организовано у складу са Законом 
о друштвима. Основано је 2014. године са 
идејом у укључивању, интеграцији и по-
везивању чланова са циљем очувања српске 
и словеначке традиције и  културе.

Путовање кроз Србију настављено је до Шу-
мадије, тачније до области око реке Груже, а 
Играма из Груже представили су се чланови 
СД „Завичај“ из Липнице.

Путовање песмом настављено је и до су-
седне Македоније. Сплетом македонских 
народних песама представиле су се, такође 
суграђанке домаћина, женска певачка група 
МКД „Биљана“.

Из Македоније путовање је настављено до 
југа Србије, тачније до Ниша, највећег града 

КУД „Свети Сава” из Граца са играма из околине Ниша

МКД „Биљана” са Сплетом македонских народних песама

КУД „Јелек” из Цеља са Влашким играма

Јелена Сарић
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СД „Др Младен Стојановић” из Велења са играма из Груже

ПКУД „Свети Никола” са играма из Шумадије

Водитељ Саша Станковић

Заједничко фотографисање учесника
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Znači ovako. Ako slomim nogu idem. Uzimam 
dva sjedišta na autobusu, ali idem. Isto tako 
ako slomim ruku, prst, uho ili šta bilo. Ja idem. 
Okrene li se nebo na zemlju, ma ja svejedno 
idem. Počnu da padaju pritke sa neba, ma nema 
šta, samo idemo. Kuda? Pa na Zlatibor ljudi. 
Ovi moji Vukovi bili prošle godine i ne mogu 
da nahvale doživljaj. Pa bilo lijepo, pa dobro, 
pa žurka, pa provod. E pa hoću i ja! 

Četvrti decembar. Stanica u Jesenicama, 
deset sati uveče. Uznemirenje i miris na lud 
provod. Kao u školi upadamo jedan po jedan 
na autobus, sjedamo, gledamo se onako, ko da 
nikad u životu nismo nikud maknuli iz kuće. 

Začu se pitanje da li smo svi prisutni. Ma jesmo, 
samo kreni. I počelo je. Ludilo do Zlatibora. 
Glavni akteri mladi veterani društva „Vuk 
Karadžić“ Radovljica.  Vade se harmonike, 
pjesma ne staje. Nema spavanja, nema umora. 
Jedna granica, pa druga, pa treća... I stigosmo. 

Snijeg. Malo magle i sunce. Led na jezeru. 
Magarac pored. Suknene čarape, lepinje i 
pljeskavice, kava i prijatelji. Druženje. Izlet u 
Drvengrad kod Kusturice. Male kućice šarenih 
prozora i imena koja su poznata po čitavom 
svijetu. 

Vukovi na 5. festivalu 
veterana na Zlatiboru

Sjedanje na autobus. Lica gore, oči sijaju. 
Vježba se pjesma koja se čula sve dok ne 
stigosmo do našeg odmarališta. Onako baš 
lijepo umorni upadamo u sobe. Neki samo vide 
krevet, drugi bi još malo provoda, a treći odoše 
da gledaju Crvenu zvezdu protiv Himkija. 
Našlo se za svakoga baš ono pravo. 

Svanu zlatiborska zora. Oblačenje i pravac na 
kafu. Pa na Zlatiborsku pijacu. A tamo da se 
razboliš. A i da ozdraviš. Nema čega nema. Ima 
svačega i da se jede i da se pije i da se grije. 
Proleti vrijeme kao da bi ga sa dlana otpirio. 

Povratak u sobe i oblačenje, pa šminkanje i 
friziranje. I odlazak u Čajetinu gdje se održavao 
ovogodišnji festival veterana, već peti po redu. 
Začu se naša muzika i pjesma… „promiče 
momče kroz selo, namiče šešir na čelo“…začu 
se korak i vrisak. Vidje se osmijeh na licima 
mojih dragih veterana. I tada jednostavno znaš, 
to je to. To su trenuci koji će zauvijek ostati u 
našim srcima. Ti osmijesi i te uspomene. To 
čoveka grije na stare dane. Pljesak i poklon.

I onda…žurka! Ali kakva! Neviđena. Puni 
stolovi, muzika vrh vrhova, a atmosfera 
neviđena. I veridba ljudi. Naš „Vuk“ odlučio 
je da zaprosi svoju djevojku baš na Zlatiboru. 
I rekla je da! I upali su trubači i bilo je suza, 
radosnica naravno, i bilo je čestitki i smijeha… 
i na kraju bilo je i jeste prijateljstvo. 

Žurka se završi, kofere spremismo. Odosmo. 
Zlatibore mašemo ti i vičemo doviđenja. Sada 
odmaraj pod snijegom i mrazom, a kad ozeleniš 
mi ćemo se vratiti.  

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić
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У веома лијепом амбијенту мале двора-
не Колперн на Јесеницама изведено је 14. 
новембра 2015. године Литерарно вече на 
коме су посјетиоци, који су се окупили у за-
дивљујућем броју за овакве прилике, имали 
могућност да чују један мали дио књиже-
вног стваралаштва Срба у Словенији.

На почетку програма учеснике и посјетио-
це поздравио је Милан Стојановић, пред-
сједник КПСХД „Вук Караџић“ а Радослав 
Милановић, вођа литерарне секције друшт-
ва, у кратким цртама навео је разлоге овог 
окупљања аутора поезије и прозе, као и 
љубитеља писане ријечи.

Душан Јовановић је говорио о језику и пи-
сању, важности језика за очување нацио-
налног идентитета и томе да језик није само 
средство комуницирања него свеукупна 
друштвена појава без које не би били пре-
познатљиви и били би без свог идентитета.

Учесници у програму у три склопа пред-
ставили су нека своја дјела. Милан Аксен-

Литерарно вече на 
Јесеницама
Литерарна секција КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице приредила је литерарно вече на коме су наступили српски 
књижевници из Словеније

тијевић прочитао је једну своју пјесму, а 
Радоман Крговић је читао пјесме Радослава 
Милановића из збирке „Окус љубави“, да би 
потом дао коментар и на остале пјесме које 
се налазе у овој збирци.

Ана Јухант је прочитала своју пјесму „Cesta 
v mesto“ (Цеста у град) а затим и пјесму сво-
га оца Франца Анкерста „Šopek spominov“ 

(Букет успомена). Остоја Шобот се овом 
приликом представио са прозним текстом 
„Срби! Шта нам се то дешава“, а Бригита 
Станкић Братковић и Крстан Јаковљевић 
прочитали су своје пјесме. Гост овог лијепог 
догађаја била је и Наталија Јововић која се 
први пут представила како публици тако и 
учесницима. Навела је неколико података из 
своје биографије и досадашњег књижевног 
рада, да би потом прочитала и неколико 
својих пјесама.

У наставку програма своје пјесме прочитао 
је Жарко Бундало, а Радослав Милановић је 
искористио могућност и сам прочитао своје 
двије пјесме. У задњем склопу сви пјесници 
су прочитали још неке своје пјесме а Остоја 
Шобот још један прозни текст. Радослав 
Милановић је најавио штампање своје нове 
збирке пјесама и за ову прилику прочитао 
три пјесме.

Да не би било само поезије и прозе, односно 
литературе, побринуо се Душан Јовановић 
који је говорио одломке из монодраме Бран-
ка Ћопића „Петар Пепо Бандић“. Публика је 
са великом пажњом и одушевљењем прати-
ла ово извођење као и читав програм.

Била је ово прилика да се и публика на Јесе-
ницама упозна са књижевним стваралаштво 
Срба у Словенији и љубитеља српске књи-
жевности, а сама реакција, како извођача 
тако и посјетилаца, говори и потреби овак-
вих књижевних сусрета. На крају програма 
свим учесницима подијељене су захвалнице 
за учешће у програму и као знак сјећања на 
овај лијеп догађај.

Текст и фото: Душан Јовановић
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Школа српског језика која у оквиру на-
шег Друштва, а уз делимичну финансијску 
подршку Управе за сарадњу са дијаспором 
и Србима у региону Министарства спољних 
послова Републике Србије,  делује у конти-
нуитету већ шесту годину у свакој сезони 
припреми ново изненађење и са децом ост-
вари више различитих пројеката путем којих 
се матерњи језик употребљава активно и на 
креативан начин. Ову сезону је обележило 
издавање збирке најуспешнијих дечјих ли-
терарно-ликовних радова којима су се деца, 
полазници наше школе, представили својим 
радовима на конкурсима у Републици Срп-
ској и Републици Србији и при том освоји-
ла бројне награде, похвале и захвалнице. 
„У дугогодишњој пракси са децом наших 
досељеника на овом подручју Словеније, 
осмишљавам различите креативно едука-
тивне активности како бих деци прибли-
жила матерњи језик, који се, на жалост, 
у трећој генерацији наших досељеника, 
полако губи, и мотивисала их да у здравом 
такмичарском духу развију жељу за очу-
вањем нашег лепог језика. Један од таквих 
подухвата управо су и литерарно-ликовни 
конкурси на теме српских народних бајки, 
књига српских писаца, нашег писма и слич-

Школа, школа, е, па шта је 
ако је школа, није лав

но. Деца с весељем приступају таквом на-
чину рада и у њему уживају, а корист је 
вишеструка“, истиче проф. Нада Чупковић.

Како би остао неки траг о раду младих ли-
ковних и литерарних талената и њихове 
наставнице Наде,  председница Друштва 
Весна Бајић Стојиљковић је дошла на идеју 

да се ти радови објаве у скромној збирци 
под називом Ризница литерарно ликовних 
радова дечјег стваралаштва АКУД Коло, 
„Ја и свет око мене“. Комплетна збирка је 
ауторско дело деце полазника школе српског 
језика која су се потрудила да сваки лите-
рарни рад опреме својим илустрацијама па 
су се у збирци нашли и радови најмлађих 
(најмлађи је стар свега 4,5 године) нових по-
лазника школе. Таква врста учешћа не само 
да развија осећај припадности већ и осећај 
за тимски рад али и мотивише нову децу да 
и сама учествују у наредним конкурсима.  

У школи су посебно поносни на рецензије 
ове збирке које су потписали велики савреме-
ни дечји писац, који своју богату уметничку 
колекцију ликовних, вајарских и литерарних 
радова ствара у Смедереву, Мошо Одаловић; 
писац за децу млађе генерације и један од ос-
нивача нишког електронског часописа Табла 
који се бави управо дечјим стваралаштвом 
Срђан Сиђа Живковић као и академска 
вајарка и дугогодишњи ликовни педагог Ми-
омира Благојевић из Новог Сада. 

За техничку обраду и комплетно уређивање 
збирке захваљујемо се Александри Андрић 
из Београда. 

Збирка дечјих радова штампана је уз подрш-
ку: Управе за сарадњу са дијаспором и Срби-
ма у региону Министарства  спољних посло-
ва Републике Србије, Јавног фонда Републике 
Словеније за културне делатности  (ЈСКД)  
и Градске општине Копар (МОК) 

Аутор текста: Нада Чупковић, Весна Бајић  
Стојиљковић

„Ја и свет око мене“, ризница ликовно литерарних радова дечјег 
стваралаштва АКУД Коло, Копар

Извод из реценције песника Момчила Моше Одаловића

Насловна страна збирке
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Једна од страница збирке са песмицом младог 
аутора Зорана Орешчанина, награђена на литерарно 
ликовном конкурсу (ПРЕ)порука у боци, Библиотека 
Змај, дечје одељење, Београд

Novembar je poseban mesec za sve članove i 
prijatelje našeg Društva jer tada svake godine 
proslavljamo godišnjicu postojanja. Ove godine 
smo priredbom i druženjem u veseloj atmosferi 
proslavili čak osmu godišnjicu. Pridružili su 
nam se skoro svi članovi, prijatelji i ljubitelji 
našeg Društva koji su uživali u kulturno- 

AKUD  Kolo, Kopar
 8. godina uspešnog rada na očuvanju srpskog kulturnog nasleđa

umetničkom programu osmišljenom od strane 
mentora folklornih sekcija i škole srpskog 
jezika. Plesalo se, pevalo, recitovalo, glumilo, 
nasmejalo  i na kraju, kako to i dolikuje jednom 
rođendanu, zasladilo, a čime drugim nego 
tortom, ali i nazdravilo na dugovečnost AKUD 
Kolo i trud svih članova da u ovim krajevima, 

daleko od matice i dalje istraje na očuvanju 
srpskog kulturnog nasleđa: jezika, pisma, 
običaja, plesa i pesme. 

Autor: Nada Čupković, Vesna Bajić Stojiljković

Muška pevačka grupa obradovala nas je pesmama iz Srbije i BiH Najmlađa folklorna grupa Kolce sa spletom igara iz centralne Srbije

Naše Omladinke 2 su nam predstavile igre iz južne Srbije

A tek veterani, uz njihovu igru i pesmu niko nije ostao ravnodušan

Ženska pevačka omladinska grupa u izvođenju pesama iz 
različitih krajeva Srbije i BiH
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Наш највећи ум, Никола Тесла, рођен је у 
Смиљану у Лици, оцу Милутину и мајци 
Георгини. Тако смо се у његову част као и 
сваке године дружили на традиционалној 
„Вечери Николе Тесле“ у Постојни. Као и 
увек присуствовали су помоћник градона-
челника, Андреј Бергинц, представници 
српске православне цркве Копра и Постој-
не протојереј-ставрофор Томо Ћирковић и 
јереј Дарко Петаковић, председник Савеза 
српских друштава Словеније Никола Тодо-
ровић и главни уредник часописа Мостови 
Душан Јовановић.

Дружење је отворила група „Катанија“ 
основана 2003. године. Вокално инстру-
ментална група делује под окриљем ЖКД 
„Тине Рожанц“ која ствара властите аран-
жмане традиционалних народних песама 
са подручја целог Балканског полуострва, 
од Словеније до Бугарске. Једно од већих 
достигнућа представља наступ на српској 
националној телевизији РТС у емисији 

Вече Николе Тесле

„Жикина шареница“. Ово вече представили 
су се сплетом песама међу којима: „Јовано, 
Јованке“, „Међимурски лепи дечки“, „Ајде 
Јано“. Својим наступом нас је, као веран 
редовни гост сваке године, поздравила фол-
клорна група КД „Рак“ Ракек која делује већ 
13 година. Наступили су са сплетом игара: 
„Oberštajeriš“, „Mizulin“, „Zibenšrit“, „Cotiš“ 
и „Ainc polka“. Певачка група СПД „Никола 
Тесла“ је као увод у „Озренску свадбу“ поче-
ла са сплетом изворних песама, а завршила 
са њеном сценском представом.

Међу гостима је било и најстарије српско 
друштво у Словенији, Српско културно-про-
светно друштво „Свети Сава“ из Крања. Ве-
теранска певачка група је публици на образе 
нацртала смешак својим пажљиво одабраним 
сплетом песама из Бањалучке регије, Книн-
ске крајине и Лике. Певали су: „Гледам села 
испред куће старе“ и „Крајина“.  Није фали-
ло ни хумора, а за то се побринула драмска 
секција СПД „Никола Тесла“ драмом „Бан-
карка“. Локална група трубача „Пиво и Ће-
вапи“ подигла је на ноге цео културни дом. И 
ове године су наступили на фестивалу трубе 
у Гучи. „Кад нећемо у Гучу, Гуча ће нама.“ А 
као трешња на врху торте била је омладинска 
група СПД „Никола Тесла“, по први пут са 
„Играма из Горње Пчиње“ под будним оком 
кореографа Велимира Аговског. 

„Човек је рођен да ради, трпи и да се бори. 
Ко тако не чини, мора пропасти.‘“ (Нико-
ла Тесла)

Текст: Анђа Радујко 
Фото: Душан Јовановић

ГРАХОВУ

Са Динаре зора свиће, 
са Шатора соко кликће, 
а са моје Ујилице 
одлетеле голубице. 
 
Враћајте се рајске птице 
у Граховска мала села, 
најслађа се вода пије 
са Лемића ‚ладна врела.  
 
Нек вас носе лака крила 
преко брда и долова 
и донесу у загрљај 
топлог гнезда Гаврилова.                             

 (Анђа Радујко)

Озренска свадба

Фолклорна група СПД Никола Тесла

Драган Булетинац

Анђа Радујко
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СКД „Петар Кочић“ Крањ већ трећу годину 
слави своју крсну Мратиндан. Слава је била 
у уторак 24.11.2015. са почетком у 15 часова 
у просторима друштва Савска ц 34 Крањ.
Поред многобројних чланова друштва, на 
слави су били присутни и позвани гости.
Предсједник друштва Неђељко Марић је ср-
дачно дочекао и поздравио јереја Бранисла-
ва Тодорића као и присутне цијењене госте. 
Захвалио се свима на присутности и увели-
чавању слављења  крсне славе друштва.

У својој здравици Неђељко Марић је на-
гласио да је основна дјелатност друштва 
сачувати српске обичаје, као и у цјелини 
идентитет српског народа који ради и живи 
у Словенији. Слава је једна од најстаријих 
српских традиционалних обичаја на којој се 
окупе комшије, пријатељи, кумови  и остали 
позвани гости. Чланови друштва су одлучи-
ли да је  кум  славе Мирко Шокчевић, иначе 
велики пријатељ, донатор и познавалац на-
шега друштва, рекао је Неђељко Марић.  

Марић се захвалио чланицама друштва које 
су богато обдариле софру, и радној екипи 

Мратиндан
СКД „Петар Кочић“ из Крања прославило крсну славу друштва Мратиндан

која је веома добро послужила све присут-
не. Трпезу славе чинили су: чорбанац, сир, 
свињско печење, квашени колачи, салата и 
више врста слатких колача. Очито је било 
да су многобројни гости били пријатно из-
ненађени, уредно и домаћински поставље-

ним славским асталима. 
Такође се захвалио градо-
начелнику Крања за до-
нацију коју је одобрио за 
славу друштва.

Уз присуство нашег омиље-
ног свештеника јереја 
Бранислава Тодорића  из 
крањске парохије, који је 
водио славски обред уз ре-
зање славског колача и чи-
тање тропара и молитви. 
Обред је  обављен уз бројно 
присуство чланова друштва 

и гостију из пријатељских српских друшта-
ва. На слави су од гостију били присутни: 
кум славе Мирко Шокчевић, предсједник 
ССДС Никола Тодоровић, уредник часописа 
Мостови Душан Јовановић, Милан Стоја-
новић,  председник КПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица, Милош Милић, потпредсједник 
СПКД „Свети Сава“ Крањ,  предсједник КД 
„Брдо“ Крањ Митар Вујиновић и Боро Ми-
рић, представник СПД „Никола Тесла“ из 
Постојне. После обављеног обреда бесјед-
ник јереј Бранислав Тодорић је нагласио, да 
нам је најпотребније јединство данас више 
него икад. И ово што ради СКД „Петар Ко-
чић“ је један од начина да се сачувају оби-
чаји и јединство српскога народа, рекао је 
на крају своје бесједе свештеник Бранислав. 
Своју бесједу имао је и Никола Тодоровић 
предсједник ССДС. Нагласио је велики зна-
чај славе и очувања традиције српског наро-
да. Честитајући славу и захвалио се на пози-
ву и похвалио СКД „Петар Кочић“.

Похвале на организацији славе СКД „Петар 
Кочић“ у својим говорима изрекли су и гене-
рални конзул Републике Србије у Словенији  
Стана Кончаревић и сви присутни представ-
ници друштава. Сви наши пријатељи, као 
гости нашег друштва у својим говорима, 
похвално су се изразили о нашој  зрелости, 
код извођења овог чина.

Чланови друштва, као и присутни гости 
су се веома одушевљено дружили и самим 
обиљежавањем крсне славе, као једне од 
најстаријих традиција у духовној и свеобух-
ватној култури српског народа, задовољно и 
достојанствено прославили славу друштва
Весеље је трајало до касно у ноћ.

Текст: Неђељко Марић 
Фото: Душан Јовановић
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Дође и децембар, а са њим и наш већ тра-
диционални вечерњи концерт. И ове године 
одржан је у дворани Тоне Чуфар у Јесеница-
ма. Дворана је била дупке пуна људи и на-
бијена емоцијама. Догађање у позадини, иза 
завјесе, било је помало и хаотично. Ипак, на 
нама Вуковима је било да концерт одрадимо 
онако како треба. Да покажемо публици која 
је дошла да нас подржи и вјерно нас прати 
и подржава све ове године да не трошимо 
вријеме узалуд.

Спуштене завјесе. Свјетла се гасе и чује се 
знак за почетак. Вељко, који заједно са мном 
отвара концерт, придржава ми завјесу и зајед-
но стајемо пред публику. Поздрављамо госте, 
зажелимо им угодно вече и програм почиње. 

На бини је било шарено. И били смо сви. И 
млади и стари и велики и мали. Кад обучемо 
ношње ми живнемо на неки други начин. И 
то се види. И то народ осјети. Осјети да ужи-
вамо, да нам то није само реда ради, већ да 
то радимо из свег срца. 

4. цјеловечерњи концерт 
КПСХД „Вук Караџић“

Мало треме. Уздисаји. Пролажење корака у 
глави. Међусобно тапкање по раменима. По-
чиње музика. Затим први па други корак, а 

онда као да си добио крила. И не знаш кад 
се игра завршила. Само се зачује огроман 
пљесак и знаш да је то то. Да је твој посао, 
сав твој труд плаћен. Да имаш шта да пока-
жеш… поносан си. 

Наш концерт је настао са жељом да постане 
дио нас и дио наше традиције. И ево ове го-
дине бјеше већ четврти по реду. Не одустаје-
мо од наше идеје и сваке године се трудимо 
колико год можемо да га уљепшамо, да га 
направимо све бољим и бољим. И успијева 
нам. Сва тајна је у љубави и раду. 

Ове године бина се тресла под Бијелом 
Крајином, Ужицем, Владичиним Ханом, 
Шумадијом, Димитровградом, Црном Тра-
вом, Лесковцем и Сремом. Своје су такође 
допринијели мушка и женска пјевачка група. 

Шарено, занимљиво и пуно емоција. У пуб-
лици су били сви они за које се трудимо. 
Сви они који се нама поносе. Наши роди-
тељи, браћа и сестре, бабе и дједови… има 
их много. Те вечери поклонили смо им дио 
нас. И наш поклон на крају био је за њих. За 
сву подршку коју добијамо са њихове стра-
не. Јуче, данас, а и сутра.

Ова година се полако завршава. Желимо вам 
да вам нова година буде срећна и весела. Да 
пјевате и да играте, да се веселите и да они 
тешки тренуци који наиђу (јер ипак живимо 
живот, а не бајку) брзо прођу и у вама оставе 
само још више снаге. Живот је само један, 
зато нека нова година буде баш срећна. То 
вам желе „Вукови“ из Радовљице.

Текст и фото: Бригита Браткович Станкић
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U nedostatku slobodnih termina i prezauze-
tosti ustrašili  smo se da nam ovaj turnir ne 
izmakne kao i prošle godine. Htjeli smo da ga 
organizujemo po svaku cijenu, da ne bi nešto 
što nam je tradicionalno otišlo u zaborav. Zato 
je izvršni odbor društva Vuk Karadžić donio 
odluku da to bude u nedelju 29.11.2015. sa po-
četkom u 10 sati.

Sve je po starom kao i prošlih godina – loka-
cija Gorenjska 25, sudija i vođa turnira Drago 
Šiftar, a table i ostalo i ovoga puta nam je posu-
dilo šahovsko društvo Simp iz Radovljice. Na 
startu se pojavilo više igrača nego smo očeki-
vali, čak 25 što je rekord. Igralo se po Švajcar-
skom sistemu brzopotezno, dva puta po deset 

Vukov šahovski turnir

minuta, devet kola. Među učes-
nicima bila je i jedna dama, naša 
folklorašica Snežana Radić, koja 
se ravnopravno borila sa ostalim 
učesnicima koji su imali i prizna-
ne kategorije.

Poslije odigranih devet kola dobi-
li smo i konačni poredak a među 
osvajačima pehara bili su i učes-
nici koji su prvi put igrali na na-
šem turniru kao što je i slučaj sa 
pobjednikom.

1. Ključanin Fahrudin 
2. Pretnar Boštjan 
3. Vojvodić Boro  

Poslije podijeljenih priznanja  nastavili smo 
druženje uz zakusku i piće.

U organizaciji turnira učestvovali su: Obrad 
Bavrlić, Srđan Nikolić, Neđeljko Vidić i Milan 
Stojanović

Zahvaljujemo svim učesnicima, Dragi Šiftaru 
kao vođi, članovima šahovskog  društva Simp: 
Boštjanu Pretnaru i Jovici Sandiću koji su nam 
pomogli oko organizacije, naravno i članovima 
našega društva koje sam već spomenuo.

Vidimo se na sledećem turniru.

Milan Stojanović
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Дође нам субота 28. новембар 2015. и са 
њом већ традиционални Вукови дани. Ове 
године су били одржани у Кропи. У госте 
су нам дошли СКД „Слога“ Нова Горица, 
КУД „Младост“ Љубљана, Међимурско 
фолклорно друштво Љубљана и ФС Лесце. 
Програм су обогатили и наши пјевачи, мушке 
и женске пјевачке групе. Не би то били прави 
Вукови дани кад се на бини не би прочитао 
и који рецитал. Овај пут су се представили 
Радослав Милановић и Бригита Браткович. 
Програм је водила Снежана Радић. 

Атмосфера је била пријатна и опуштена. 
Како ми као домаћини тако и наши гости 
те вечери су се веома лијепо осјећали. На 
бини, а исто тако и иза ње, ширио се неки 
позитивизам. И свугдје је било могуће 
видјети насмејана лица. А то је и била наша 
намјера. Поклонити свакоме бар лијепу 
мисао и осмијех. И усјпели смо. 

А да вам дочарам наше Вукове дане, 
подијелићу  са вама дио рецитала посвећеног 
нашем великом Вуку Караџићу:

Вукови дани
…И то што си некада био ти, данас смо ми. 

Ходамо истом земљом. Гледамо исте 
ратове, само су људи други. Тјешимо исте 
сузе и сањамо исте снове. Снове да буде 
мир, да људи буду искрени, да свако има 
право бити оно што јест. Ти си патио због 
мржње и бјежао си од тога. Од ратова који 
су били битке без краја. Од плача мајке, 
сестре, жене… бјежао си од куће. 

Знаш, било би ми драго да ти кажем, како у 
свијету влада хармонија. Да смо сви једно, 
да смо сложни, добри један према другоме. 
Рекла бих ти то, али бих лагала. А то не 
умијем нити желим. Нема шта, историја 
се понавља, али ту нам помаже твоја 
ријеч, твоје вјеровање у наш народ. Понос 
бити оно што јесмо. Без срама и кривице. 
Без сакривања. Без очајања. То смо ми, наш 
народ, српски народ.

Више нас туку, гласније пјевамо. Што горе 
ударају по нама, веселије се вије наше коло. 
Ко год покушава да сломије наше срце, оно 

постаје као од челика. Али наша доброта, 
доброта српскога народа, остаје, јача и 
дубља него икад…

Бригита Браткович Станкић

Пјевачке групе КПСХД Вук Караџић и КУД Младост

Фолклорни ансамбл КПСХД Вук Караџић

Бригита Браткович Станкић

Душица Мартић
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Poslije tri godine vođenja programa, koje je or-
ganizovalo kulturno umetničko društvo „Mla-
dost“, došlo je vrijeme, da i ja zaključim.  Bila 
mi je čast i zadovoljstvo družiti se sa vama, 
osobito na „Dječjim folklorijadama“. Sa dese-
tom po redu sam vas zadnji put provela kroz još 
jedan odličan program.

Najprije smo se upoznali i krenuli na malo pu-
tovanje, na kojem su nas naša djeca opet razve-
selila. Skoncentrisali smo se na program sa tri 
koreografije najmlađih članova Kulturno umet-
ničkog društva „Mladost“, prvo sa dječicom Mi-
lke Marin i Tanje Vojvodić, zatim malo većom 
djecom Sare Mitrović i Marine Pejanović i na 
kraju sa već velikom djecom Bojana Antonića. 

Kad smo bili već koncentrisani na dječje izno-
šenje folklora, pozdravili smo Kulturno društvo 
„Brdo“ iz Kranja, dječji ansambl, koji su pripre-
mile Vanja Čajić i Violeta Jakovljević. Odigrali 
su nam igre i pjesme iz Srbije. Predstavilo nam 
se i Makedonsko kulturno društvo „Kiril i Me-
tod“ sa koreografijom Dževada Abaza „Venac 
makedonskih igara“. Koreografiju su uvježbali 
sa Metodijom Zlatkovim. U prvom sklopu ima-
li smo priliku vidjeti i Srpsko kulturno umet-
ničko društvo „Sloga“ iz Nove Gorice i njihove 
igre iz okoline Niša, koje su postavile Teodora 
Komlenić kao vođa grupe i Nataša Živanović. 
Teodori sa vođenjem pomaže Milena Popović. 

Deseta dječja folklorijada
Drugu polovinu folklorijade obilježio je Or-
kestar harmonikaša iz Muzičke škole Ljublja-
na-Moste iz Ljubljane sa 18 članova i vođom 
Mihom Pinteričem. Pozdravili smo i „Vukove 
ptičice“, dječju sekciju Kulturnog prosvetnog 
srpskog humantiranog društva „Vuk Karadžić“ 
iz Radovljice, koji su nam odzdravili sa koreo-
grafijom „Pošla Dunja žito žnjeti“, igrama i pje-
smama iz Srema  na čelu sa Adrijanom Šučur. 

KD „Brdo“ iz Kranja ove godine na sceni se po-
javilo dva puta, u drugom izvođenju sa svojim 
omladincima i koreografijom „Gajtano mome 
mori“ koju je postavio umjetnički rukovodilac 
grupe Milan Glamočanin. 

Folklorijadu smo zatvorili sa najstarijom dje-
čijom grupom Kulturno umetničkog društva 
„Mladost“, a za kraj vidjeli smo koreografiju 
„Igre iz Vladičinog Hana“, koju nam je odigra-
la grupa Bojana Antonića. 

Na početku sam rekla, da sam uživala osobito 
na takvim priredbama, kao što je dječja folklo-

irjada. Za kraj, samo bi željela to objasniti. Prvo 
i ono šta najviše utiče na to je činjenica da ja 
volim djecu, pa mi je sve toliko slatko i lijepo, 
čim učestvuju djeca. Ali drugo, vjerovatno za 
vas bitnije je to da su djeca ona koja su naša 
budućnost i veoma je bitno da oni održavaju 
tradiciju, koja se u inostranstvu tako lako izgu-
bi. Zato čuvajte svoju djecu, neka budu ponosni 
na to što jesu! 

Bilo mi je zadovoljstvo i čast!

Dajana Trifunović

Dajana Trifunović

Orkestar harmonikaša

Sarina i Marinina grupa

Milkina i Tanjina grupa
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Фестивал је одржан у Културном дому Шент-
вид у Љубљани, у суботу 23. јануара 2016. го-
дине. Била је ово још једна лијепа прилика да 
се посјетиоцима, који су до задњег сједишта 
испунили дворану Културног дома Шентвид, 
прикажу народне ношње из различитих срп-
ских крајева а исто тако игре и пјесме које 
припадају тим подручјима. Увијек весели, 
спремни и надахнути чланови СКУД „Ви-
довдан“ потрудили су се да и овај фестивал 
буде добро организован и да у њему уживају и 
публика и посјетиоци. Испред улаза у дворану 
изложени су експонати са народним ношња-
ма, дијеловима ношњи, накитом и другим на-
родним рукотворинама. Посјетиоци су одмах, 
још прије него што је програм почео, на неки 
начин и сами добили надахнуће вјерујући да 
ће провести још једно лијепо вече.

Програм су почели чланови припремног 
ансамбла СКУД „Видовдан“ који су са ве-
ликим жаром и жељом одиграли кореогра-
фију Милана Гламочанина „Стојан си виче 
па виче“, сплет игара и пјесама из Пчињског 
краја. Аутор музичког аранжмана је Здравко 
Ранисављевић а умјетнички руководилац 

Пети фестивал 
народне ношње
Српско културно умјетничко друштво „Видовдан“ из Љубљане по пети пут организовало фестивал народне ношње

групе Зорица Латиновић. Иако у називу има 
„припремни“ веома су добро одиграли што 
говори да СКУД „Видовдан“ има будућност, 
а то су показали и чланови омладинског 
ансамбла, млади нараштај, који су праћени 
великим симпатијама публике веома лијепо 
и допадљиво одиграли сплет игара из Беле 
Паланке, аутора Милана Гламочанина, а 
такође у музичком аранжману Здравка Ра-
нисављевића и под вођством умјетничког 

руководиоца Зорице Латиновић.

Ове године гости фестивала била су и 
друштва из иностранства. Први су се пред-
ставили и одлично одиграли млади фолк-
лораши СКУД „Понтес-Мостови“ из Трста 
који су онако ведри, насмијани и жељни 
игре и пјесме, приказали кореографију Сла-
вице Михаиловић „Сплет влашких игара и 
пјесама из Хомоља“. Аутор овог музичког 
аранжмана је Народни оркестар из Банат-
ског Новог Села а умјетнички руководиоци 
Милан Гламочанин и Никола Совиљ. Пуб-
лика је великим аплаузом знала да награди 
њихов наступ.

Културно друштво „Брдо“ Крања предста-
вило се извођењем кореографије „Кад бап-
не гоћ у мене срце да искочи“, сплет игара 
и пјесама из Црне Траве, аутора Милана 
Гламочанина, који је уједно и умјетнички 
руководилац, а аутор музичког аранжмана 
Здравко Ранисављевић. Уз одличну пратњу 
Народног оркестра под управом Дејана Ер-
цега још једном су показали свој квалитет 
и знање, што није промакло публици да их 
награди заслуженим аплаузом.

На ред је дошло представљање ношњи и у 
овом дијелу представљене су ношње Беле 
Паланке, Димитровграда, Босилеградског 
Крајишта и Црне Траве. Водитељ програма 
је рекао по неколико ријечи о свакој ношњи 
и појединачним дијеловима ношње, а из сва-
ког друштва били су парови који су показа-
ли женску и мушку ношњу и на тај начин 
упознали публику са вриједним дијелом 
српске традиције.

Из Нове Горице стигли су разиграни и раз-
драгани фолклораши СКД „Нова Горица“ 
који су весело и са великим полетом одигра-

СКСК „Слога” Штутгарт

КУД „Слога” Вићенца

Омладински ансамбл СКУД „Видовдан”
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ли сплет игара и пјесама из Димитровграда 
под називом „Пошла румена рано на воду“, 
аутор кореографије и умјетнички руководи-
лац Милан Гламочанин ,а музички аранж-
ман урадио Дејан Ерцег. Насмијани и ведри 
добили су велике симпатије публике.

Ветерански ансамбл КПСХД „Вук Караџић“ 
из Радовљице одиграо је сплет игара и пје-
сама ужичког краја. Аутор кореографије и 
умјетнички руководилац групе је Жељко Ми-
лановић, музички аранжман урадио Дејан 
Ерцег. Још увијек са младалачким изгледом и 
младалачком жељом и надахнућем одиграли 
су ове лијепе игре и отпјевали онако како они 
знају, тако да публика није могла остати рав-
нодушна послије њиховог наступа, о чему 
говори буран аплауз који су добили.

Из Италије, тачније из Вићенце, дошло је 
КУД „Слога“ а фолклораши овог друштва 
одиграли су лијепу кореографију под нази-

вом „Пошле моме на седењка“, сплет игара и 
пјесама из Босилеградског Крајишта. Аутор 
кореографије је Драган Милановић Гане, ау-
тор музичког аранжмана Дамир Бранковић а 
умјетнички руководилац Радослав Вучковић.

Поново је на реду било представљање но-
шње, овај пут приказане су ношње из Ужич-
ког краја, Пчиње, Хомоља, и Врањског Поља.

Након представљања и ових ношњи пуб-
лици се обратила Зорица Латиновић, пред-
сједник СКУД „Видовдан“ и захвалила 
свим друштвима на учешћу и приказаном 
програму а публици на овако доброј посје-
ти. Представницима друштава уручила је 
захвалнице за њихово учешће у програму са 
са представником СКСД „Слога“ из Штут-
гарта измијенила поклоне. Публици се, у 
знак захвалности на позиву за учешће, ве-
ома лијепим ријечима обратио представник 
СКСК „Слога“ из Штутгарта.

Настављено је са програмом у којем су се 
представили гости из Њемачке, фолклораши 
СКСК „Слога“ који су одиграли кореографију 
чији је аутор Саша Богуновић, а кореографија 
се зове „Шетнала се џанум к‘зун Стана“, сплет 
игара и пјесама из Врањског поља. Музички 
аранжман написао Здравко Ранисављевић а 
умјетнички руководилац Милош Вуловић. 
Својим извођењем одушевили су све присутне 
у дворани и доживјели велики аплауз.

За крај програма побринули су се фолклора-
ши домаћина, чланови извођачког ансамбла 
СКУД „Видовдан“ који су приказали корео-
графију „Оздола иде лудо ем младо“, сплет 
српских игара и пјесама из Црне Траве. Аутор 
кореографије саша Богуновић, музички аран-
жман Здравко Ранисављевић а умјетнички 
руководилац Зорица Латиновић. Како је пуб-
лика била задовољна у одушевљена говори 
чињеница да су морали одиграти и на БИС.

А ово лијепо вече настављено је дружењем 
учесника и публике у истој дворани, неки-
ма није било довољно игре из пјесме па су 
наставили и даље, а придружили су им се и 
они из публике. Весело и раздрагано, онако 
како треба да буде, завршио се и овај фести-
вал народне ношње, а идуће прилике посје-
тиоци ће имати могућност да виде ношње из 
других српских крајева.

Пројекат подржали: JSKD, Eko Kliner, Žito, 
Cockta i SMG KONTAKT.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКУД „Pontes-Мостови” Трст

СКД „Слога” Нова Горица

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

КД „Брдо” Крањ
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Чланови Српског културног друштва „Сава“ 
Храстник  су  на  самом почетку ове године 
били веома активни. У просторима друштва 
су у сарадњи са локалном телевизијом ЕТВ 
Загорје  приредили и извели приказ обичаја 
српског народа  на Бадње вече и Божић, како 
и на који начин ми Срби дочекујемо и  про-
слављамо рођење Христово. Представили 
смо наше лепе обичаје од уношења бадњака, 
печенице и сламе до кићења бадњака, при-
казали смо како месимо чесницу и стављамо 
златник,  долазак положајника у кућу.

Шта симболише бадњак?
Бадњак симболички представља оно дрво, 
које су пастири донели и које је праведни 
Јосиф заложио у хладној пећини, када се 
Христос родио. Бадњак наговештава и дрво 
Крста Христовог.

Бадње вече
Бадње вече, практично спаја Бадњидан и Бо-
жић. Зато се у нашем народу каже за неке 
особе, које су пријатељски блиске и везане 
да су као „Божић и Бадњидан“. Увече, када 
падне мрак, домаћин са синовима уноси у 

Бадње вече и Божић 

 обичаји код српског народа

кућу печеницу, бадњак и сламу. Печеница 
се носи на ражњу, обично двојица носе из-
међу себе, и један од њих прво ступа десном 
ногом преко прага и поздравља домаћицу и 
женску чељад речима: „Добро вече! Честит 

Божић и Бадње вече!“ Домаћица и женска 
чељад посипају печеницу и домаћина са 
зоби и пшеницом, одговарајући: „Добро 
вече! Честити ви и ваша печеница!“ Печени-
ца се уноси у собу где се обавља вечера на 
Бадњидан и Божићни ручак, и прислања на 
источни зид, тамо где су иконе и кандило. 
Пошто се бадњак претходно исече са дебљег 
краја на три дела, величине да може да ста-
не у шпорет или какву пећ, уноси се у кућу. 
Исто се говори и ради као кад се уноси пе-
ченица. Бадњак се ставља на огњиште, али 
пошто огњишта нема више, ставља се поред 
шпорета или пећи, и одмах се једно дрво 
ложи. Тамо где нема пећи или шпорета, 
бадњак се ставља код печенице.

Слама
После бадњака у кућу се уноси слама. 
Приликом уношења сламе домаћин и до-
маћица говоре и поступају као кад се уно-
сио бадњак и печеница Слама се посипа по 
целој кући. Домаћица у сламу под столом, 
где се вечера, ставља разне слаткише, сит-
не поклоне и играчкице, које деца траже и 
пијучу као пилићи. Слама символизује ону 
сламу у пећини на којој се Христос родио. 

Вечера уочи Божића
Када се унесу печеница, бадњак и слама, укућа-
ни сви заједно стану на молитву, отпевају тро-
пар „Рождество твоје...“, помоле се Богу, прочи-
тају молитве које знају, честитају једни другима 
празник и Бадње вече и седају за трпезу. Вечера 
је посна, обично се припрема пребранац, свежа 
или сушена риба и друга посна јела.
Божић
Најрадоснији празник међу свим празници-
ма, код Срба је Божић. Празнује се три дана. 
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Први дан Божића је увек 7. јануара. На Бо-
жић ујутро, пре свитања, звоне сва звона на 
православним храмовима, пуца се из пуша-
ка и прангија и објављује се долазак Божића 
и Божићног славља.
Домаћин и сви укућани облаче најсвечаније 
одело, и одлазе у цркву на јутрење и Бо-
жићну литургију. После службе у цркви се 
прима нафора и прво се она узима на Божић. 
Људи се поздрављају речима: „Христос се 
роди!“ и отпоздрављају: „Ваистину се роди!“ 
Ваља напоменути да се овако поздравља и 
говори све од Божића до Богојављења. Када 
домаћин дође кући из цркве, поздрави све 
укућане са овим радосним божићним поз-
дравом, и они му отпоздраве љубећи се међу-
собно и честитајући једни другима празник.

Положајник
На Божић, рано пре подне, у кућу дола-
зи специјални гост, који се обично до-
говори са домаћином, а може бити и 
неки случајни намерник, и он се посеб-
но дочекује у кући, и зове се положајник. 
Положајник поздрави дом Божићним поз-
дравом, љуби се са укућанима и одлази код 
шпорета. Отвара врата на шпорету или пећи, 
раније на огњишту, џара ватру и говори 
здравицу: „Колико варница, толико срећи-
ца, Колико варница толико парица (новца). 
Колико варница толико у тору оваца. Колико 
варница толико прасади и јагањаца. Колико 
варница, толико гусака и пилади. А највише 
здравља и весеља, Амин, Боже дај“.
Положајник символички представља оне 
Мудраце који су пратили звезду са Истока и 
дошли новорођеном Христу на поклоњење. 
Домаћица после тога послужи положајника, 
и дарује га неким прикладним поклоном. Он 
је човек, који на Божић, и за целу наредну 
годину доноси срећу у кућу.

Чесница
Рано ујутро на Божић, домаћица замеси тес-
то од којег пече погачу, која се зове чесница. 
У њу се ставља златни, сребрни или обични 
новчић, одозго се боде гранчицом бадњака, 
и та чесница има улогу славског колача на 
Божић. Када чесница буде печена, износи се 
на сто где је већ постављен Божићни ручак. 
Домаћин од печенице за Божић сече најпре 
леву плећку, главу и део од ребара. Када сви 

стану за сто, домаћин запали свећу, узима 
кадионицу, окади иконе, кандило и све при-
сутне, преда неком млађем кадионицу који 
кади целу кућу. Уколико неко зна пева Бо-
жићни тропар, а ако не, чита се „Оче наш“ 
наглас. Кад се молитва заврши приступа се 
ломљењу чеснице. Чесница се окреће као 
славски колач, прелива вином и на крају 
ломи. Она се ломи на онолико делова коли-
ко има укућана Онај ко добије део чеснице 
у којој је новчић, по народном веровању, 
биће срећан целе те године. Када се заврши 
ломљење чеснице, укућани једни другима 
честитају празник и седају за трпезу.

Божићна печеница
Према народним обичајима, једна врста 
жртве која се приноси Богу и вуче коре-
не из времена веровања пре хришћанства, 
а помиње се и у старозаветним књигама. 
Порекло је сигурно из времена многобо-
штва, а Црква је овај обичај прихвати-
ла и благословила, са образложењем да 
после Божићног поста, који траје шест 
недеља, јака и мрсна храна добро дође. 
За печеницу се обично коље прасе или ја-
гње, а уз то неко још коље и припрема пе-
чену ћурку, гуску или кокош. Обичај везан 
за клање печенице, остао је вероватно из 
старих многобожачких времена, везан за 
жртвоприношење. Црква га је прихватила 
и благословила, јер после Божићног поста, 
који траје шест недеља, јача храна добро 

дође, поготово што су тада изузетно јаки 
мразеви и зиме.

Божићни ручак
Првог дана Божића се не одлази нигде из 
куће, већ породица на окупу ужива у ручку 
и топлој породичној атмосфери. Божићни 
ручак је први мрсни обед после дугог поста 
и увек је богат и разноврстан, али га обеле-
жавају два неизоставна елемента: чесница 
и печеница. Ручак је најсвечанији тренутак 
Божића. Божићна трпеза, по народном схва-
тању, морала је бити пуна и обилна. Прави-
ло је било да се о Божићу сви укућани добро 
наједу и напију.

Други и трећи дан
Други дан празника је прилика за посете 
рођацима и пријатељима. Трећи дан је дан 
Светог Стефана, 9. јануар, и тада се из куће 
износе слама и остаци бадњака.

Чланови друштва су довели своју децу и 
унуке тако да је представа била веома упе-
чатљива. Добили смо саме  похвале и чес-
титке од телевизије ЕТВ Загорје и њихових 
гледалаца.

У прилогу неколико слика из наше представе.
                                                                            

Стефан Трипуновић  
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Ми живимо на географској и духовној водо-
делници између два света, између две култу-
ре, између Истока и Запада. Наша народна 
душа послата је у овај загонетни свет, и ре-
чено јој је: живи – на оштрици мача! Може 
ли ико од нас без опасности по себе живети 
на оштрици мача? Није ли за такав живот 
неопходно да се сви атоми бића нашег прет-
воре у очи неуспављиве, и све мисли душе 
наше у зенице неослепљиве?

С једне стране, душу нашу привлачи метеж-
ни Запад магнетском тежом својом, а с дру-
ге – мами нас спокојни Исток тајанственом 
красотом својом. Под политираном кором 
Запада тутње вулканске противречности; под 
храпавом кором Истока шуме богочежњиве 
понорнице духа. И нас растржу два света. 
Куда ћемо ићи: на Исток или на Запад? Наша 
душа мора бити херувимски видовита и се-
рафимски слуховита, да би могла поћи и ићи 
путем, који се неће завршити њеном смрћу. 
He реци: нека се раздели душа народа нашег; 
нека пола пође на Исток а пола на Запад. 
Пријатељу, може ли око твоје гледати, ако га 
разделиш? може ли срце твоје осећати, ако 
га расечеш? може ли царство опстати, ако 
се раздели? Саме чињенице непоречно одго-
варају и непобитно сведоче: не може. Како 
онда душа народа нашег може живети, и не 
умрети, и бесмртна постати, ако се раздели?

He треба се варати, положај наше народне 
душе је Судбоносно озбиљан; само се опор-
тунист може односити према њему неоз-
биљно. Основно је начело психологије наро-
да: сваки појединац носи у себи не само суд-
бину своје личне већ и народне душе. Сваки 
је одговоран за све. У телу народа нашег, 
душе наше испреплетане су међу собом као 
корење у земљи, из кога расте једно стабло, 
једно дрво. У свакоме има свачије душе, а 
све душе сачињавају један недељиви орга-
низам. Ако је душа моја загнојила чиром 
егоизма, зар се отровни гној њен неће разли-
ти по целом организму народне душе? Ако 
је срце твоје заражено саможивошћу, зар 
ниси постао гангрена у организму народне 
душе, гангрена коју треба одмах отсећи?

Навикавај себе на мисао: народна душа није 
нешто одвојено од нас појединаца; она је 
органско јединство свих душа свију поједи-
наца. Ма шта ти радио, ма шта мислио, ма 
шта осећао, – твој рад, твоја мисао, твоје 
осећање, прониче сву народну душу, улази 
у њу са свима својим пороцима и врлинама, 
гадостима и радостима. За здравље наше 
народне душе одговоран је сваки од нас, и 

Светосавска философија 
културе

највећи и најмањи, и најученији и најнепис-
менији, и највиђенији и најпониженији.

Када се наша народна душа први пут усту-
марала на раскрсници између два света, Св. 
Сава ју је одлучно повео путем Богочовека 
Христа. До њега, она је била слепа; кроз 
њега она је прогледала и први пут угледала 
вечну Истину и вечни смисао живота. Од 
смртног, он је душу нашу окренуо Бесмрт-
ном, од временог – Вечном, од човечјег – Бо-
гочовечном. Коме ћемо ићи, пријатељи моји, 
када се душа наша, плава птица наша, усту-
мара у кавезу тела нашег, устумара мучена 
растковским питањима: шта је живот? шта 
смрт? нашто се даје живот човеку када се 
завршава смрћу? Спопадну ли нас та језива 
питања, ко ће нам одговорити на њих: да ли 
европски човек или Растков Богочовек?

Није ли човек задао себи растковска питања, 
будите уверени, још није изашао из животињс-
ког стадијума, још се није развио у човека, јер 
само животиње и поживотињени људи не за-
дају себи та питања. Сматрали ко да је виши 
од животиња тиме што се раскошно одева и 
храни, укажите му на животиње и биље. Гле, 
зар љиљан у пољу није лепше одевен и од 
славног цара Соломона? зар није раскошније 
украшен и од раскошне царице Савске? Гле, 
зар се пчела не храни боље и од свакога Креза, 
јер се цвећем храни? А кад светосавски озбиљ-
но загледате у неке претставнике наше инте-
лигенције, видећете да још нису изишли ни из 
анорганског стања, јер живе телом и ради тела, 
ради те трошне иловачне чауре душе своје.

Ко се једанпут озбиљно замисли, растковски 
замисли, над тајанственим бићем што се чо-
век зове, он мора или као Растко свим бићем 
поверовати у Господа Христа, или извршити 
самоубиство, неминовно извршити духовно 
самоубиство, а можда и физичко. Живећи на 
судбоносној вододелници култура, наш се чо-
век, захваћен растковским питањима, не може 
смирити док одлучно не пође или путем ев-
ропског човека или путем светосавског Бого-
човека. Шта га чека на једном a шта на другом 
путу? Чиме се завршава један a чиме други 
пут? На чему почива култура европског чове-
ка а на чему култура светосавског Богочовека?

Европска култура почива на човеку као на те-
мељу. Човеком се исцрпљује њен програм и 
циљ, њена средства и садржина. Хуманизам 
је њен главни архитект. Сва је изграђена на 
софистичком принципу и критеријуму: човек 
је мера свих ствари, видљивих и невидљи-
вих, и то – европски човек. Он је врховни ст-

варалац и давалац вредности. Истина је оно 
што он прогласи за истину; смисао живота је 
оно што он прогласи за смисао; добро и зло је 
оно што он прогласи за добро и зло. Кратко и 
искрено речено: европски човек је себе прог-
ласио за бога. Зар нисте приметили како он 
неизмерно воли да богује, да богује науком 
и техником, философијом и културом, рели-
гијом и политиком, уметношћу и модом, – да 
богује по сваку цену, макар инквизицијом 
и папизмом, макар мачем и огњем, макар – 
троглодитством и људождерством? Он је 
језиком своје хуманистичко-позитивистичке 
науке објавио да – нема Бога. И вођен том 
логиком он је смело извео закључак из тога: 
пошто нема Бога, онда сам ја – бог!

Ништа тако не воли европски човек но да 
се претставља као бог, мада је у овој васио-
ни као миш у мишоловци. Да би показао и 
доказао своје боговство, он је објавио да су 
сви светови над нама пусти, без Бога и без 
живих бића. Он поштопото хоће да овлада 
природом, да је потчини себи, зато је и ор-
ганизовао систематски поход на природу, и 
тај поход назвао културом. У њега је упрегао 
своју философију и науку, своју религију и 
етику, своју политику и технику. И успео да 
углача неку парчад на кори материје, али је 
није преобразио. Борећи се са материјом, 
човек није успео да је очовечи, али је она ус-
пела да сузи и оповршини човека, да га све-
де на материју. И он, обзидан њоме, сазнаје 
себе као материју, само као материју.

Знате ли ко је победио? – Иронија, јер је 
култура учинила човека робом материје, ро-
бом ствари. Очигледна је истина: европски 
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човек робује стварима, не богује над њима. 
Самозвани бог поклонички метанише пред 
стварима, пред идолима које је сам начинио. 
У своме походу против свега натприродног, 
он је тековинама своје културе заменио све 
надматеријалне тежње: заменио је небо, за-
менио душу, заменио бесмртност, заменио 
вечност, заменио Бога живог и истинитог. 
И културу промовисао за бога. Јер на овој 
помраченој звезди човек не може да издржи 
без бога, без ма каквог бога, макар био и ла-
жан, – таква је кобна иронија овако устроје-
ног човека.

Зар не примећујете да је европски човек, у 
својој културоманији, претворио Европу у 
фабрику идола? Готово свака културна ствар 
постала је идол. Отуда је наше доба – идо-
лопоклоничко доба пре свега и изнад свега. 
Ниједан континент није толико поплављен 
идолима као данашња Европа. Нигде се то-
лико не метанише пред стварима, и нигде 
се толико не живи за ствари и ради ствари, 
као у Европи. To је идолопоклонство најгоре 
врсте, јер је то клањање пред иловачом. Ре-
ците, зар човек не клања риђој иловачи, када 
саможиво љуби земљано, иловачно тело 
своје, и упорно тврди: тело сам и само тело? 
Реците, зар европски човек не клања риђој 
иловачи, када за свој идеал проглашава кла-
су, или народ, или човечанство?

Нема сумње, Европа не пати од атеизма, 
већ од политеизма; не пати од немања бо-
гова, већ од премногих богова. Изгубивши 
правога Бога, она је хтела да своју глад за 
Богом засити стварањем многих лажних 
богова, идола. Од науке и њених хипотеза – 
створила је идоле; од технике и њених изу-
ма – створила је идоле; од религије и њених 
претставника – створила је идоле; од поли-
тике и њених партија – створила је идоле; од 
моде и њених манекена – створила је идоле, 
а посред свих идола на васиони трон егои-
зма посадила европског човека, европског 
Далај-ламу.

У суштини својој, европска култура је – по-
вампирени фетишизам, фетишизам у европ-
ском издању, у европском костиму. „Гурман-
ство за стварима“ је главна одлика европског 
човека. Но фетишистичка метафизика ев-
ропске културе практично се изражава фети-
шистичком етиком. Стари незнабожачки фе-
тишизам одликовао се – људождерством. А 
зар се нови европски фетишизам не одликује 
исто тако – људождерством, само маскира-
ним, културним људождерством? Зар европ-
ска култура није устима своје науке прог-
ласила као главни принцип живота – борбу 
за самоодржање? Шта је то ако не позив на 
људождерство? He значи ли то: човече, бори 
се за самоодржање – свим средствима; бори 
се, ако треба, и – људождерством! главно је: 
одржати се у животу! Како? -To не подила-
зи под контролу савести. Живот је кланица, 
на којој јачи има право да закоље слабијег. 
Штавише: слабији људи су материјал за јаче. 
Пошто ни Бога ни бесмртности нема, онда је 
човеку ради самоодржања – све допуштено. 

Допуштен је грех, допуштено зло, допуштен 
злочин. Позитивистичка је наука објавила: 
све што бива – бива по природним закони-
ма. У природи влада као врховни закон – за-
кон неопходности. Он влада и над људима, 
и над свима њиховим мислима, осећањима, 
стремљењима, поступцима. Када греше, 
људи греше по неопходности. Човече, ти 
ниси крив, ни за највећи преступ свој – ниси 
крив, јер све што чиниш, чиниш по природ-
ној неопходности… He чудите се! – грех не 
може постојати за човека, за кога не постоји 
Бог, јер је грех – грех пред Богом. Ако Бога 
нема, онда – ни греха нема, ни зла нема, ни 
злочина нема.

Метафизички нихилизам европске културе, 
изражен принципом: „нема Бога“, морао се 
појавити као практични нихилизам, чији 
је принцип: нема греха, све је дозвољено! 
Обратите пажњу, својом философијом и на-
уком, својом техником и политиком, европ-
ска култура систематски потискује из чове-
ка све што је бесмртно и вечно, виртуозно 
парализује у њему осећање бесмртности, 
смањује му душу док је најзад не сведе на 
– нулу.

Треба се ослободити Бога, – то је јавна или 
потајна чежња многих неимара европске 
културе. Они на томе раде кроз хуманизам 
и ренесанс, кроз русовљевски натурализам 
и разбарушени романтизам, кроз позитиви-
зам и агностицизам, кроз рационализам и 
волунтаризам, кроз парламентаризам и ре-
волуционизам. А смелији међу њима ство-
рили су лозинку: треба убити Бога! Најзад 
је најдоследнији неимар и најискренији ис-
поведник европске културе – Ниче, са врха 
човекоманијске пирамиде егоизма, објавио 
вест: „умро је Бог!“

Када нема ни вечног Бога, ни бесмртне 
душе, онда – нема ничег апсолутног, ничег 
свевредносног, онда – све је релативно, све 
пролазно, све смртно. И збиља, протеране су 
све апсолутне вредности, а зацарене – рела-
тивне. Нема сумње, релативизам је и логика, 
и природа, и душа хуманизма. Ајнштајнова 
теорија релативитета је завршна, збирна ре-
зултанта хуманизма и свих његових фило-
софских, научних, техничких и политичких 
огранака, но не само то, него у последњој 
линији својој, хуманизам није друго до – ни-
хилизам.

Кризу европског духа овако оцртава немачки 
философ Карл Јоел: „Нашем погледу на свет 
недостаје потез ка целини уопште и смисао 
за апсолутно. Недостаје нам целина осве-
дочења, a са највишом снагом осведочења 
и највиша снага веровања; наш морал нема 
великих карактера; наша историја нема лич-
ности кроз које се изражава цео народ и цело 
време у најзбијенијој снази. Недостаје нам 
велика поезија, јер наша фантазија, отргнута 
од космичке целине, хвата се само маленога 
a у великом се само игра, јер наше песнике 
не носи више оно космичко осећање кла-
сичара, које је њиховим стиховима давало 

виши звук и њиховим ликовима унутрашњу 
нужност. Имамо најопојније сликарство 
тона без мелоса, најраскошнији патос без 
етоса, и најшаренију инструментацију, илус-
трацију, инсценацију, највештију технику 
без душе. Имамо највидљивију средину, 
најбогатију позорницу, најживљу радњу без 
јунака, са масама и марионетама као јунаци-
ма. Имамо режију као уметност с најјачим 
ефектом, уметност појава без суштине. Има-
мо најбогатији живот; али он нема мира и 
заокружености, унутрашње хармоније, јер 
му недостаје смисао за целину, за измирење 
човека и света. Тако криза философије по-
стаје криза времена“.

Да, да, хуманизам се није могао не развити 
у нихилизам. Зар може човек не постати ни-
хилист, када не признаје никакву апсолутну 
вредност?

Идите коритом логике до краја, и ви ћете 
морати доћи до закључка, да је релативизам 
– отац анархизма. Пошто су сва бића рела-
тивна, онда – ниједно од њих нема права 
да себе наметне другима. Покуша ли, треба 
ратовати до истребљења. Пошто су све вред-
ности релативне, какво право има ма која 
од њих, да себе наметне за највећу и врхов-
ну? На основу чега твоја истина, пријатељу, 
потискује моју, када су и једна и друга ре-
лативне? Пошто у човечанским световима 
нема ничег апсолутног, онда – не постоји ни 
хијерархија бића, ни хијерархија вредности; 
постоји само анархија.

И заиста, стварност је над стварностима, да 
су нихилизам и анархизам логички заврше-
так европске културе, неизбежна завршна 
форма европског хуманизма и релативизма. 
Хуманизам се неминовно извија у атеизам, 
пролази кроз анархизам, и завршава нихи-
лизмом. Је ли неко данас атеист, знај, ако је 
доследан, сутра ће бити анархист, a прексу-
тра нихилист. A је ли ко нихилист, знај да је 
до њега дошао од хуманизма кроз атеизам.
Шта остаје од човека, када се из тела ње-
говог извуче душа? – Леш. Шта од Европе, 
када се из тела њеног извуче Бог? – Леш. 
Истерали су Бога из васионе, зар није по-
стала – лешина? Шта је човек који пориче 
душу у себи и у свету око себе? Ништа друго 
до – униформисана иловача, ходећи мртвач-
ки сандук од иловаче. Резултат је поража-
вајући: заљубљен у ствари, европски човек 
је најзад и сам постао – ствар. Личност је 
обесцењена и разорена; остао је човек = ст-
вар. Нема целог интегралног, бесмртног, бо-
голиког човека, већ сами разломци човека, 
телесна љуштура човека, из које је протеран 
бесмртни дух. Додуше, љуштура је углачана, 
политирана, тетовирана, али је ипак љушту-
ра. Европска култура је обездушила човека, 
овештаствила га и механизирала. Она ми 
личи на чудовишну машину која гута људе 
и прерађује их у ствари. Финале је дирљиво 
тужан и потресно трагичан: човек – бездуш-
на ствар међу бездушним стварима.

*** 
Преузето са Светосавље.Орг
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nivoima. Na vrhu hijerárhija, nalazi se neka 
vrhovna upravljačka inteligencija. Ispod nje je 
podređen stvoritelj iz kojeg proizilaze različiti 
polubogovi, ljudi, biljke, životinje, utvare, 
demoni i duhovi. Najviši nivo na kojem počiva 
vrhovna upravljačka inteligencija, sasvim 
je duhovan. Nivo svemira na kojem počiva 
Stvoritelj i viši Bogovi, prožet je mješavinom 
duha i elementa istančanog materijalnog uma.

Ljudi i sva druga živa bića koja postoje na 
zemlji, posjeduju duhovnu esenciju ili dušu, 
koja izvire iz duhovnog svemira. Taj, duhovni 
nivo svemira, u početku bijaše prekriven umom, 
a zatim materijom. To je proces koji je nazvan 
„devolucijom“. Proces devolucije počinje kada 
želje pojedinačnog svjesnog  „ja“ odstupaju 
od duhovne skladnosti koja postoji među svim 
bićima u duhovnom svijetu. Sve je ovisno o 
mjeri njihovog odstupanja. Što god, svjesna „ja“, 
više odstupaju od izvorne duhovne skladnosti, 
poprimaju grublja materijalna tijela ili obrnuto. 
Sva devoluirana, svjesna „ja“,programirana su 
koliko će da traju tokom utvrđenog vremenskog 
razdoblja. Protokom tog vremena trajanja, duša 
stiče drugo tijelo, usklađeno svojim posljednjim 
željama i stanju svijesti. Duša koja je u potpunosti 
uspjela očistiti svoje želje po materiji, može 
se vratiti svom izvornom duhovnom stanju. U 
protivnom, ona prima svoje drugo tijelo, koje 
takođe ima programirano trajanje.

Već više od jednog vijeka, mnoge teorije se 
suprotstavljaju Darvinizmu. Ova teorija je zbog 
čudnih razloga postala dogma, koju je, kako se 
vidi teško opovrgnuti. 

Zabranjena arheologija – iznosi dokaz koji 
upućuje na to da ljudi na Zemlji postoje već 
stotinama miliona godina. To je zapanjujući 
dokaz koji protivuriječi darvinističkoj teoriji 
evolucije, i ujedno iznjedri veliko pitanje: 
„Ako se nismo razvili iz majmuna, odakle onda 
potičemo?“

Ljudska devolucija – daje definitivan odgovor 
na to pitanje: „Nismo evoluirali iz materije, 
nego smo devoluirali, ili sišli, iz domena čiste 
svijesti – duha. Tom odgovoru priključuje, i 
vedsku filozofiju drevne Indije.

To je dakle, jedna od dogmatskih teorija, kao 
što rekoh, koje se veoma teško opovrgavaju. 

Nažalost, postoji još jedna takva teorija, koja 
je kobna za srpski narod.  O njoj ću pisati u 
nastavku.                                                                       

Ostoja Šobot

jedinice: materije, uma i svijesti ili duha. Moramo 
objasniti porijeklo materije, uma i svijesti i kako 
su se oni sjedinili u ljudskom obliku.

U dosadašnjem tekstu sam samo naglasio 
različita tumačenja postanka, pa između 
ostalog, i razvoja čovjeka.  Mislim da ćete se 
svi složiti s tim, kada vam kažem, da će to biti 
izuzetno zahtjevno i teško. Ne zbog toga što 
ne bismo znali, već  zbog postojânja različitih 
teorija, koje su veoma  suprotstavljene. Šta 
to karakteriše suprotstavljene teorije? To su 
različite pretpostavke i istraživanja raznih 
naučnika iz određenih oblasti. Mnogi zaključci 
naučnih istraživanja u različitim vremenskim 
razdobljima, usvojeni su u široj svjetskoj 
javnosti kao dotična neprikosnovena pravila. 
Na osnovu tih usvojenih zaključaka, kroz 
određeno vrijeme, osnovani su univerziteti i 
akademije, kroz koje prođoše mnogi studenti 
koji stekoše određeno zvanje i titule. Ta 
naučena teorija je za njih svetinja, čvršća od 
čelika, i nema tako moćnih argumenata, koji 
bi bili u stanju prekinuti njihova uvjerenja. Još 
ako su podkrijepljena političkim interesima, 
onda to izgleda skoro nemoguće.

Iako sam ubijeđen da su nam ove dvije teorije: 
„Kreacionizam“ i „Darvinizam“, svima 
poznate, da ih samo ukratko navedem. 

Kreacionizam  - U početku stvori Bog nebesa 
i zemlju, i sve bilje što raste iz zemlje, i sve 
životinje u vodi i ptice na nebu, i sve životinje i 
zvijeri na kopnu. I stvori Bog čevjeka po obličju 
svome, stvori ga, muško i žensko. I reče im Bog, 
množite se, napunite zemlju i vladajte s njom. –                                  

Darvinizam - Zemlja je poslije velikog 
praska bila užarena masa, i usljed hlađenja se 
isparavala, pa je nastala kiša, iz koje je nastala 
pra-juha, u kojoj se pojaviše prve organske 
molekule. Iz njih se razvilo prvo jednoćelijsko 
živo biće. Prirodnim odabirom i selektivnim 
prilagođavanjem iz nižih živih bića, razvijala 
su se složenija živa bića, sve dok se ne razviše 
majmuni i čovjekoliki primati i na kraju čovjek.‘

Alternativna - nauka nam pruža čvrste dokaze, 
koji potvrđuju pretpostavku da je čovjek 
sastavljen od triju tvari: materije, uma i svijesti. 
Nekako, na sličan način bismo mogli objasniti 
i sastav svemira, koji je podijeljen na područja 
kojima dominiraju: prosta materija, um i duh. 

Kosmologija je ogranak astronomije koja 
proučava svemir. Posebne teorije donosi nam 
kosmologija u brojnim kulturama iz raznih 
istorijskih razdoblja. Pričaju nam o hijerarhiji 
bića prilagođenih životu na različitim 

Nešto sasvim novo u „Mostovima“ 
Na samom početku  želim objasniti neke 
činjenične pojmove. Svi oni koji se odluče 
da bilo šta pišu moraju posjedovati neko 
predznanje, kako bi mogli nešto napisati svojim 
riječima. Eto, tako je i u ovom slučaju. 

Svaki čovjek pojedinačno je živi entitet u ovom 
uslovljenom svijetu. Zbog uslovljenog života, 
teško je obuzdati svojih šest čula i uključiti svoj 
um. Bog je vječno svjesna osoba, kao i ljudi, 
„živi entiteti“. U njihovom izvornom obliku bilo 
im je omogućeno da se služe svojom slobodnom 
voljom, dok kontaktiraju sa Bogom u području 
čiste duhovne energije, koja je prožeta raznim 
ugođajima. Međutim, neki živi entiteti su počeli 
zloupotrebljavati svoju slobodnu volju kako bi 
djelovali nezavisno od Boga.

Privučeni materijalnom energijom, obukoše 
se pojedini entiteti -  samostalni „ja“-ovi, u 
tijela sastavljena od uma i materije. U takvom 
je stanju njihova prirodna sloboda sputavana, 
uslovima koja im nameću njihova tijela, koja 
žude za užicima materijalne energije. Međutim 
i takvi živi entiteti mogu ponovo da dostignu 
svoje besmrtno i blaženo duhovno stanje. 

Mnogima će ovo možda izgledati kao biblijski 
prepis staro-zavjetnog pisma, međutim, ovo je 
nešto novo, nešto mnogo sažetije.

Postanak i razvoj čovjeka nije moguće 
proučavati bez postanka i razvoja univerzuma 
i kosmosa. Mnogobrojne teorije u kosmologiji 
navode da svemir ne bi bio moguć bez 
precizno postavljenih numeričkih jednačina, 
koje usklađuju djelovanje određenih sila, koje 
upravljaju različitim energijama. 

Kada se to napiše ovako uobičajeno, ne 
zvuči nam nešto posebno, ali ako u vezi toga 
navedemo neki primjer onda je to zastrašujuće 
katastrofalno: Da se npr. kretanje neke 
planete u orbiti uspori – makar i samo malo – 
munjevitom bi se brzinom sunovratila u sunce.

Mnogi ljudi, pa čak i mnogi naučnici u posljednje 
vrijeme, ne slažu se više sa zvaničnom, 
darvinističkom teorijom o porijeklu čovjeka, 
koji je nastao prirodnim evolucijskim odabirom. 
Tvrdnja, da je čovjek puki spoj jedinjenja, 
pod čime razumijevaju hemijske elemente 
periodičnog sastava, počeli su masovno 
odbacivati. Vjerujem, da su svi oni koji se iole 
zanimaju za ovakve teme, spoznali da ovdje 
želim predstaviti sasvim suprotstavljene teorije.

Daleko je razumnije ispostaviti teorije da je 
čovjek sazdan od tri jedinstvene sastavne 

Ne „EVOLUCIJA“ nego 
„DEVOLUCIJA“
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Језичке недоумице - V део
Књига рецепта или књига рецепата 
Генитив множине именице рецепт гласи рецепата.
Пример: 
У својој свесци рецепата имам преко стотину сачуваних рецепата.

Оргинал или оригинал 
Правилан израз ће бити оригинал.
Пример: 
Приликом пријаве треба дати оригинал на увид.

Анкицин или Анкичин 
Правилно ће бити Анкичин јер долази до промене гласа Ц у глас 
Ч-палатализација.
Пример: 
Ово је Анкичина књига.

Изштампати или иштампати 
У речи иштампати долази до следећих гласовних промена:
из+штампати=исштампати (једначење сугласника по 
звучности), ишштампати (једначење сугласника по месту 
творбе), иштампати (губљење сугласника).
Пример:  
Морам да иштампам ове текстове.

Делење или дељење 
Речник језичких недоумица Ивана Клајна прописује да је правилан 
израз искључиво дељење, а не делење.
Пример:  
Лакше ми иде дељење од множења.

Тргла се или тргнула се 
Према Правопису српскога језика Матице српске глагол тргнути ће 
гласити-тргнем, тргох и тргнух, тргао-тргла и тргнуо-
тргнула, тргнут, итд.  
Дакле, оба израза су правилна.
Пример:  
Тргнула/тргла сам се из сна.

Шкотланђанин или Шкот 
Речник језичких недоумица Ивана Клајна препоручује коришћење 
израза Шкот, Шкоти, Шкоткиња.  
Изрази Шкотланђанин, Шкотланђанка сковани су по узору на 
немачки језик и треба их избегавати.
Пример: 
Шкоти су баш гостољубив народ.

Кексови или кекси 
Према Правопису српскога језика Матице српске, правилан облик 
множине именице кекс је кексови.
Пример: 
Кексове можете купити у свим већим продавницама.
Дезерт или десерт 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан је 
искључиво израз десерт.
Пример: 
Шта ћемо за десерт да наручимо?

У будуће или убудуће 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан ће бити 
израз убудуће.
Пример: 
Убудуће пази шта радиш.

Протестовати или протествовати 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан ће бити 
израз протестовати, а не протествовати.
Пример: 
Протестујем из принципа.

Предпостављам или претпостављам 
Правилан је израз претпостављам, јер долази до једначења 
сугласника по звучности.
Пример: 
Претпостављам да сте решили све задатке.

Незапослен или незапошљен 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна оба су израза, 
и незапослен и незапошљен, тачна. С тим што се ретко користи 
израз незапошљен и незапошљеност.
Пример: 
У Србији је велика стопа незапослености.

Владики или владици 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан ће бити 
израз владици.
Пример: 
Владици Данилу је било тешко да се одлучи да ли да ратује или не.

На Жаркову или у Жаркову 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна можемо 
рећи станујем на Новом Београду и станујем у Новом Београду. 
Исти ће случај бити и са насељима Дорћол, Карабурма, Жарково и 
друго.
Пример: 
Идем са Дорћола на Жарково. 
Идем са Дорћола у Жарково.

Своих или својих 
Правилно се пише својих, а не своих. Ова реч је настала од 
заменице свој.
Пример: 
Ишла сам код својих родитеља за викенд на ручак.

Не недостаје или ненедостаје 
Сви глаголи се пишу одвојено од негације, осим у случајевима: 
НЕЋУ, НИСАМ, НЕМОЈ, НЕМАМ.
Примери: 
не недостајати 
не желим 
не могу 
не смеш

Душобрижник или душебрижник 
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан је 
израз душобрижник, мада је устаљенији израз душебрижник.
Пример: 
Много је душобрижника у нашем окружењу, али је мало њих 
правих. 

Манастир Милешева или манастир Милешева 
Назива манастира је Милешева, па ће се великим словом писати 
само Милешева. Малим словом се пише реч манастир.
Пример: 
Посетили смо манастир Милешева када смо били на годишњем 
одмору.
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Marinko Jagodić Maki

Priča železnog točka
(odlomak iz romana)
     Nije se Tulić razveselio kad je pročitao na 
rasporedu službe da je idući mesec raspoređen 
u putnički turnus. Već u školi je imao odbojnost 
prema elektromotornim kompozicijama poljske 
proizvodnje, takozvanim Gumuljkama. Skoro 
da se nije dešavalo, tokom celog školovanja, da 
bi Marko Tulić imao odbojnost, da bi ga mučila 
nezainteresovanost bilo kojeg gradiva; a eto, u 
mašinovođskoj školi je osetio neki vid odbo-
jnosti prema tom predmetu. Verovatno je glavni 
razlog bio u predavaču. Inženjer Viktor Žugelj, 
inače zaposlen kao poslovođa u radionicama 
Moste, pred neutralnom školskom komisijom 
nikako ne bi mogao dobiti prolaznu ocenu za 
svoje predavanje. Ne da nije znao o vozilu, 
znao je dosta – kažu da je bio u Poljskoj na 
specijalizaciji – ali su njegova objašnjenja bila 
totalna zbrka; sve nešto s brda, s dola, prema-
lo razumno, premalo „zdrave seljačke pameti“, 
kako su govorili đaci u školi. A mnogo je bilo 
takvih, poput Tulića, koji su bili nezadovoljni 
predavanjem. Ali, po drugoj strani, sve su to 
bili odrasli ljudi, shvaćali su da „što se mora, 
nije teško“, pa su, manje-više, svi uspeli za-
beležiti pozitivnu ocenu.
     Sada je to prošlost, Marku je jasno. Šta je – tu 
je. Ne može birati, koja vučna vozila će da vozi, 
koje vozove. Ne može birati ni koga će imati za 
asistenta. Kad bi mogao, sigurno bi izabrao ne-
koga starijeg, a ne ovoga, koji je mlad i samim 
tim neiskusan.
     „Tuliću, ideš u radionicu po Gumuljku, a 
posle po rasporedu: Zidani Most, Jesenice, i još 
Borovnica; vratite se, parkirate i – gotovo. Mala 
šala, je l’ de. Eno, onaj tamo ti je pomoćnik“, 
pokaza mašinski majstor rukom na jednog 
mladića i dodade: „Idite na kombi!“

     „Kako ti je ime, dečko“, upita Marko, dok su 
išli do službenog auta.
     „Hasan“, odgovi pomoćnik.
     „Hasan. A prezime?“
     „Omerbegović.“
     Tulić mu pruži ruku: „Marko Tulić“, reče i 
nastavi kad su ušli u kombi: „Da nisi od Sansk-
og Mosta?“
     „Jesam. A kako si pogodio?“
     „Pa, znam da tamo ima Omerbegovića. Iz 
kojega si sela?“ Marko, iako i sam mlad, ipak 
odluči da diktira tok razgovora, da ga vodi i us-
merava. Na kraju-krajeva, on je mašinovođa, 
on će odgovarati za sve poslove, a i stariji je 
nekoliko godina. Treba se upoznati sa radnim 
kolegom.
     „Ja sam iz Brustova“, reče pomoćnik. „Znaš 
li gde je to?“
     „Kako da ne. Ja sam tamo blizu, sa druge 
strane reke. Jesi li čuo za Zmijanje?“
     „Mislim da jesam.“
     „Kako: mislim? Znaš li gde je to, ili ne 
znaš?“, uporno Marko vrta u mladića.
     „Da, da, to je tamo preko Sane, pa sve do... 
Sve tamo na onu stranu“, nekako uspe Hasan 
da odgovori na ovo, očigledno za njega teško 
pitanje.
     „Da, da, sve tamo...“, reče Marko i ućuta. 
Odluči da više ne priča. Da ne pita ništa više 
ovoga mladića. Odignu kragnu bunde uz vrat, 
nasloni se na sedište kombija i zagleda u sneg 
po ljubljanskim ulicama. Zima je, vozaču se 
ne žuri, vozi polako. Potrajaće vožnja do radi-
onice... Marko Tulić je zatvorio oči...
     U osnovnoj je školi. Sedam kilometara od 
reke Sane. Zmijanje. Selo Lozica. Na Sani 
je viseći most. Preko njega prelaze đaci sa 

druge strane; muslimanska deca. Idu u istu 
školu. Lepo ime škole: „Risto Kovačević“. 
Učio je, kažu, narod o bratstvu i jedinstvu, o 
slozi, pozivao na ustanak protiv „okupatora i 
domaćih izdajnika“. A ko su domaći izdajnici? 
Marko Tulić je učio jedno, sada se priča drugo. 
Svašta se piše po novinama. Svašta se govori na 
televiziji. Sve smo više različiti. A nekad – evo, 
nema ni dvadeset godina – nekad smo se zajed-
no šalili. Omerbegović. Jeste, i sa Tulićem su 
bili u razredu. Jedan Omerbegović je više puta 
povezao do škole Marka i drugove na svojim 
zaprežnim kolima; išao je u Lozicu po drva za 
ogrev. Jedan drugi je često išao u lov na „zmi-
janjskoj strani“, jer je na desnoj obali Sane bilo 
obilje prostranstva, dok na levoj obali – odak-
le je i ovaj Markov pomoćnik – nisi imao gde 
„zeca uloviti“.  Pričala su tada deca, osnovci – 
nije to bilo iz knjiga, nego iz života, s kolena 
na koleno: Bila su dva brata. Simići se zvali. 
Gore preko Muleža, na Manjači. Bio je dole uz 
reku Sanu, na dobroj zemlji, neki beg, po imenu 
Omer. I tako... ponudio Simićima bolju zemlju, 
uz reku... mogu da biraju... šta će gore u planini, 
gore je samo vukovima dobro... I tako, šta da 
se priča... jedan glatko odbi, ostade sa vukov-
ima, osta da se i dalje muči, ali, ostade i dalje 
Simić... a drugi... drugi... šta da se priča...
     „Majstore, stigli smo. Šta, ti zaspao!?“, ču 
Marko gde ga pomoćnik Hasan zove.
     „Ne, ne, evo idemo“, reče Marko i izađe iz 
kombija.

     Pregled elektromotornika, po kojega su došli 
Marko i Hasan, je bio završen. Ipak je trebalo 
sačekati još neko vreme; kontrolno-preuzemni 
organ treba da potpiše da je sve – što je bilo u 
radnom nalogu napisano – popravljeno i pregle-
dano. Tek tada je vozilo spremno za saobraćaj. 
Upravo su vršene zadnje provere.
     „Majstore, odoh ja – dok čekamo – da se 
vidim sa jednim zemljakom“, obrati se Hasan 
Marku.
     „Ne znam da li ti se isplati; vidiš, već se 
spremaju da izvezu našu Gumuljku iz hale“, 
odgovori mu Marko.
     „Ma, sad ću ja, začas.“
     „Dobro, ali požuri.“
     Izgubi se nekuda u radionici Markov po-
moćnik.
     Završena je proba rada elektromotornika, 
potpisano i uređeno sve potrebno. Izvezli su 
kompoziciju ispred hale, a pomoćnika Hasana 
niotkuda. Marko je uključio motornik, uključio 
grejanje i izišao iz kabine. Gleda oko kom-
pozicije – da li je sve u redu – ali još više po-
gleda prema hali. 
     Pomoćnika nema. 
     Gleda na sat – vreme brzo prolazi – počinje 



Јануар 2016 | Литература | 41

Као типичан Београђанин (значи, неко ко 
није рођен у овом граду), испитао сам на 
себи ствари које волим и ствари које не 
волим.
 
Можда ће неком будућем историчару ови 
редови помоћи да одгонетне какви смо били. 
 
Најпре, волим да ме питају шта волим, а 
шта не волим, а не да ме уваљују у ствари о 
којима други одлучују!
 
Волим говеђи гулаш у који се умаче средина 
од хлеба. Уз то, обожавам да читам док једем, 
што су ми сви забрањивали још од малих ногу. 
Књига се, иначе, прислони уз векну хлеба.  
 
Готово све књиге из моје скромне библиотеке 
носе трагове давних гулаша, пасуља и 
пилећих паприкаша са ноклицама, а веома 
често и ружичасте мрље парадајз салате.
 
Једући и читајући, истовремено, доводимо у 
склад физичку и духовну храну.
 
Волим вино у хладној, орошеној боци.
 
Не улазим у београдске ресторане у којима је 
вечера обавезна. Презирем столове на којима 
стоји таблица РЕСЕРВЕЕ. У „Хајату”, било 
је толико отмено, да су чак и рачун доносили 
на загрејаном тањиру!
 
Не држим никада дијету. Једанпут сам се 
подвргао тој исцрпљујућој кури на тај начин 
што сам (живећи на раскршћу европских и 
оријенталних путева) искомбиновао српску 
и турску кухињу. 

Из обе сам користио најмањи заједнички 
садржитељ - хлеб, јер генетски потичем из 
пасивних крајева, где је то основна храна. 
Једем хлеб уз шпагете, чак и уз попару. Из 
турске кухиње узео сам лојаву овчетину, а из 
српске — свињетину.
 
Из турске кухиње користио сам соган-долме, 
а из српске, сарме са сувим ребрима... Мој 
организам се при том толико запањио да је 
од силне збуњености тело почело само од 
себе да мрша! Дијету сам величанствено 
завршио српским гибаницама и турским 
тулумбама.
 
Не волим типове који носе фотографије деце 
у новчанику. Не волим свадбе на којима се 
породице младе и младожење уопште не 
познају, па се све време гледају попреко 
преко младенаца у средини стола.
 
Волим београдске новине, ујутру, кад још 
миришу на свежу, тек отиснуту штампарску 
боју. Прелиставам их уз прву кафу, па ако 
су вести лоше (а, обично, јесу) и изгледи за 

Волим - не волим

будућност суморни, ја — натраг у кревет! 
Шта да радим у једном тако глупом дану? 
Нисам неопходан.
 
Волим на известан начин, свој мали 
луди Београд! У неком нормалнијем 
граду мислим да бих скапао од досаде. 
Најпознатији експерти добијају нервне 
сломове од очајања што срљамо у пропаст, а 
Београђанима, углавном, ништа! Сви живе. 
Невероватно! Сада ми тек постаје јасно 
како смо издржали и наџивели и Трачане и 
Келте, Грке, Римљане, Хуне и Ајваре, Турке, 
Мађаре, Аустријанце, Италијане, Немце... 
да не набрајам даље; историја ми није јача 
страна.

Волим што овде и даље ништа не може и 
све може! Што се тиче Турака, мислим да 
је и њима овде било подједнако тешко, као 
и нама, па су после петсто година збрисали 
главом без обзира из наших крајева. И, 
шта? Испоставило се да Београђани од свих 
европских места најчешће мазохистички 
летују у Турској. Како сада ствари стоје и 
колико нас познају у душу, сироти Турци 
ће ускоро морати да беже од нас и из своје 
сопствене земље!
 
Не волим типове који седну на стражње 
седиште у таксију, као да су министри. Волим 
таксисте који причају о политици, паметније 
од политичара. Не волим да се љубим три 
пута у образ, као остали Београђани.
 
До пре двадесетак година љубили смо се 
само два пута, а онда је у наше животе, ни 
сам не знам кад и како, продрло нешто као 
слатко православље: углавном, када се при 
сусрету пољубите два пута, Београђанин 
ће вас стегнути још једанпут и при том 
погледати са благим прекором, као да сте 
помало издали српство.
 
На страну то, што, уопште, не волим да 
се љубим (са мушкарцима, посебно), а 
нарочито не са рођацима са села, који вам 
приликом љубљења уваљују у уста и своје 
бркове пожутеле од дуванског дима.

Момо Капор

sve više da se brine. Pomakne motornik do izla-
za iz radioničkog područja. 
     Pomoćnika nema.
     Otpravnik mu donese putni nalog i kaže: 
„Može, majstore!“
     „Čekaj malo, nije stigao pomoćnik“, kaže 
Marko.
     „Kako nije stigao, odakle?“, začuđeno će 
otpravnik.
     „Ne znam, bio je sa mnom u radionici“, 
odgovori Marko pogledajući nazad. Otpravnik 
uđe u svoju pisarnu. Kroz neko vreme se vrati.
     „Je l’ stigao?“
     „Nije.“
     „Kako nije! Evo iz Ljubljane već pitaju šta 
je sa Gumuljkom.“
     „Pa, jasno da pitaju, nema puno vremena do 
polaska voza.“
     „A šta imaš?“
     „Zidani Most; verovatno je peron već pun 
putnika; uvek je gužva“, već prilično nervozan 
odgovara Marko. „Ništa, ja ga nisam dužan 
tražiti. Idem!“
     Marko još jednom pogleda nazad, i dade 
vučne motore u pogon. 
     Približno tri kilometra ima po takozvanom 
mašinskom koloseku od radionice Moste do 
uvoznog signala stanice Ljubljana. Marka 
su, dok je vozio propisanom brzinom, mučila 
mnoga pitanja: „Da li sam pravilno postupio? 
A što da ne, nije malo dete, treba znati šta mu 
je služba. Moram zvati mašinskog majstora da 
mi pošalje drugog pomoćnika. Hm, sad ću ja – 
kaže – samo da se vidim sa jednim zemljakom. 
I kud baš meni da se to desi? Hasan! Hm, šta 
ako kažu: namerno mu je Tulić pobegao. Da 
je u pitanju kakav Janez, ili Jovan, manje bi 
se brinuo. Ovako – sigurno će neko reći... Ma, 
šta me briga! Hasan, Omerbegović. Nije dečko 
kriv što je neki njegov... To ne, ali je kriv što 
je neodgovoran na poslu. Eheej, koči Tuliću!, 
pusti sad sve drugo, šta je – tu je“, završi Marko 
svoj monolog i zaustavi se pred uvoznim sig-
nalom.
     Brzi voz izvozi iz stanice. Marko je sve 
nervozniji, gleda na sat – nema ni deset minu-
ta do polaska njegovog voza, a on nije ni na 
peronu. Evo, signal pozeleni; dobi dozvolu da 
uveze u stanicu. Kreće. Naglo zakoči – prepade 
ga lupanje na prvim vratima. Ustaje. Odlazi 
iz kabine do prvih vrata. Sa vanjske strane na 
vratima stoji ljudsko stvorenje. Marko otvara 
vrata. Ulazi čovek, sav premrzao; po kosi i 
obrvima mu se pohvatalo inje. Marko prepoz-
naje svog pomoćnika.
     „Je si li ti normalan, čoveče!“, ljutito reče 
Marko.
     „Ja taman stig’o do Gumuljke, a ti kren’o“, 
hvatajući dah izusti Hasan.
     „I ti skočiš na stepenice i uhvatiš se za 
ručke!?“
     „A šta sam mog’o drugo?“, stiskajući se uz 
radijator reče cvokoćući pomoćnik.
     „Šta si mogao? Mogao si glavu izgubiti, 
eto šta si mogao! Vozio sam 40 km/h. Imao si 
sreću da nije bio postavljen signal; na skretni-
cama bi te izdale ruke“, reče Marko i dodade u 
sebi: „E budale, Bože dragi!“
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„Beograd na vodi, baš je u modi!“ – trešti 
turbofolk hit iz grudi oskudno obučene pe-
valjke negde u Srbiji. I mogu vam reći da 
mi se sviđa – i pesma, a bogami i ideja. 
Samo se nadam da će i drugi gradovi dobiti 
svoje šeike, i ako već neće džamije, a ono 
bar pozorišta, ili tako neke raritetne zgrade 
koje na brdovitom Balkanu polako izumiru. 
Ne mora baš sve da se nalazi u Beogra-
du!? I tako te demode zgradurine na ušću 
dveju reka trule i propadaju. 

Dakle, evo predlog za naše vrle političa-
re… Recimo da neki londonski džentlmen 
napravi „Valjevo na vodi“, i da uslov za 
njegovu investiciju bude izgradnja muzeja 
Moderne umetnosti. Rus bi mogao da na-
pravi kanal „Subotica-Palićko jezero-Subo-
tica“, a uslov bi mu bio zidanje najvećeg 
Baljšoj teatara na svetu. Labudovo jezero 
bi se plesalo odnosno baletanisalo uz po-
moć surf-dasaka koje život znače na već 
pomenutom jezeru. Italijan bi mogao da 
nam pomogne da pobodemo kočiće u ze-
mlju pa da zajebemo Amere. Oni nama mi-
lijarde litara vode, a mi ćemo, ako oni tako 
nastave, u inat da napravimo od Niša – Ve-
nišaciju. Osim toga beogradski šeik će da 
donese malo peska koga će da pospe kao 
branu (na holandskom = dam) oko Novog 
Beograda, i eto nama nove atrakcije – No-
vog Beograddama! Banovo brdo će postati 
Grand Brdanija, a svako selo će dobiti pla-
že. Umesto kukuruza ima da gajimo ribe, a 
naročito somove velike k‘o kitove. Francuz 
bi mogao da napravi „Kragujevac na vodi“ 

SRBIJA NA VODI
Branko Baćović

u kome bi kao uslov izgradio Narodni mu-
zej sa Ajfelovim tornjem u njegovom dvori-
štu. Auto-putevi nam neće biti potrebni tako 
da onaj kroz Grdeličku klisuru, koji pravimo 
još od Turaka, ne moramo ni da završava-
mo. Automobile ćemo zameniti čamcima i 
tako dobiti uslove da iznedrimo nove olim-
pijske šampione u veslanju. Vaterpolom će 
početi i babe da se bave, što bi našu NBVA 
(Nacionalna Bapska Vaterpolo Asocijacija) 
napravilo popularnijom od NBA. 

Krave bi naučili da plivaju tako da bi do-
bili autentične Moravske konje, a umesto 
krokodila bi gajili krmodile. Ona dva orla na 
zastavi bi skinuli i stavili dva delfina, a hi-
mnu bi izvodile Havajke devojke. Šljivike bi 
zamenili palmicima, odnosno palmama, a 
umesto šajkača bi na glave stavili slamna-
te šešire. Milina braćo, milina! Kakva Grč-
ka kakvi bakrači, kada Švaba bude video 
naša ostrva, pa kada ga napijemo rakijom 
od kokosovih oraha ima da zaboravi na sve 
Ilijade i Odiseje. 

Preko noći bi zablistali na turističkom nebu. 
Već vidim plakate po Nemačkoj: „Srbija – 
zemlja sa hiljadu ostrva!“ Tu činjenicu bi-
smo iskoristili praveći meksičko-španske 
serije. Zamislite… njih dvoje obasjani zala-
skom sunca, trče po plaži jedan drugom u 
zagrljaj, pa trče li trče… ona lepa ko afrički 
dijamant, a on kroz guste markantne obr-
ve pogledima tera oblake… trče do izne-
moglosti dok im se kose vijore na blagom 
povetarcu isprepletanom šumom talasa… 

trče… budućnosti u susret… dok majkama 
teku suze radosnice… zamišljajući svoje 
ćerke u njegovom zagrljaju… trče li trče… 
sve bliže i bliže… Napetost raste, gleda-
nost raste… dok srca ispred malih ekrana 
lupaju do iznemoglosti… trče uzdišući jed-
no drugom imena… trče… pa se promaše.
Ludilo. I tako hiljadu puta. I onda u hiljadu 
prvoj epizodi ukapiraju da je on žensko a 
ona njegova tetka iz drugog braka njego-
vog usvojenog očuha koju nije prepoznao 
zbog plastične operacije. Kakav Holivud, 
kakav Bolivud – Srbivud je zakon!

Dođite kod nas, kreme za sunčanje ostavi-
te na trulom zapadu, na sunčanom istoku 
se možete mazati jogurtom sa Zlatiborskih 
ostrva.

***

Šalu i satiru na stranu, ali mi polako i bez 
Amera i njihovih atmosferskih eksperime-
nata postajemo ostrvska zemlja. Voda, ili 
drugim rečima bela kuga, polako okružuje 
naše gradove. Ali to je već tema za jednu 
drugu priču. Doduše, ako se budemo opu-
stili na beskrajnim plažama, ko zna šta 
može da se desi ;) 

Foto: gospodin Google uz moju malu po-
moć
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Dve jabuke  
Priča o osuđivanju tuđih postupaka
Mala slatka devojčica držala je dve jabuke u 
rukama. Majka joj je prišla i sa osmehom je 
upitala: - “Dušo mala, možeš li mi dati jednu 
jabuku?”.
Devojčica je pogledala i onda je brzo zagrizla 
jednu jabuku, a zatim i drugu. Osmeh na 
majčinom licu kao da se smrzao, pokušala je da 
prikrije svoje razočarenje. Pomislila je: - “Gde 
sam to pogrešila u vaspitanju svog deteta”.
Ćerka joj je prišla i pružila jednu od zagriženih 
jabuka i rekla : “Ova je najslađa”.
Bez obzira ko ste, i šta ste doživeli i ma 
koliko znanja da posedujete nikada na 
prečac nemojte donositi sud o nekome. Dajte 
privilegiju drugima da objasne. Jer često 
ono što vidite nije baš onako kako izgleda. 

Svako na ovom svetu ima svoju priču
Dvadesetčetvorogodišnji mladić, gledao je kroz 
prozor voza, pa najednom vrisnu:
„Tata, pogledaj,  drveće se kreće unazad!“
Otac se nasmešio gledajući sa ljubavlju u svoga 
sina,a mladi bračni par, koji je sedeo preko 
puta njih, ispratio je ovo detinjasto ponašanje 
momka sa tugom i sažaljenjem.
Iznenada mladić ponovo  viknu:
„Tata, pogledaj, oblaci lete sa nama!“
Bračni par nije više mogao da se uzdrži pa jedan 
od njih upita mladićevog oca:„Gospodine, a 
zašto ne pošaljete vašeg sina nekom dobrom 
doktoru? Neko mu sigurno može pomoći.“
Otac se je nasmejao i uzvratio im:
„I jesam. Mi se baš sada i vraćamo iz bolnice. 
Moj sin, ovaj momak kojeg ovdje vidite, bio je 
slep od  rođenja. Ali mu je operacijom vraćen 
vid. On svet prvi put vidi.“
Svaka osoba na ovoj planeti ima svoju 
jedinstvenu priču. I zato ne sudite o drugima 
pre nego što ih zaista ne upoznate, jer istina 
bi vas mogla iznenaditi.

Da li si krompir, jaje ili zrno kafe? 
Kako se suočiti sa problemima?
Jednom prilikom ćerka se požali svom ocu 
kako joj je život očajan i pun problema. Bila 
je umorna od svega. Kad god bi neki problem 
rešila novi su se pojavljivali i tako iznova i 
iznova.
Njen otac, inače kuvar po zanimanju odvede je 
u svoju kuhinju. Napunio je tri lončića vodom 
i sačekao dok voda ne proključa. Kada je voda 
počela da vri, on je stavio krompir u prvi, jaje u 
drugi lonac, i nekoliko zrna kafe u treći.
Nakon dvadesetak minuta isključio je šporet i 
stavio krompir i jaja u odvojene tanjire a kafu 
sipao u dve šoljice. Okrenuo se ka njoj i upitao 
je šta vidi?
“Krompir, jaja i kafu.”, - rekla je žurno.
“Pogledaj bolje i dodirni krompir, šta 
primećuješ”. Ona je to uradila i primetila da je 
krompir omekšao. Zatim je zamolio da oljušti 

Poučne priče
jaje, i ona ga je poslušala. E sada bi mogli 
da popijemo kafu, njen predivan miris joj je 
izmamio osmeh, pa ga je upitala: - “Oče, šta ti 
sve ovo znači?“.
On tada objasni da se krompir, jaja i kafa 
suočavaju sa istim nedaćama u ključaloj vodi. 
Međutim, svaki od njih će različito reagovati 
u takvoj situaciji. Krompir izgleda čvrst i jak 
ali u ključaloj vodi postaje mek i slab. Jaje je 
krhko, sa tankom ljuskom koja štiti njegovu 
unutrašnjost. U dodiru sa ključalom vodom 
njegova unutrašnjost postala je čvrsta.
Međutim zrna kafe nakon što su bila izložena 
visokoj temperaturi ključale vode nisu se puno 
promenila ali su zato promenila čitav vodu, 
dala joj lep miris i prijatan ukus.
Reci mi ti koji od ova tri elementa predstavljaju 
tebe, kad ti nevolja zakuca na vrata.
Da li si možda krompir, jaje ili zrno kafe. Kakav 
je tvoj stav u suočavanju sa problemom?
Ako si kao zrno kafe, ti svoju okolinu činiš 
boljom, vrednijom, ti teskoću sebi olakšavaš 
tako da ona bude olakšica umesto teškoće i 
problema, brige i tuge.

Dva vuka u nama. 
Koji vuk pobeđuje?
Jedan stari Indijanac je pričao svom unuku 
sledeću priču:
- „U ljudima se odvija neprekidna bitka. Tu 
se stalno bore dva vuka.  Jedan je ZAO – to 
je strah, gnev, zavist, žalost, kajanje, pohlepa, 
nadmenost, samosažaljenje, krivica, ogorčenje, 
inferiornost, laži, lažni ponos, superiornost i 
ego.
Drugi je DOBAR - to je radost, mir, ljubav, nada, 
vedrina, poniznost, dobrota, dobronamernost, 
saosećanje, velikodušnost, istina, samilost i 
vera.“
- „I koji vuk pobeđuje?“- upita unuk na kraju.
A stari Indijanac mu odgovori:
- „Onaj kojeg više hraniš.“

Zašto ljudi viču kad su ljuti? 
Jednom je jedan stari mudrac, zatekao svoje 
učenike kako se žestoko prepiru i viču jedni na 
druge. Njegovom pojavom rasprava je utihnula, 
a on je iskoristio priliku da ih nauči jednu važnu 
životnu lekciju. Upitao ih je: - “Zašto ljudi viču 
kad su ljuti?”
Učenici su razmišljali neko vreme, 
dok jedan ne odgovori: - “Zato što 
izgube strpljenje - to je razlog”. 
“Ali, zašto bi vikao ako je osoba pokraj tebe?” 
- upita učitelj.
 - “Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?”
Učenici su još neko vreme davali odgovore, 
ali nijedan nije zadovoljio učitelja. 
Naposletku je objasnio: - “Kada su dve osobe 
u svađi, njihova se srca jako udalje… Zato 
moraju vikati jedno na drugoga, kako bi njihov 
krik premostio udaljenost i kako bi se mogli 
čuti. Što su ljudi ljući, glasnije moraju vikati jer 
je udaljenost među njima sve veća.

Zatim je učitelj pitao: - “Što se dogodi kada se 
dve osobe zaljube?
Ne viču jedan na drugoga, već govore tiho i 
nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. 
Udaljenost među njima je veoma mala.
A šta se dogodi kada se još više zaljube? Ne 
govore. Samo šapuću i još se više zbližuju u 
svojoj ljubavi… Konačno, ne trebaju više ni 
šapat. Samo se gledaju i to je sve. Takve su dve 
osobe koje se vole.”
Onda je rekao: - “Kada se svađate, nemojte 
dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte 
reči koje bi vas mogle još više udaljiti jer će 
doći dan kada će udaljenost biti tako velika i 
nikad više neće biti puta nazad.”

Voleti je ništa, biti voljen je nešto, ali...
Jednom davno živeo je sa svojom ženom, jedan 
vrlo siromašan čovek. Jedanput, njegova žena, 
koja je imala vrlo dugačku i lepu  kosu, zatraži 
od njega češalj kako bi je pravilno održavala. 
Čovek se osećao vrlo tužno ali je morao da 
odbije. Objasnio je kako nema dovoljno novca 
ni za popravak kaiša  njegovog sata koji je bio 
pokidan. Ona više nije insistirala. Kada je pošao 
na posao prošao je pored radnje sa satovima, tu 
je prodao svoj oštećen sat po vrlo niskoj ceni, i 
otišao da kupi češalj za svoju draganu. Uveče je 
došao kući sa češljem u ruci spreman da ga da 
svojoj ženici. Iznenadio se kada je video svoju 
ženu sa kratkom kosom, a onda je video da u 
ruci drži nov kaiš za sat. Ona je prodala svoju 
kosu i za taj novac kupila kaiš. U isto vreme su 
im potekle suze, ne zbog uzaludnosti njihovih 
postupaka, već zbog uzajamne snage njihove 
ljubavi.
Pouka priče – voleti je ništa, biti voljen je 
nešto, ali voleti i biti voljen od strane osobe 
koju voliš je sve.

Priča o magarcu i bunaru!
Jednog dana magarac nekog farmera upao je u 
bunar. Životinja je rikala sažaljivo dok je farmer 
pokušavao da pronađe način da je izvuče. Na 
kraju, farmer je odlučio da je životinja već 
stara, a i  bunar treba zatrpati. Magarac nije 
bio vredan truda. Zbog toga je pozvao svoje 
komšije da mu pomognu. Uzeli su lopate i 
počeli da ubacuju zemlju u bunar. Na početku, 
kada je magarac shvatio šta se dešava, počeo 
je da riče. Ali, nakon određenog vremena, na 
iznenađenje svih, smirio se. Nakon nekog 
vremena i puno lopata zemlje, farmer je odlučio 
da pogleda u bunar i bio je začuđen prizorom. 
Sa svakom lopatom zemlje koja bi pala magarcu 
na leđa, on je uradio nešto začuđujuće. Otresao 
bi zemlju sa leđa i popeo se na nju. Kako su 
farmeri nastavili da zatrpavaju bunar, on bi 
otresao zemlju i popeo se malo više ka otvoru. 
Ubrzo, magarac je došao do vrha bunara i 
iskočio iz njega.
Naravoučenije: Život će i na vas istresati 
prljavštinu. Trik kako da izađete iz bunara 
(čitaj životnih nedaća) je, otresite zemlju, 
i popnete se malo više svaki put. Svaki naš 
problem je stepenica ka vrhu.
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Писмо руског војника
Још ниједан пут у животу нисам говорио са 
Тобом, aли данас желим да Те поздравим. Ти 
знаш да су ми од детињства говорили, да Те 
нема. И ја лудак сам поверовао. Творевину 
Твоју никада нисам сагледао. И гле, ноћас 
сам посматрао из кратера, што га је напра-
вила граната, звездано небо, нада мном. 
Неочекивано сам схватио, дивећи се свеми-
ру, како сурова може бити обмана. Не знам 
Боже, хоћеш ли ми пружити руку, али ја ћу 
ти рећи и Ти ћеш ме схватити није ли чудно, 
да се усред ужаснога ада, изненада, појави-
ла светлост и ја сам Те препознао? И осим 
тога ја немам ништа више рећи, још само, да 
сам срећан, што сам Те упознао. У поноћ је 
заказан напад, Али, не плашим се: Ти на нас 
гледаш….. Сигнал. Шта ћу? Морам да кре-
нем. Било ми је лепо са Тобом. Још желим 
рећи, да ће, што је Теби знано, битка бити 
тешка, и, можда ћу Ти, већ ноћас покуцати. 
И ако ти до овога тренутка нисам био прија-
тељ, хоћеш ли ми дозволити да уђем, када 
дођем? Чини ми се, ја плачем. Боже мој, Ти 
видиш, шта се са мном десило, да сам данас 
прогледао. Опрости ми Боже мој, одлазим. И 
не верујем да ћу да се вратим. Како је чудно, 
ја се смрти више не бојим.
Нађено у шињелу Александра Зацепа, који 
је погинуо у Другом светском рату на фин-
ском фронту.

А Бог је рекао Не
Замолио сам Бога да ме избави од гордости, 
али ми је Бог рекао „Не“. Рекао ми је да не 
треба Он да ме од ње избавља, него да треба 
сâм да се одрекнем своје гордости.
Замолио сам Бога да излечи моје болесно 
дете, али ми је Бог рекао „Не“. Рекао ми је 
да је његов дух здрав, а да његово тело живи 
само привремено.
Замолио сам Бога да ми подари трпљење, 
али ми је Бог рекао „Не“. Рекао ми је да је 
трпљење резултат страдања и да оно зато 
није нешто што се даје, него да се кроз стра-
дање стиче.
Замолио сам Бога да ми подари срећу, али 
ми је Бог рекао „Не“. Рекао ми је да ми даје 
Свој благослов, а да моја срећа зависи од 
мене самога.
Замолио сам Бога да ме избави од бола, али 
ми је Бог рекао „Не“. Рекао ми је да ме бо-
лести удаљавају од земних брига и да ме к 
Њему приближавају.
Замолио сам Бога да духовно узрастем, али 
ми је Бог рекао „Не“. Рекао ми је да треба 
самостално да узрастам а да ће он уклонити 
све оно што је сувишно и што омета моје ду-
ховно узрастање.
Упитао сам Бога да ли ме воли и Бог ми је рекао 
„Да“. Рекао ми је да ми је дао Сина Свога, јединога 
и љубљенога, Који је умро за мене и да ћу једнога 
дана бити у Небеским насељима зато што верујем.

Духовне поуке
Замолио сам Бога да ми помогне да друге 
волим онако како Он мене воли и Бог ми је 
рекао: „Ех, коначно си схватио шта од тебе 
желим…“

Све што се више дели има га мање, једино 
љубав што се више дели има је све више! П. 
Павле

Човеку је најбоље да не коментарише туђе 
судбине, јер никад не знаш шта те може у 
животу искушати.

Није срећан онај који пуно има, већ је срећан 
онај коме мало треба.

Када дете ухвати за руку оца или мајку, не 
боји се ни кучића, ни гусака, ни мишева. 
Тако и ми. Ми смо деца Божија и ако смо од-
расли. И кад се ухватимо за његову руку ми 
смо некако стабилнији. Кад тога нема онда 
долази неуроза и све друге муке душевне, 
Патријарх Павле.

Нисам љубоморна ни на кога, Напротив, кад 
је неко бољи од мене, дивим му се. Никога 
не мрзим, само неке особе више волим, неке 
мање. Не занима ме туђи живот, јер ми је до-
вољан и мој. Не волим да имам непријатеље, 
а пријатељи су ми нешто највредније. Не 
волим сваког, али за оне које волим „живот 
дајем“. Особа сам, грешим. Али ипак волим 
живот, јер је један једини и сви причају да ме 
знају ... А знају ми САМО име.!

Немојте ни због чега бити напети. Напетост 
долази од нечастивога. Када видите напе-
тост и тескобу, знајте да је ту свој реп гурнуо 
„покварењак“. Старац Пајсије Светогорац.

Ја се надам да ће на овом свету увек бити 
добрих људи. Нажалост, и злих. У Царству 
небеском, кад одемо, тамо ће бити само до-
бри- добар, бољи и најбољи. Треба, дакле, 
настојати да смо Богу све ближи и ближи па 
ћемо онда бити ближи једни другима. Па-
тријарх Српски Павле.

Мир, радост, срећа и доброта нека те прате 
до краја живота.

Треба избегавати све оне људске пороке као 
што су, ратни ужаси и зверства, нереди у 
свету, неморал, једном речју сваку злу ми-
сао која потпуно изобличује. Напајајући се 
том негативном енергијом ми и не осећамо 
да и сами постајемо нека врста „негативног 
хероја“, кога смо до малочас и сами осуђи-
вали. Отац Тадеј

Многи људи кажу. Чекај да се још мало 
нагрешим, па ћу се касније покајати. Али 
неће моћи баш тако, Кад човек зађе у муљ 
до чланка лако се излази, до колена  како 

тако, али до гуше никако напоље. Боле-
сти зависности су пример за то. Човек по-
стаје роб, а створен је да буде слободан.   
Патријарх Српски Павле

Оно што људима изгледа као понижење, 
у очима Господњим често представља 
славу и људи добијају венац од Њега.   
Свети Јован Шангајски

Не тражи помоћ од онога који има велико 
богатство, него од оног који има велико срце

Веруј само оном, који је у стању видети ове 
три ствари у теби. Тугу, иза твог осмеха. Љу-
бав иза твог беса. Сврху твог ћутања.

Чувај се зла од оног коме си учинио добро.

Људи су у основи дивни, али се рђавом 
навиком покваре. 
Патријарх српски Павле

Господе, дај ми један једини дан, за који се 
не морам кајати!!

Ако си оборен, устани; ако си обманут 
и разоружан, поново се наоружај; ако си 
побеђен, поново крени у битку.
(Св. Игнатијe Брјанчанинов)

Врлина је као жеђ. Кад човек почне да је пије, 
све више жедни, и све чешће тражи да је пије. 
Св. Николај Велимировић

Чим се у нама роди једна мисао која није 
заснована на љубави, знајмо да смо примили 
упливе духова злобе. Примајући мисао зла, 
примамо самога врага у тело. Духови нису 
видљиви, ми им дајемо тело да буду видљиви.
старац Тадеј

Не понеси се мудрошћу. Ни туђом, јер није 
твоја. Ни својом, јер чим си се понео, значи 
да је немаш много.
Св. Николај Велимировић

О три ствари не жури да говориш: О Богу док 
не утврдиш веру у Њега, о туђем греху док се не 
сетиш свога и о сутрашњем дану док не сване!
Свети владика Николај Велимировић  

Није важно против колике силе се бориш, 
већ какву Светињу браниш! Цар Лазар

Ако бежиш од Бога он те неће јурити , али ће 
те чекати! Св. Владика Николај Српски

Maлобројни су на земаљској кугли смирени 
и кротки, али због њих сунце греје!
Отац Тадеj  

Да би човек отишао у слатки рај, тре-
ба да искуси много горчине овде, да 
има у руци „пасош“ од искушења. 
Старац Пајсије Светогорац 
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Александар Велики је основао град 
Букефалион у част свог коња.

Платон је у младости био бацач диска.

Мумија Рамзеса II путовала у Париз са 
пасошем.

Тутанкамон je био крунисан као 
деветогодишњи дечак.

Калигула је именовао свог коња конзулом.

Омиљени љубимац Јулија Цезара била је 
једна жирафа.

Прва жена ратник је била Гркиња Артемида I из 
Халикарнаса која је живела у 5. веку пре н. е?

Екстравагантни Нерон никада није путовао 
са мање од 7000 камила.

Римски  војсковођа  Веспазијан, будући 
римски цар, пао је у немилост цара Нерона јер је 
заспао приликом једног од Неронових 
песничких рецитала.

Према Плутарху, Перикла су вајари 
увек приказивали са шлемом на глави  
јер је био изразито глават човек.

Византијски цар Јустин I (518—526), 
Јустинијанов ујак и претходник, био је неписмен, 
па се на државна документа потписивао уз 
помоћ шаблона.

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

Бугарски кан Крум (803—814) је направио 
пехар од лобање пораженог византијског  
цара Нићифора I.

Српска породица Соколовића је Османском 
царству дала укупно два велика везира,  
пет везира и десет беглербегова.

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

Проти Матеји Ненадовићу је као узор за 
први закон устаничке Србије послужила 
Крмчија светога Саве?

Према Међународном институту 
за проучавање мира у Стокхолму, 

Историјске 
занимљивости

од 3200 године пре н. е.,  
па до данас било је укупно 14.560 ратова и 
да је у њима погинуло 3,6 милијарди људи?

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

Прву жирафу на европски континент довео 
је  римски војсковођа и државник Цезар.

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

Српска народна изрека Прошао као Јанко на 
Косову потиче од успомене на Другу битку 
на Косову из 1448. када су Османлије 
тешко поразили угарског војсковођу Јаноша 
Хуњадија (Сибињанин Јанко у народној 
традицији)

На античким oлимпијским играма на 
коњским тркама џокеји су јахали наги и без 
седла

Први телефонски разговор у Београду, 
а и у Србији, обављен је 14. марта 1883. 
године, само седам година након Беловог 
проналаска телефона.

Кукуруз је почео да се гаји у српским 
земљама током османске владавине тако да 
је један од назива за ову житарицу у народу 
био „турско жито“

Француски Краљ Сунце, Луј XIV, окупао 
само два пута у животу, и то оба пута по 
препоруци лекара?

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

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

Да је откриће авиона 1903. прошло 
непримећено у америчким медијима, тако 
да је прва вест о делу браће Рајт објављена у 
часопису о пчеларству Gleanings in Bee Culture.

Да је цариградски патријарх Јован IV (582—
595) пре замонашења био ковач новца.

Да је једини надимак који је Александар 
Велики (336—323. пре н. е.) добио током 
живота био Аникетос (Непобедиви).

Да је римски природњак Плиније Старији 
(23—79) као мелем после бријања 
препоручивао смотуљак паукове мреже 
натопљене уљем и сирћетом.

Да су током Стаљинградске битке Совјети 
1942. почели да користе ловачки авион типа 
Лавочкин Ла-5 који је највећим делом био 
направљен од дрвета.

Да је прва виљушка још од римских времена 
у Западној Европи виђена када ју је, као део 
свог покућства, са собом донела византијска 
племкиња Марија Аргир у Венецију, након 
удаје за дуждовог сина 1004. године

Фјодор Достојевски
„Сваки честит човек не дâ свој 
језик и не дâ своје обичаје“
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BRANKO ĆOPIĆ
Na ulicama mnogi prolaznici su se zaustavljali, glasno izgovarajući: „Gle, 
Branko Ćopić! Eno Branko! Pogledajte, ono je Branko Ćopić!“ To ga je 
nerviralo. Jednom čak nije mogao da se uzdrži, već jednoj sredovečnoj 
ženi ljutito uzvratio: „Pa sta ako je Ćopić, nije međed!“

U jednoj seoskoj školi dočekalo ga je puno dece zbijene u prostranoj učio-
nici. S puno pažnje, u potpunoj tišini, slušali su onu maštovitu Ćopićevu 
priču o dečaku koji leti na zmajevim krilima. U tom jedan od zanesenih 
mališana glasno reče: „Ala laže!“ Učitelji oštro pogledaše i zapretiše de-
čaku, a Branko nastavi da čita.

Posle svakog književnog susreta pisci su dugo bili opsednuti decom koja 
su tražila autograme. Obično smo sedeli jedan do drugog, a pored njih su 
u redu prolazili đaci i prinosili im svoje knjige, sveske i papiriće. Ćopić je 
u šali upozorio: „Pazite da vam mangupi ne podnesu kakvu mjenicu, kao 
što je meni podvalio neki Rale Bubnjar“.

JOVAN DUČIĆ
Dučić je već nekoliko godina poslanik na strani. Jednog leta došao je 
u Beograd na odsustvo i otišao je s Jašom Prodanovićem i profesorom 
Milom Pavlovićem, zvanim Krpa, na večeru kod „Gospa Jele“.

Naručili su svaki po kriglu piva i po dvanaest ćevapčića. Kad im je mo-
mak doneo ćevapčiće s lukom, Dučić je vratio tanjir i tražio je porciju 
ćevapčića bez luka.

„Tako, tako, Duka! Dobacio mu je Mile Krpa. Dosta si gutao lukac bez 
ćevapčića, sada možeš ćevapčiće bez luka.“

Tražio Dučić od Nikole Pašića da ga primi i molio ga je za neko una-
pređenje. Pašić ga je primio dosta hladno i ništa mu nije obećao.

Razočaran i ljut, Dučić je sreo Slobodana Jovanovića i rekao mu: „Onaj 
Pаšić s onom velikom bradom, liči na matorog Jevrejina. Ništa neće 
učiniti za mene.“

Posle izvesnog vremena, Dučić je unapređen i otišao je Slobodanu 
Jovanoviću da mu se pohvali: „Ona bela brada zaista daje Pašiću  
svetiteljski izraz!“

Drugom jednom prilikom, došao je Dučić Jovi Markoviću, koji je bio 
pomoćnik ministra inostranih dela, da mu traži povećanje nekog otprav-
ničkog dodatka. Jova Marković je počeo da mu čita pridiku i da mu objaš-
njava kako je raspikuća i kako, na taj način, nikad neće steći svoju kuću.

„Kuću neću, odgovorio mu je Dučić, ali ću steći svoju ulicu. A Vi već 
imate nekoliko kuća, ali ulicu nikad nećete steći!“

ĐURA JAKŠIĆ
Đura Jakšić je napisao pesmu „Otadžbina“ i imao je ugovoreno sa 
izdavačem u kom roku da je uredi i preda. Đura je u brzini, u poslednji 
čas, odneo pesmu napisanu na masnom papiru sa kojeg je upravo pojeo 
burek.

NIKOLA PAŠIĆ
Početkom Balkanskog rata i Pašić obukao vojničku uniformu i 
postavio šajkaču. Izgledao je vrlo lepo. U Skoplju pred crkvom 
Svetoga Spasa, susreće Pašić Velizara Jankovića i pita ga:  
Ovaj… ti li si, deme?

Ja sam! Odgovori Velizar.

Ovaj… jeste, znaš… ja obukao uniformu, pa ne mogu da te poznam! 
Reče mu Pašić.

Svetozar Tomić, profesor i bivši inspektor Ministarstva prosvete za Ko-
sovsku oblast, došao je u Beograd i pred Kalemegdanom susreo Pašića, 
poklonio mu se i pored partijskih stvari prešao i na kulturnonacionalne 
prilike na Kosovu, pa mu, između ostalog, rekao:

Gospodine predsedniče, ja Vas molim da založite svoj visoki autoritet i 
da se u ovome kraju na kulturnom polju pokloni više pažnje!

A ovaj… moliću, je li to kulturno polje veće od Kosovskog? Upita Pašić.

PETAR VELIKI
Ruskog cara Petra Velikog (16721725) izveštavali su svakog dana o 
velikom broju krađa koje su se svuda dešavale. Jednom se car zbog toga 
silno rasrdi i naredi svom sekretaru:

Napišite proglas da će svaki lopov i za najmanju krađu bez milosti biti 
obešen.

Ako Vaše Veličanstvo želi da ostane bez podanika, napisaću taj proglas, 
reče sekretar s poštovanjem.  
Car se nasmeja i sve ostade po starom.

STEVAN SREMAC
Sremac je bio beskrajno duhovit. Poznati profesor, akademik i 
višegodišnji predsednik SANU, Aleksandar Belić, bio je kratkovid. 
Jednom je ručao u kafani nagnut nad tanjirom, seckao meso i prebirao 
po tanjiru, kad ga je Sremac upitao: „Šta radite?“

Kad je Belić rekao da ruča, Sremac je dodao: „Ja sam mislio da opravl-
jate sat.“

Pisac Stevan Sremac bio je u društvu u kojem se poveo razgovor i o 
porezu. Neko vreme je slušao razgovor, a zatim se i on uključi: „Mislim 
da bi od svih poreza najunosniji bio onaj na žensku ljepotu.“  
„Kako to?“ 
„Jer bi ga svaka žena s oduševljenjem plaćala.“

-Neki Radojko, mučenik, nije imao rodbine u gradu, ali je znao gde je 
kafana, pa ušao, zaseo i rekao kafedžiji: „Čuj, pobratime, ja bih nešto 
ručao“.
„Može, rođače, izvoli“.
„Šta ti je to?“
„Jelovnik“.
„More, daj ti meni prvo da jedem, a posle ću da čitam!“

-Kada koga namagarči kakav šegrt od Užica ili okoline, prijatelji ga 
teše: „Kod Era ti je uvek bilo više samara nego magaraca.“

-Objašnjenje iz predratnih Serbskih novina:
„U ta davna vremena devojka je, za svaki slučaj, morala znati da kuva – 
jer šta ako ostane neudata“.

-Počeo Mrgud da ruča u kafani, pa odjednom zove kelnera:
„Ama, čoveče, ja ti ovo ne mogu jesti: vrela supa, sav sam se ošurio!“
„Pa što ne duvaš?“
„Da sam mislio da duvam, naručio bih trubu!“

Anegdote, šale i ostalo
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Mudre misli
Ako hoćeš da pljuneš, pljuni u šaku.  
Ako jedna želja nije zadovoljena to je dovoljan razlog.  
Ako ne umije reći, umije leći. 
Ako sam pereš veš oženi se ili najuri ženu.  
Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj.  
Bježi kud ti je volja, od sebe ne utječe. 
Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna. 
Bogata je teško darovati, sita gosta još teže častiti. 
Čelo, oči i pogled vrlo često lažu, a govor najčešće. 
Četiri stvari mogu da unište coveka: rđava zemlja, zla 
žena, loš porod i mrtav kapital.  
Čija sila, toga i pravda. 
Čuvaj se mnogih ako se ne bojiš pojedinaca. 
Da ga zemlja ne vuče sebi, poleteo bi. 
Da je srce tvrđe od kamena opet bi ga rastopilo zlato.  
Da ne bole, ne b‘ se rane zvale.  
Đe brat brata ne voli, tu nema sreće. 
Đe nije žene, tu nije ni kuće. 
Đe se god sastanu ljudi, ocjenjuju druge, a sebe ne. 
Đe velika zvona zvone, tu se mala ne čuju. 
Dobar čovek uvek ostaje početnik. 
Gde je čija kuća tu je i sredina sveta. 
Gde je stida, tu je i poštenja. 
Gde kučka loče tu i laje.  
Gde miš ne cijuče, tu ni pile ne pijuče.  
Hoćeš li da te svi mrze, reci svakome ko je ko. 
I Bogu se dosade prečeste molitve.  
I krme rokne kad mu se čovjek javi.  
I ljude poslušaj, i svoje pameti imaj. 
I loncem o kamen ili kamenom o lonac, teško loncu 
svakojako. 
I najmudriji da proda sve što ima, ne može da kupi 
sve što nema. 
I sunce prolazi kroz kaljava mesta ali se ne okalja. 
Jak koren duge mladare pušta.  
Jednog gleda, dvojica se nadaju. 
Jednom se lebac lomi.  
Jeftina roba kasu prazni. 
Jezik kosti nema, ali kosti lomi. 
Kad Bog daje ne pitaj čiji je sin.  
Kad čovek tone i za vrelo gvožđe se hvata. 
Kad je volje i zlo ide na bolje. 
Kad legneš znači - predao si se.  
Ko će naplesti uzica za tuđih gubica? 
Ko kasno brazdu zaore u jesen čičak obere.  
Mnogo je mački celo pečenje.  
Mnogo znati, znači pre vremena ostariti. 
Na jednu glavu ne može se dve kape.  

Na poruke vuk mesa ne ije. 
Na silu se ne može voleti.  
Ne boj se onoga kome nisi dobro učinio. 
ovoljan  
O neprijatelju ne govori zlo, nego misli. 
Običan život je jači od mudrih knjiga.  
Oboje je zlo: i svima verovati, i nikome. 
Onaj te voli koji te nagoni na plač.  
Onome, ko ume da čeka, vremenom sve dolazi.  
Pametna glava - stotinu ruku. 
Pametni ljudi uče se na tuđim greškama, budale na 
vlastitim.  
Podnosi, a ne tuži na ono čemu se ne može izbeći. 
Pošto se kola slome, mnogi put kazuju. 
Pošto se napiješ vode, ne muti izvor za sobom.  
Pozajmi rukama, pa traži nogama.  
Prav se smije, a kriv se krije. 
Prijatelj je najbolja imovina u životu.  
Ravnodušnost je najbolji način u brigama.  
Rđa jede gvožđe, a tuga srce. 
Reči su kao pčele, one su istovremeno i med i žaoka.  
Slogom rastu male stvari, neslogom se i najveće 
raspadaju. 
Srditom popu prazni bisazi. 
Sreća se sastoji od izbegnutih nesreća.  
Srećan je onaj koji sedi u svojoj kući.  
Stari vuk, pasja sprdačina. 
Teško je čuvati tuđe pare i svoju ženu.  
Teško volu u jarmu i čoveku u najmu.  
Ko nije služio, ne umije ni zapovjedati. 
Tuđe je sve lijepo, ali je svoje najljepše. 
U gladnim očima svaki je komad mali.  
Upalo je vuku u čeljusti. 
Uzmi vraga radi blaga,  
Važan je samo trenutak i pokret kojim se daje 
Vremenu se valja pokoravati. 
Vuče se kao mandžuka po tavanu.  
Vuk koji štreca ne jede meso.  
Zaludu mi je biser kad mi grlo davi. 
Žar ljubavi često opeče.  
Zbog sirota sunce grije. 
Žedan konj ne bira mutnu vodu. 
Žena koja donese miraz vlada mužem. 
Ženi je najslađi zalogaj - muško srce.  
Zid ruši vlaga, a čoveka briga. 
Zimi bez torbe i leti bez gunja nikada ne idi.  
Zlato je čisto i u prljavoj kesi. 
Zub vremena je mnoge presjeko. 




