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Прољећни
радови
Поштовани читаоци,
Пред вама је нови број Новина српских Мостови. Од задњег броја
прошла су три мјесеца а за то вријеме накупило се материјала за објаву,
одлазак зиме и прољећно сунце пробудили су све, тако да је било
неколико лијепих догађаја о којима нешто више можете прочитати на
наредним странама часописа.
Као и увијек, не пишемо само о дешавањима у друштвима,
већ покушавамо да буде и других занимљивих чланака који ће
заинтересовати вашу пажњу. Што се тиче друштава неки су
обиљежили своје важне јубилеје, други су имали своје самосталне
концерте, неки опет ишли на гостовања, и тако редом.
Савез српских друштава Словеније у сарадњи са СКД „Марибор“
организовао је и извео 16. фестивал фолклорних група ССДС а то
је пројекат који тражи велику ангажованост не малог броја људи. И
овогодишњи Фестивал показао је како и колико се ради у друштвима
на подручју фолклорне дјелатности а прави резултати се очекују већ
у мају, на 22. европској смотри српског фолклора дијаспоре и Срба
у региону која ће се одржати у Бечу. Иако ове године на Фестивалу
нису учествовала сва друштва, то никако није умањило квалитет
Фестивала, они који су наступали показали су се у најбољем свјетлу а
вјерујемо да ће бити још бољи.
У овом броју доносимо и чланак о прослави двадесет година постојања
СКД „Слога“ из Нове Горице, друштва које је од самог почетка члан
Савеза српских друштава Словеније, а у том периоду дали су велики
допринос јачању Савеза и раду на очувању српске културе, традиције,
писмености...
Као и сваке године, биле су ту и светосавске прославе, славе, наступи
на регионалним такмичењима, промоције књига, драмске представе,
школе српског језика и тако даље.
Али, да не бисмо сада овдје много говорили о садржају, најбоље је
да кренемо са читањем, надамо се да ће се за свакога наћи понешто,
да ће многи чланци заинтересовати вашу пажњу и да ћете уживати
читајући ваше и наше новине.
Душан Јовановић
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16. фестивал фолклорних
група ССДС
Унионска дворана у Марибору била је мјесто одржавања 16. фестивала фолклорних група Савеза српских друштава
Словеније, а то су уједно биле квалификације за 21. европску смотру српског фолклора дијаспоре и Срба у региону
коај ће се одржати 14. и 15. маја 2016. у Бечу
Овај, шеснаести по реду, фестивал
фолклорних група Савеза српских друштава
Словеније одржан је 16. априла 2016. у
Унионској дворани Марибор, пред више
стотина гледалаца који су уживали у
наступима фолклорних и пјевачке групе.
Све фолклорне групе припремале су се
за овај догађај више мјесеци, требало је
поставити нове кореографије, набавити
ношње, и сатима уигравати и пролити много
зноја да би спремни дошли на ово велико
такмичење које није уобичајен наступ, него
такмичење гдје треба показати све оно што
је потребно, уложити сав труд, енергију и
надахнуће, показати жељу како за успјехом
исто тако и жељу да се публици представе у
најљепшем свјетлу.
Да би и овај Фестивал прошао онако како
се очекује и како треба, било је потребно и
времена и напора, залагања већег броја људи
кој ису спремни да своје слободно вријеме
и своје способности, као и свој ентузијазам
уложе у организацију и реализацију овог
за сва друштва у Савезу српских друштава
Словеније веома важног догађаја. Савез
српских друштава Словеније је, као
организатор и носилац пројекта, након
одржавања 15. фестивала суорганизацију
овогодишњег повјерио Српском културном
друштву „Марибор“ које је веома одговорно
приступило припремама и организационим
пословима. На челу тима који се прихватио
овог важног посла била је Јасмина Крапше,
потпредсједница СКД „Марибор“ и
својим неуморним, свакодневним радом,
трудила се заједно са осталим члановима

Дочек са хљебом и сољу

тима да припреме и организација буду на
високом нивоу. Око двадесетак људи било
је ангажовано како у припремама тако и у
самој реализацији.
Фестивал је почео рецитацијом „Пркосне
песме“ коју је са великим жаром и
надахнућем одрецитовала Јелена Сарић
из СКД „Марибор“ а Сандра Ђурић,
такође из СКД „Марибор“ отпјевала је
пјесму „Тамо далеко“. Већ на почетку
узбуђење, прорадиле су емоције а
публика је њихове наступе наградила
великим и бурним аплаузом.
Водитељка програма Снежана Максимовић
у свом првом обраћању говорила је о
традиционалној култури, игри и пјесми и
навела: „Вековима су становници градова
гледали с висине на становнике села. А у
ствари градови су остајали и ширили се
управо од тих села. Придошлице у граду
обично су настојале да што пре постану
„прави“ варошани, и да се отресу свега
„сељачког“. Њима се чинило да се права
образованост и култура састоје у одбацивању
свега сеоског, тј. народног. Нису знали да је
неписмени народ током векова стварао своју
богату усмену културу и стваралаштво.
Њима се чинило најважније одвојити се од
села, од тешког сељачког живота, а нису
схватали да је то само први корак. Пут до
праве културе био је дуг. А тек они који
би дошли до ње могли су схватити право
стање: да и „прост“ народ има многе врлине
и вредности, и да заслужује много више
пажње. Ми се, овде у Словенији, сви заједно

Снежана Максимовић
трудимо да очувамо те вредности и врлине
и да им кроз наш рад посвећујемо све више
пажње и с тиме не само да одржавамо и
чувамо традицију него и обогаћујемо нашу
целокупну културу, а култура једног народа
је јединствена и недељива.
Кроз игру и песму човек показује и део свог
бића, своју оданост и припадност, па чак и
свој карактер. Наш народ је играо и певао и
у лепим и у тешким тренуцима а и тај дух
одржао га је заједно са свим другим лепим
и корисним врлинама. Сада тај играчко
певачки дух одржава нас и вечно морамо
бити захвални нашем народу што нам је
оставио најлепши део свога живота“.
Након тога Снежана Максимовић је
поздравила све присутне а посебно госте
који су се одазвали позиву организатора
и присуствовали овом догађају, а то су:
Стана Кончаревић, конзул и први секретар
Амбасаде Србије у Љубљани, Драган Матић
,посланик у Државном збору Републике
Словеније, јереј Милан Јовановић, други
парох у Марибору, Борислав Капетановић,
предсједник Заједнице српских клубова
у Бечу, Саша Божиновић, Дејан Дидић
и Драгиша Јанковић из КУД „Стеван
Мокрањац“ из Беча, друштва које је
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организатор 21. европске смотре српског
фолклора дијаспоре и Срба у региону,
затим представници српских друштава
која су у ССДС.
У свом даљем говору водитељка је рекла
да је и овај Фестивал, као и претходних
година такмичарског карактера и најбоље
фолклорне групе избориће право наступа
на 21. европској смотри српског фолклора
дијаспоре и Срба у региону која ће се
одржати 14. и 15. маја 2016. у Бечу. Њихове
наступе оцењиваће жири у саставу:
Звездан Ђурић, кореограф и Весна Бајић
Стојиљковић, етномузиколог.
Након уводног дијела прешло се и на само
извођење програма. Програм је отворило
СКД „Слога“ из Нове Горице кореографијом
под називом „Море диг се дели агуш“ Игре
са простора Косова карактеришу лагани
и издржани покрети у којима се исказују
љубав, понос, љепота, али и снага и
издржљивост. Играчко пјевачко надигравање
момака и дјевојака репрезентује мерак
и игру доживљавају на сопствени начин
стандардној поставци, без убацивања
одређених обредних елемената краја. Заједно
чине складну цјелину у истканој и извезеној
богатој ношњи. Аутор кореографије Милан
Гламочанин, аутор музичког аранжмана
Дејан Косић, уметнички руководилац:
Милан Гламочанин.
СКУД „Видовдан“ из Љубљане, представило
се играма и пјесмама српског живља
западне Славоније, под називом „Само
весело нека чује сво село“. Приказане су
игре „Идем колу макар не играла“ (Колање),
„Тапе“, „Дорат“, „Логовац“, „Пресјекача“,
„Тарабан“,
„Календари“,
„Жит“а,
„Кукуњешче“ и „Заврзлама“. Посебност
овог краја чини ситно трепераво играње
у лијеву страну уз велики број пјесама.
Ношња западне Славоније богата је тканим
мотивима на кецељама и сукњама као и

Звездан Ђурић и Весна Бајић Стојиљковић

цвијетним мотивима на марамама, глави
и раменима. Аутор кореографије Саша
Богуновић, аутор музичког аранжмана
Здравко
Ранисављевић,
умјетнички
руководилац Данијел Вућићевић.
Након западне Славоније отишло се
у југоисточни дио Србије, али нешто
сјеверније, у Лесковачки крај. Кроз игре,
„Лесковачки четворак“, „Жикино коло“,
„Ци, ци, циц“, „Зафали се млада беговица“,
„Купусарка“, „Бугарка2 као и „Лесковачки“
и „Ситан Чачак“, чланови ПКУД „Свети
Никола“ из Марибора приказали су на
одмјерени начин играња момака, као и
брзину и издржљивост момака и дјевојака.
Друштво „Свети Никола“ представило се
у ревијалном дијелу. Аутор Кореографије
Горан Денић, аутор музичког аранжмана
Бобан Костић, умјетнички руководилац
Саша Станковић
Увијек изнова потребно је откривати,
упознавати и чувати вриједности, које
истичу љепоту духа нашег народа. Једна од
тих вриједности, потекла дубоко на извору
српског живља је и традиционална пјесма.
Пјесме су настајале тако што би зачеле у
некој души а касније настављале свој живот
путујући од грла до грла, од срца до срца.
Традиционална пјесма у свом изворном
облику најспонтаније осликава лице једног
народа, најбрже нам пренесе дух прошлих
времена и оних који су живили у њима.
А тај дух пренијели су чланови пјевачке
групе АКУД „Коло“ из Копра. Они су се
представили првом пјесмом из Бујановца
„Домаћине, добри гости ти дојдоше“ уз
пратњу оркестра, а потом и пјесмом на бас
из Шумадије „Ја у башти, а Миле ми вели“.
Умјетнички руководилац групе пјевача је
Весна Бајић Стојиљковић.
Сљедећи који су наступили су по годинама
најстарији а по играчком стажу најмлађи.
У ревијалном дијелу представили су се
чланови ветеранске фолклорне групе СКД
„Ново Место“. Почели су жељни рекреације
и заједничког дружења, а касније, уз
основне играчке елементе пожељели да
направе и сплетове игара, којим би могли
да се представе публици у Словенији, али
и у другим земљама. Ово вече публика је
видјела Градске игре из Беле Паланке. Аутор
кореографије Дејан Лилић, аутор музичког
аранжмана Андрија Ђорђевић. умјетнички
руководилац Нада Цукут.
Вјеровање да је ђаво створио гајде је веома
старо и веома је распрострањено вјеровање
на Балкану. Због свог непрекидног тона и
звука, као и боје звука који гајде производе,
вјеровало се да то само ђаво тако може. А
свираче на гајдама некад су звали и ђаволи
свирачи. Са друге стране имамо умилни
звук фруле. Мелодије које су се свирале на
њој и боје звука и топлине које је фрулашка
мелодија одавала вјеровало се да је од Бога
и добрих анђела. Како је то аутор осмислио,
видјело се у кореографији „Бог је створио

Јелена Сарић

Сандра Ђурић
фрулу а ђаво гајде“ игре из Врањског поља
у извођењу КПСХД „Вук Караџић“ из
Радовљице. Аутор кореографије Млађен
Марковић, аутор музичког аранжмана
Жанијел Шубља, умјетнички руководилац
ансамбла Сандра Јевтић.
Власи, као један од ријетких народа, који
имају свој језик а немају своје писмо,
успјевају да кроз игру и пјесму сачувају
дио своје богате фолклорне традиције.
Игре пуне динамике садрже елементе
дјевојачког и момачког надигравања.
Посебна карактеристика јесу наглашени
ударци о под - елементи звани ропота.
Музика која се изводи као пратња игри
такође је врло динамична са доста украса
и промјена у темпу. Динамичност игара
и музике огледа се и у колориту ношњи,
које
представљају
прави
ватромет
јарких боја. Кореографијом „Жока дака
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потц“ влашким играма из Радујевца,
као седма група програма представило
се КУД „Младост“ из Љубљане. Аутор
кореографије Милорад Руњо, аутор
музичког аранжмана Слободан Јеринић,
умјетнички руководилац Дејан Војводић.
Темперамент, динамика и емоције су оно
што ову тачку чине посебним. Једна од врло
старих пјесама, која се изводила уз игру, а
која је и данас очувана, је пјесма под називом
„Цоне моме Цоне“. Сплет игара започиње
пјесмом „Чула баба разбрала“, наставља се
горе поменутом пјесмом и полако нас уводи
у „Селско оро“. Брзина и издржљивост
момака и дјевојака огледала се у играма
„Елено моме“, „Чачак“ и „Рченица“. Под
називом кореографије „Бујно се оро направи
сред селото на сокак“ игре из Босилеградског
Крајишта, наступило је СКД „Марибор“.
Аутор Кореографије Саша Богуновић, аутор
музичког аранжмана Здравко Ранисављевић,
умјетнички руководилац Далибор Ристић.
Публика је са великом пажњом и
одушевљењм
пратила
наступе
свих
друштава а њихово извођење наградила
јаким и бурним аплаузима.
Након што су све групе одрадиле своје, и
то веома, веома добро и сви су залужили
високе оцјене, на бину је ступио Далибор
Самац, предсједник Савеза српских
друштава Словеније који се у свом обраћању
публици захвалио свим учесницима на
одличном програму и наступима, похвалио
суорганизатора и све учеснике програма а
осврнуо се и на један велики догађај који

очекује како Савеза српских друштава
Словеније исто тако и сва друштва која су
у Савезу, а то је организација 22. европске
смотре српског фолклора дијаспоре и Срба
у региону која ће се идуће године одржати
у Словенији. На крају је пожелио много
успјеха друштвима која ће учествовати на
Европској смотри у Бечу. Свим учесницима
подијелио је признања за учешће на 16.
фестивалу фолклорних група ССДС.
Присутним се обратио и Недељко
Поповић, предсједник СКД „Марибор“ и
захвалио ССДС на указаном повјерењу да
овогодишњи фестивал буде у Марибору,
лијепом граду на обалама Драве. Захвали
осе и свима онима који су на било који
начин дали свој допринос организацији и
реализацији овог лијепог догађаја.
Гледаоци су полако напуштали дворану,
учесници одлазили у Фестивалну дворану
Лент на вечеру, а чланови жирија Весна Бајић
Стојиљковић и Звездан Ђурић припремили
су оцјене о наступима свих друштава а те
своје оцјене и запажања презентовали на
састанку са представницима друштава.
Сугестије које су изнијели у многоме ће
помоћи у отклањању недостатака и дати
смјернице да се друштва још боље припреме
за наступ који их очекује у Бечу.

Далибор Самац

Саша Божиновић је у име КУД „Стеван
Мокрањац“ из Беча рекао неколико
ријечи о предстојећој Европској смотри
и представницима друштава подијелио
штампане
материјале
у
вези
ове
манифестације.

Недељко Поповић

Представници свих учесника

На крају чланови жирија су у дворани,
гдје је већ навелико кренуло са игранком,
прогласили резултате. Прво мјесто освојило
је КУД „Младост“ из Љубљане са 91 бодом,
друго мјесто са 90 бодова припало је СКУД
„Видовдан“ Љубљана, СКД „Марибор“
сакупило је 88,50 бодова и освојили су треће
мјесто, четврто мјесто са 83,60 бодова освојили
су фолклораши КПСХД „Вук Караџић“ из
Радовљице а пето мјесто са 82,50 бодова
припало је СКД „Слога“ из Нове Горице.
Предсједник СКД „Марибор“ Недељко
Поповић уручио је поклоне друштва
представницима
друштава
као
и
предсједнику ССДС Далибору Самцу и
водитељки програма Снежани Максимовић.
Разиграни и распјевани фолклораши
наставили су дружење уз пјесму и игру а
желимо да буду тако распјевани и разиграни
и на свим будућим наступима.

Представници КУД „Стеван Мокрањац” са водитељком програма

Текст и фото: Душан Јовановић
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КУД „Младост” Љубљана

СКУД „Видовдан” Љубљана

СКД „Марибор” Марибор

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

СКД „Слога” Нова Горица

ПКУД „Свети Никола” Марибор

АКУД „Коло” Копар

СКД „Ново Место” Ново Место
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Криза српске државе и
перспективе развоја
Тешко је избројати све невладине
организације: има их не на десетине, знатно
више него на стотине, а држава и њени
мас-медији, парадоксално, подржавају
и фаворизују, углавном, оне изразито
анти-српске, демонске и рушилачке, које
поткопавају и саму Државу. То је једна од
бројних бесмислица које нас окружују и
које трпимо. Овде присутне невладине
организације у великој су немилости.
Њихов глас се гуши, немају приступа у
медије. Оне су често жигосане погрдним
називима, уместо да уживају наклоност и
помоћ, јер су родољубиве и државотворне,
и јер су их створили млади идеалисти,
или млади духом, будни и забринути
људи добре воље, испуњени љубављу
према отачаству.. То стање и тај однос
речито сведоче о дубокој кризи српске
Државе, кризи која није само политичка и
економска него је изнад свега и морална.
То је она најопаснија криза – криза духа
и свести.
Недостојна је та криза. И срамотан
је тај пад. Недостојна зато јер је Српски
народ један од најстаријих народа Европе.
Где се изгубила његова зрелост, где је
пропало његово богато и болно историјско
искуство? Вероватно је, најпре, пропало
у кобну провалију између Средњег века
и модерног доба која јесте дубока и
фатална. Не заборавимо: и наш Средњи
век је био епоха велике светлости, а не
мрака. Мрак је пао са доласком Турака, са
вишевековним ропством, и не једино под
Турцима. Оснивачи наше средњевековне
Државе и Цркве били су утемељачи наше
културе, књижевности и просвете. Зар
да подсећамо на значајна дела Немање,
Светога Саве, Стефана Првовенчанога
и других Немањића? И на светао лик
Деспота Стефана Високог, за којега
љубав све превасходи и чије начело, и
данас поучно за нас, у најтежим, зацело
трагичним околностима, гласи: „Колико
је у моћи – ми своју песму плетемо“?
А кад смо се отргли и дигли против
столетног ропства, наши челници, вође
оба устанка, беху неписмени. Морало се
кренути од почетка.
Колико пута тако – од почетка, иако је
смисао за историју налагао да се уважава

и негује континуитет, да се не скрнави
и не руши предање, да се ново гради на
старим темељима, уз уважавање наслеђа,
уз коришћење повесних искустава.
Треба учити и од великих и од малих,
од свих народа који нису заборавни, јер
пропадају не мали, него и велики и мали
ако су заборавни, а Срби су постали
јако заборавни. Заборав је мрак и смрт.
Заборав је варварство, другим речима –
некултура. Знање је светлост и живот.
А у утакмици народа Срби могу
опстати, преживети, можда и победити,
једино као културна снага. У ово доба
велике пометње спасење је у култури,
која је последња одбрана народа
осуђеног на смрт. „Србија мора умрети“
– прокламовао је немачки министар
Кинкел, што је наш брат Каин одмах
прихватио и претворио у злодело. А ми
морамо de profundis да кажемо: Србија
неће и не сме умрети, јер Српски народ
спада у најређе и најдрагоценије народе
Европе – зато што још има душу, коју
многи немају. За опстанак у свету, који
је и данас тиран тиранину, не сме се
изгубити нада, али спасоносна нада мора
почивати на јаком темељу, на дубоком
сазнању да само народ који има знања –
има и моћ. Наша су знања усахла. Треба
их у живот вратити.
Међутим, они што већ годинама, па
и деценијама, одлучују о нашој судбини
и опстанку Државе Србије одвећ су
недорасли, а покадшто, рекао бих, и
безбрижни. Чак и извесни духовници, од
којих се очекује дубока вера, узвишена
љубав и окрепљујућа нада, више су
жовијални него забринути. Елитни
интелектуалци то, ипак, нису: они
одбацују и помисао „Само нек је весело“,
или просто речено „Удри бригу на
весеље“. Обрадовао ме је текст Душана
Трбојевића, који опомиње у Политици:
„Чини ми се да смо последњих година
постали просто опседнути потребом
за забавом. То доказују учестани
скупи рок и фолк концерти на великим
просторима. Егзит или Гуча? – зар је то
дилема? Хоћемо ли заиста беспоговорно
пристати да у земљи која је, нажалост, у
европском врху по алкохолизму, дрогама

и деликвенцији међу младима, по броју
оболелих од рака, последици злочиначког
бомбардовања деветнаест земаља Европе
и Америке, саобраћајним несрећама,
морално опасно уздрмана, примитивно
разједињена, да нам културне и
уметничке
врхунце
представљају
громогласни звуци, бесомучно бубњање
и полухипнотизована маса?“ суочени са
немилосрдном збиљом, тражимо излаз
из зачараног круга: „Добро, али где смо
ми, где је Србија у читавој овој причи?
– питамо се са забринутим Ђорђем
Вукадиновићем. – Засада нисмо нигде.
Али не зато што, као што кажу циници,
за разлику од Руса, ми немамо атомску
бомбу, већ зато што још увек чекамо на
политичку гарнитуру која ће више волети
отаџбину него паре и власт.“
Ах, та опседнутост – да ли наивних
или лицемерних политичара? – Европом,
посебна је тема. И демократијом, реч
која је похабана, од силне злоупотребе.
Камо среће да је демократија политички
израз хришћанства, како је веровао
Томас Ман. Ми смо је видели у гнусном,
циничном издању, као лицемерног
милосрдног анђела. Будите озбиљни,
господо, борци за људска права! За вас
су демократе они који одобравају вашу
политику, покоравајући се вашим ниским
интересима. Наравно, свима нама мање
или више управљају интереси. Али ипак
нас интерес неће натерати да урадимо
шта било. Noblesse oblige! – Gospodo.
Научили смо то од европских хуманиста.
И још су нам рекли ,а ми, као добри и
озбиљни ђаци, упамтили: уверења су
слободна.
А слобода, та за нас света реч,
јесте у првом реду слобода за оне који
друкчије мисле. А ви нас и даље кињите,
уколико не мислимо као ви. Јер за вас
је демолратија оно што ви кажете да је
демократија. Одвећ сте осиони, јер сте
себични. Како вас је темељно прочитао
Рабиндранат Тагоре, у својој знаменитој
беседи на Империјалном универзитету у
Токију, године 1916, говорећи о вашим
насиљима, о вашој људождерској
цивилизацији. Нећу га цитирати, тешко
подносим непријатне речи, па се клоним
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и голих истина. Наш мислилац, Марко
Миљанов, вероватно примитиван за ваш
укус, с великом деликатношћу опомиње:
„Човјек не сме све што може..“ Ви сте
прекорачили, не једном, ту границу, а
позивајући се на вредности западњачке
цивилизације.
Но вратимо се нашим овцама, цузи:
да покушамо наћи, или бар наслутити и
предложити, тај очигледно неопходни и
спасоносни трећи пут; јер ми смо се овде
сабрали да са пуном одговорношћу о томе
размишљамо и да назначимо, можда,
основни правац, који би нас ујединио.
На своју несрећу, Србија је подељена,
Србија је завађена, тешко посвађана не
само политички, упарламенту, него и
у Академији, па чак и у Цркви, од које
се очекује убедљивији језик љубави, а
једва да га има. Ништа боље није ни у
династији, јер нико ни са ким не може.
Зато кажем: основно наше питање јесте
како да нађемо заједнички језик?
Давнашњи је то проблем, па бих се
сагласио са упозорењем Лава Толстоја
у доба анексионе кризе: „Није битан
политички положај Србије. Најважније
је религиозно стање Српскога народа.“
Религиозно
стање
у
изворном,
суштинском значењу: степен свести и
самосвести, висина солидарности, снага
слоге, залога јединства, моћ братства.
Другим речима – заједнички језик у којем
је снага угроженога народа. Дух Свети
треба да сиђе на нас да бисмо овладали
тим језиком над језицима – заједничким
језиком, више него језиком разума,
језиком узвишене љубави, свесни да
само дела љубави остају, и да је највиши
закон мудрости – доброта, или како би
Бетовен неопозиво рекао: „не признајем
други знак надмоћности, осим Доброте.“
То је трећи пут, врлетни пут, који је наш,
ако хоћемо да се спасемо.

рат. Међународни суд у Хагу бави се
злочинима; али за разлику од злочина
у рату, намерно су искључени злочини
изазаивача рата. Кривци су они који су
починили највећи злочин, злочин над
злочинима из којега су проистекли сви
други злочини. То је злочин против мира,
против не једном признате државе. Зар
Туђман није говорио: „Ми смо жељели
рат. Да нисмо ратовали, не би било
неовисне државе Хрватске.“ Злочин
против мира – то је разбијање, черечење,
комадање Југославије. То је насилно
враћање два-три столећа уназад; то је
измишљање нових нација и стварање
вештачких држава, по правилу од дела
српскога народа. Зар да указујемо на
врхунце апсурда? Некадашња „српска
Спарта“, завичај творца „Горскога
вијенца“, духовно наслеђе Светог
Петра Цетињског, Марка Миљанова и
патријарха Гаврила Дожића постала је
антисрпска, морално бедна, државица.
У завичају Вукових предака измишља се
неки нови језик, антивуковски, један од
бројних апсурда недостојних помена, с
којима смо сад суочени. А у Војводини
Србији замисао о аутономији, само
зачетој, а неоствареној, изопачује се у
анти-српску идеју. Аутономија Срема,
Баната, Бачке и Барање, никад потпуно
стечена, и више сан него остварење
панонских Срба, имала је смисла у туђој
царевини, као штит од мађаризације,
германизације и унијаћења а изгубила је
тај смисао и оправдање у држави српској
и југословенској. Сад се и та идеја
повампирила, претворена у мину за даље
разбијање српске државе. Треба до краја
применити демонско правило: подели па
владај. Ми се супротстављамо таквим
злим намерама.

Сигурно
је
бескрајно
важна
привредна обнова, а уз њу и политички
препород. Али у ово доба зла, кад су
изопачене, срозане и понижене скоро све
духовне вредности, кад нам је готово све
у квару, битан је морални препбражај. Уз
напомену да је стање уСрбији толико
лоше да једноставних решења нема. У
праву је Лазански: „Реализам није да
се прилагођавате стварности, него да је
мењате.“

Не можемо бити у сагласју са оним
политичким странкама, које се удружују
са аутономашима. Аутономаштво је не
само анти-српство него и антикултура,
јер кривотворење или ниподаштавање
историје,
дрско
одбацивање
елементарних знања. Ми смо истакли
принцип јединства, позивајући се на
најсветлију и најсветију нашу традицију,
као и на искуства просвећених народа.
Прихватили смо, као свој, слоган
који држи на окупу тако разнородне
Швајцарце: „Где јединство влада – ту
станује Бог“. Или вуковска мудрост: Где
је слога – ту је и Божији благослов.

Трећи пут то је пут немирења са злом,
са лажима, са пороцима, са апсурдима,
који нас понижавају. Ни једна наша
влада није свету, који нас бездушно
злоставља, јасно и гасно рекла: нису
Срби криви за рат. Нису Срби започели

Неки Срби у Војводству српском,
понашају се као малоумници тражећи
одвајање од матице Српства, чиме
изневеравају своје самосвесне претке,
елитне Србе међу Србима, који су
неговали нашу свест и чували заветну

мисао о јединственој српској држави,
током више векова после сеоба под
патријарсима. Треба бити достојан тога
наслеђа.
СНП Светозар Милетић је тај идеал о
та хтења исказао својим водећим геслом:
Отаџбинско мора бити изнад политичког
и страначког. Државе које су то схватиле
и у историјском ходу примењивале биле
су трајне, готово нерањиве, чак и ако су
биле мајушне и са свих страна угрожене,
каква је била у оно доба називана „српска
Атина“, односно република Дубровник.
Изнад врата Великога већа писало је
као завет и опомена: „Obliti privatorum,
publica curate!“, то јест: Заборавите
приватно. Бавите се јавним пословима!
Ако се ви млади, срећним обртом судбине,
једнога дана нађете на некој власти,
држите се Дантеовог завета: дичите се
праведношћу управљајући светом. А
како власт, попут чаробне Кирке, често
претвара људе у свиње, знајте такође:
„Добро које се уводи насиљем – постаје
зло“. У акцији не заборављајте опомену
патријарха Павла, надахнутог апостолом
Павлом: „Нека вам речи буду благе, а
докази јаки.“ И још знајте да је и најмање
добро веће од највеће добре намере.
Вама младима се посебно обраћам,
јер на вама почивају наше наде, наш
будући свет, наш живот. Останите што
дуже млади, то јест верни идеалима
који вас красе и воде. Недостојни су
они политиканти, отровани мржњом, и
она лакорека, морално слепа пискарала,
која вам приписују рђаве намере. Не
обазирите се на њих. Служите своме
роду, искрено и са љубављу. А тамо где
је љубав – обитавају храброст, бодрост
духа и друге врлине. Побеђује Живот.
Ви сад имате реч, и сви духом
млади, као наша председавајућа учена
дама, вазда присутна на стази мудрости,
искуства и великог разумевања. И зато,
упркос високим годинама, суштински,
то јест духом, још млада. Следимо њен
пример и друге, њој сродне. Хвала вам
свима на поверењу и пажњи.
Драган Недељковић
(Уводна реч на Сабору српских
отаџбинских удружења, одложеном из
техничких разлога)
(Објављено уз благослов и допуштење
аутора)
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Катарина Богдановић
Катарина Богдановић (1885 — 1969) била је српска уредница, критичарка, социјалисткиња, ауторка уџбеника, наставница и
директорка гимназије.

Живот

Катарина Богдановић се родила у селу Трпињи,
у близини Вуковара, 1885. године. Школовала
се у родном месту, у Карловцу, где је завршила
учитељску школу и у Београду. Углавном
је радила као наставница, а затим као
директорка гимназије прво у Нишу, а затим
у Крагујевцу. Сматрала је да ју је чиновнички
директорски позив коштао књижевне каријере,
што због обавеза. што због удаљености од
Београда, као културног центра.
Прво запослење Катарине Богдановић
било је у основној школи у Тузли, где
је радила током 1905. и 1906. године, а
које је, на изненађење своје породице,
након две године рада напустила ради
одласка у Београд на студије. Дати отказ и
отићи у Београд почетком 20. века зарад
студија филозофије био је веома необичан
и изузетно храбар потез младе девојке, али
и одлука која је погоршала односе између
Катарине и њене породице, поготово оца.
То је довело и до њиховог приличног
удаљавања, па је Катарина Богдановић
настојала сама да финансира студије, како
у Београду, тако и касније у Паризу, што је
било изузетно тешко. Пишући о том периоду
у својима Девојачком дневнику и Париском
дневнику, Катарина Богдановић луцидно
анализира своје сазревање и школовање,
показујући не само тешкоће са којима
се сусретала, већ и како су се и под којим
утицајима формирале њене идеје и склоности
које ће се и касније развијати и допуњавати,
као што су атеизам, склоност ка филозофији,
уживање у читању, меланхолија.
Као ванредна студенткиња студирала
је
филозофске
науке
и
српску
књижевност и 1910. године положила је
дипломске испите код професора Бране
Петронијевића и Јована Скерлића. Сматра
се првом женом која је завршила филозофију
на Универзитету у Београду. Након
дипломирања добила је посао у приватној
гимназији у Смедереву, где је радила две
године, након чега, по други пут, даје отказ
и одлази у Француску, у Гренобл, па у Париз,
где слуша предавања на Сорбони. Намеравала
је да заврши постдипломске студије, али их
је прекинула због позива Министарства
просвете из Београда, због чега се 1913.
године враћа у Србију где почиње да ради
у Вишој женској школи, која ће касније
прерасти у Другу женску гимназију.
У овој школи наредних 15 година предавала
је филозофију и српску књижевност, све
до 1928. када је постала директорка Женске

гимназије у Нишу, а 1932. премештена је
у Крагујевац, такође на директорско место
тамошње гимназије. Сматрала је да ју је
премештај у Ниш пресудно одвојио од
књижевних дешавања и да је због тога престала
да сарађује са београдским књижевним и
другим листовима. У својим успоменама пише
о великој посвећености директорском послу,
али и о недостацима српског образовног
система којем су биле неопходне озбиљне
реформе, али због недостатка иницијативе
у Министарству током предратног периода,
ових промена није било. Са места директорке
крагујевачке гимназије смењена је због
политичке неподобности и привремено
пензионисана 1940. године са образложењем
да је исувише левичарски настројена и
наклоњена комунистима, а тиме моралнополитички неподобна за васпитање женске
омладине.
Током првих месеци окупације Катарина
Богдановић је била ухапшена и затворена
под оптужбом да је комунисткиња.
Неколико пута је хапшена и ислеђивана,
било јој је запрећено смртном казном, али
је стицајем околности ипак успела да се
ослободи. У Ратном дневнику, који је водила
за време Другог светског рата, оставила
је обимом мало, али веома упечатљиво
и проницљиво сведочанство о немачком
освајању Југославије, о неспремности
и
неопремљености
југословенске
војске у првим недељама рата, о
тешким условима за живот, немаштини
и глади, о стрељању ђака, о свом
хапшењу, али и о колаборацији са
немачким властима Димитрија Љотића и
њему оданих, о потказивањима и издаји,
о савезничком бомбардовању Крагујевца
1944. Такође, током овог периода била је
и тешко болесна, те је у свом дневнику
писала да је током рата три пута избегла
смрт: приликом хапшења, улед болести и
током разорног савезничког бомбардовања.
У
послератном
периоду
Катарина
Богдановић постаје прва председница
крагујевачког одбора Антифашистичког
фронта жена и уређује новопокренути
крагујевачки часопис „Наша стварност“.
Иако већ у поодмаклим годинама, била
је активна, али пак у мањој мери него у
међуратном периоду: писала је чланке на
актуелне теме, држала јавна предавања о
великим светским писцима, о Светозару
Марковићу, о образовању, као и о земљама
и градовима које је посетила. Неколико пута
је награђивана за свој рад: у међуратном
периоду је одликована Орденом Светог
Саве, а касније Почасном дипломом

града Крагујевца (1955), као и Орденом
рада (1958).
Ипак, у својим дневницима изражавала је
жаљење, сматрајући да није искористила
своје потенцијале, да би више урадила да
је била у већим центрима културе, макар
у Београду, да је читавог живота писала
и провела га међу књигама, али да је ипак
остала без дела. На завршним страницама
дневника који је водила у већ одмаклом
животном добу (последње странице
дневника су из 1958, када Катарина
Богдановић има 73 године) доминира
осећање
ускраћености,
недовољне
професионалне остварености, као и убеђење
да ју је српска култура заборавила, те да ће
се њеном смрћу окончати свако сећање на
њу. Умрла је 1969. године у дому за стара
лица у Крагујевцу, сахрањена је у овом
граду, у коме данас постоји књижевни круг
који носи њено име. Није се удавала и није
имала децу, издржавала је и школовала сина
и ћерку своје умрле сестре.

Дело

Прве радове Катарина Богдановић објавила
је у часописима „Дело“ и „Српски књижевни
гласник“. У „Гласнику“ је дебитовала 1910.
године чланком о Димитрију Давидовићу,
а у међуратном периоду у новој серији
овог листа објављивала је приказе, есеје и
преводе, као и извештаје са међународних
конференција. У међуратном периоду
била је ангажована у женском покрету где
је непосредно сарађивала са Зором
Каснар, Паулином Лебл Албала и другима.
Оне су заједно 1919. године у Београду
основале Друштво за просвећивање жене
и заштиту њених права. У том периоду
интензивирају се акције женског покрета,
организовано се шири мрежа женских
организација, активније је женско деловање
и оснивају се слична друштва и у другим
градовима. Тако је током 1919. године исто
друштво основано и у Сарајеву, а њихов
циљ је био да се баве еманципацијом жена
и да се ангажују на остварењу грађанских и
политичких права жена. Као гласило овог
друштва, основан је први феминистички
часопис „Женски покрет“, чија је прва
уредница била Катарина Богдановић (1920—
1921). У овом листу, који је излазио без
прекида, наредних 18 година, све до 1938.
године, објављивани су чланци у којима
се расправљало о женској еманципацији,
исцрпно се пратио рад међународних и
домаћих женских организација и доносили
извештаји са конгреса широм Европе. У
том периоду Катарина Бодгановић прати
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рад женских организација, одлази као
делегат у Рим на међународни конгрес
на коме се расправљало о женском
праву
гласа.
Такође
је
путовала
у Лондон на конференцију Лиге народа, а
током двадесетих и тридесетих година 20. века
учествује на неколико интернационалних
конгреса у Атини, Бриселу, Кракову и
другим градовима. Путује у Берлин 1936.
на Олимпијаду и том приликом посећује
и друге немачке градове, у Париз 1937.
на Интернационалну изложбу, али и
у Америку, у Њујорк и Вашингтон, где
је провела месец дана 1939. године,
непосредно пред Други светски рат. Посета
Америци је на њу оставила изузетан
утисак, а у њеној заоставштини остао
је путописни текст Њујоршки дневник,
где је поред својих утисака о граду
и америчкој култури оставила сведочанство
о свом дружењу са Аделом Милчиновић,
познатом
хрватском
феминисткињом
и књижевницом, која је у међуратном
периоду интензивно објављивала у српској
периодици, а у Њујорку је водила женски
клуб. На својим путовањима Катарина
Богдановић настојала је да посећује,
поред музеја и библиотека, школе и
факултете, како би се упознала и са
другим образовним системима, па је тако
у Њујорку посетила неколико факултета,
али и Универзитет Колумбија на коме је
слушала предавања.
Интересовања за права жена полазила
су из дубоких социјалистичких убеђења
којима се она руководила, те се постепено
већ од 1923. године удаљавала од женског
покрета и феминизма, а све више се
окретала педагошкој и социјалној тематици,
односно просветном и радничком питању.
Своју дугогодишњу наставничку праксу, у
сарадњи са колегиницом и пријатељицом
Паулином Лебл Албала, крунисала је
писањем и објављивањем уџбеника Теорија
књижевности
1923.
године.
Поред
осетљивости
за
феминистичке
и
социјалне теме, била је заинтересована
за психоанализу и учење Алфреда Адлера,
које је захваљујући Димитрију Митриновићу
упознала у Бечу, а била је наклоњена
и Шопенхауеровој и Ничеовој филозофији,
као и делу Достојевског. Написала је
студију о Жану Коктоу објављену у
„Гласнику“ 1933. године, која је публикована
и као самостално издање.
Страх од заборава исказан у њеним
дневницима готово да се обистинио. Њени
радови, есеји и критике, остали су расути
по часописима, а једина њена књига, поред
уџбеника за наставу књижевности, објављена
је постхумно 1986. године захваљујући
Милану Николићу, коме је завештала
рукописну заоставштину, и Књижевном
клубу „Катарина Богдановић“ из Крагујевца.
У овој књизи са насловом Изабрани
живот прикупљени су њени дневници и
белешке из кључних животних периода, као
и најзначајнији чланци. Нажалост књига је

Катарина Богдановић
готово недоступна, тако да је рад Катарине
Богдановић, једне од изузетно значајних
жена српске културе и књижевне историје,
остао на маргинама савремених тумачења и
контекстуализација.

Цитат

Често мислим и о томе како у свету о коме ја
само слушам постоје универзе, библиотеке,
изложбе, музеји, постоје научењаци
који упућују и ученици њихови који раде
и развијају се. А шта ја? Ја вегетирам и
кржљам. Ја сам принуђена да угушим све
тежње у себи, да пустим нека ме сагоре.
Ох, Боже! Али ја то нећу, нећу! И нека
ме ђаво носи ако и следећу школску годину
овде сачекам. Отићи ћу, па ма сваки трећи
дан јела. Јер лакше је трпети и телесну
оскудицу него усиљено радити један посао,

угушујући жељу за другим. Осећам како се
укалупљује мој живот и дух ми слаби, али ја
то не смем допустити до краја.
Овако је писала деветнаестогодишња
Катарина Богдановић у свом девојачком
дневнику
незадовољна
учитељским
позивом који је обављала у Тузли, тежећи
већим животним циљевима и вишем
образовању. И заиста, већ наредне 1906.
године, даће отказ и на чуђење читаве
околине отићи у Београд на студије
филозофије и књижевности. Међутим, ово
није једини тренутак у животу Катарине
Богдановић у коме је осећала стагнацију у
сопственом духовном развоју и када је била
далеко од центара културе и науке.
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Ранко Павловић

Уз стогодишњицу смрти писца змијањских мотива

Значењске димензије
локалног говора у дјелу
Петра Кочића
Код Кочића има лирских пасажа и мисаоно заокружених цјелина у којима
ни једна једина ријеч нема своје основно значење, него су свака за себе и све
заједно вишезначне и вишеслојне метафоре које се отварају само ономе ко их
ишчитава душом и срцем колико и разумом
(У београдској душевној болници, не дочекавши слом мрске му окупаторске
Аустроугарске монархије против које се борио свим силама, нарочито пером
и ријечју у Босанском сабору, 27. августа 1916. године умро је писац и народни
трибун Петар Кочић. Овим текстом обиљежавамо стогодишњицу његовог преласка из живота у књижевну историју и легенду.)
Дијете, дијете, чувај се сељачкије‘
Ђурђија, Христос и‘ убио! Ђурђија је
Ђурђија! Удри Ђурђију, криж јој шокачки!

више је нешто као „општа“ псовка и нема
никакве националне, поготово не националистичке конотације.

У семантичком погледу, ни једна једина ријеч у ове три кратке реченице из
Мрачајског проте, једне од најбољих прича
Петра Кочића и једне од најбољих прича написаних српским језиком, нема своје основно значење. Јер, није овдје ријеч ни о каквом
дјетету. Напротив, на Кочићевом Змијању,
у Крајини, централној Босни, па и другдје,
у непосредном обраћању некоме, нарочито када се жели истаћи значај онога што ће
бити речено или упозорити да се буде обазрив, човјеку ће се, без обзира на његову старосну доб, обраћати са дијете. Тако и Мрачајски прото, пун патолошког неповјерења и
мрзовоље, по којој би се, као по Обломову,
могло назвати једно стање човјековог духа,
Стевици и наратору ријечју дијете, коју, не
случајно, двапут понавља, потцртава да ће
им саопштити нешто што морају добро утувити у главу. Затим, сељачке Ђурђије нису
жене које носе то име, него су за неповјерљивог проту то све оне „опасне“ сеоске жене,
торокуше, трачерке, сплеткарошке, увијек
спремне да се подају другоме, као што је,
како је уобразио, била и његова попадија. А
ко су и какве су те сељачке Ђурђије? Требало би вјероватно исписати странице и странице да се одговори на ово питање, али Мрачајски прото, Кочић заправо, то чини једним
другим, само њему својственим поступком
– једноставно каже: Ђурђија је Ђурђија! И,
ту се нама више шта додати; све је јасно.
Јер, Ђурђија је Ђурђија! То је исто као кад
бисмо рекли: камен је камен, дрво је дрво,
небо је небо, дакле, чињенице које се саме
по себи подразумијевају и којима тумачење
није потребно. Као што реченица Христос и›
убио! не представља никакву клетву, тако у
значењском смислу израз криж јој шокачки

Како видимо и из овог примјера, код Кочића има лирских пасажа и мисаоно заокружених цјелина у којима ни једна једина ријеч
нема своје основно значење, него су свака за
себе и све заједно вишезначне и вишеслојне
метафоре које се отварају само ономе ко их
ишчитава душом и срцем колико и разумом.

ка који су с подједнаким жаром, као Реља
Кнежевић, на примјер, пркосили леденим
мећавама остављајући иза себе пометеничке гробове, или туђину против кога су се
борили и оштром сатиричном жаоком свога језика, као што је то чинио Давид Штрбац. Тако и у наведеном фрагменту лирске
минијатуре творац Симеуна ђака и оног иза
каце, који у причу ускаче попут хорова у античким драмама, да у драмској паузи неком
упадицом разбукта жар приповиједања, не
призива у помоћ небеске муње него свјетлице божје, као што би то чинио и неки његов
литерарни јунак. У духу говора свог краја,
с намјером да оснажи молитву, да је учини
разумљивијом своме земљаку а неразумљивијом туђину, Кочић од Свемогућег тражи да
га обдари тијем својијем великијем даром да
му се душа не би разгубала.

О боже мој велики и силни и недстижни,
дај ми језик, дај ми крупне и големе ријечи
које душмани не разумију а народ разумије, да
се исплачем и изјадикујем над црним удесом
свога Народа и Земље своје. Поклони ми ријечи, Господе, крупне и замашне к‘о брда хималајска, силне и моћне к‘о небески громови,
оштре и језиве к‘о свјетлице божје, и тирјанима неразумљиве к‘о што је наразумљива
сфинга египатска роду човјечанском. Дај ми
те ријечи и обдари ме, Господе мој, тијем даром својијем великијем и милошћу својом неизмјерном, јер ће ми срце свенути, јер ће ми се
душа од превелике туге и жалости разгубати.

Кад би могао језик једног човека постати књижевни језик, ја бих гласала за Кочићев
језик – која снага, који стил, који звук, која
магика... – написала је Исидора Секулић, док
је Иво Андрић, самим насловом свог огледа
Земља, људи и језик код Петра Кочића, желио да нагласи да су тло из кога су изникли
јунаци Кочићевих прича, они сами својим
комплетним бићем и језик којим говоре у
нераскидивом јединству, неодвојиви једни
од других. За Петра Кочића је језик, писао
је он, потпуно једно са људима и земљом,
свет и неповредљив као и они. Понекад човеку изгледа као да је и само Кочићево дело,
цело целцато, лежало негде у дубинама тога
језика, а он га је ископао као кип, и изнео на
светлост дана и пред поглед света. Андрић
истиче да је аутор Јазавца пред судом и Суданије добро знао и осјећао да говорити и
писати чисто и правилно значи одупирати се
и на тај начин непријатељу, пркосити му, давати доказ своје животне снаге, а ми бисмо
томе додали да је Кочић интуитивно осјећао
да је језик његових јунака најмоћнији у исказивању оног што они, ти његови јунаци, и
писац осјећају, па је зато нештедимице користио локални говор, знајући добро да се и
њиме могу исказати универазлне вриједности и универзална значења.

Те ријечи, крупне и големе, о којима
усхићено пјева, Кочић је нашао у говору
свога народа, првенствено у говору својих
Змијањаца на Крајини љутој, својих горшта-

Јован Скерлић је наглашавао да се Кочић
одликује чистотом, течношћу и неусиљеношћу свога језика и да пише језиком Његоша
и Љубише, свежим, неисцрпним горштачким

У дубинама завичајног језика
Уосталом, писац прича „с планине и
испод планине“, чију ћемо стогодишњицу
смрти, наново и можда из другачјег угла
освјетљавајући његово дјело, обиљежити у
години пред нама, који је мотивима села и
живота сељака на самом крају деветнаестог
и почетком двадесетог вијека дао нека сасвим нова, животнија обиљежја, у пјесми у
прози Молитва, сам каже:
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језиком, пуним снаге, полета и сликовитости. Све те особине Кочићевог језика на које
Скерлић указује, нарочито снага, полет и
сликовитост, заправо су особине говора пишчевог завичаја, језика којим је Кочић своје
Змијање на велика врата увео у књижевност.
Прва особеност Кочићевог дјела подразумијева да се наративни поступак зачиње
на самом дну језика, у подручју гдје се догађа прво именовање и знаковно кодирање
свијета које у случају овог приповједача
представља исходиште нарације од кога све
полази и коме се све враћа, написао је врстан
познавалац Кочићевог дјела, наш савременик Станиша Тутњевић.
Јунаци прповијетке Мрачајски прото, да
се још мало задржимо на овом ремек-дјелу
српске прозе, с мјером користе локални говор
али, рекли бисмо, увијек на прави начин и на
правом мјесту. Тако, на примјер, Стевица каже
да се мрачајски прото с његовим дједом годинама због нурије гонио, што ће рећи да се због
парохије тужакао, а мрачајски прото ће опет
Стевичиног дједа назвати Џибо, Џибовина, Џибукарда, само њему знаним надимцима, а зашто су они погрдни, остаје онима који слушају
да нагађају, као што ће и читалац тек наслути
да заврзивати значи задиркивати, шалити се.
Кочић локалне изразе не ставља у уста
само својим јунацима него их и он обилато користи у нарацији. Чини то тако да на крају његових прича није потребно тумачење њиховог
значења, јер читалац, чак и онај који се с њима
први пут среће, из контекста схвата њихову
семантичку подлогу, покаткад у значењском
смислу проширену и обогаћену. Тако ће се
лако разумјети да је разор размак међу браздама, да глагол бије значи избија, зрачи свјежином, да се поднимио онај који је подбочио главу рукама, да клиснути значи брзо отићи итд.
Зарад свјежине и сликовитоси о којој је писао
Скерлић, зарад веће увјерљивости и можда
подсвјесне тежење да се и читалац нађе под
кожом приповједача или јунака приче, Кочић
у Мрачајском проти неће рећи да његов јунак
унезвијерено гледа, него ће, примјењујући локални говор, оснажујући причу, написати да
он узневијерено гледа. Тако прото не остави
него оповрже цигару на брвно и стаде љутито
шкрипати зуб›ма, а не зубима.
У обимној, врло вриједној књизи Бесједа
и слика старог Змијања (Завичајно друштво
„Змијање“, Бања Лука, 2011) Грозда Регодић једно опширно поглавље посветила је
говору старог Змијања у текстовима Петра
Кочића. На самом почетку књиге ауторица
наглашава да Кочићево књижевно дјело обилује говором Змијања и да језик којим говоре његови литерарни јунаци најрјечитије и
најубједљивије осликава њихов карактер,
као и употребну вриједност ријечи којима се
некада бесједило на Змијању.
Пажљиво ишчитавајући Кочићева писма
и књижевна дјела, Г. Регодић је издвојила и
„протумачила“ мноштво ријечи којима је
тумачење заправо потребно само када се
издвоје из контекста, јер у самој причи читалац ће лако схватити њихово значење.
Тако писац чији је Јаблан (подједнако Лујин
и његов) надбо царског Рудоњу, у писмима

које је из Беча слао оцу Герасиму у манастир
Гомионица, користи изразе оселе (одсад),
оправити (послати) писмо, вукарештина (сиромаштво), счињати се (предомишљати се),
бетер (нерадник), лашње (лакше) итд.
Може ли Мрачајски прото на свјетску књижевну сцену?
У његовим приповијеткама локализми
су још чешћи и понекад, како се чини, једино могући за исказивање оног што је писац
желио да каже. У њима је завозит човјек тврдоглав, назубан онај ко је љут на некога, па
се често бочи, тј. бори без потребе, јер му је
такав верек, што ће рећи – нарав. Маслајет
је масно јело, гињенички гробови су гробови
оних који су страдали у змијањским мећавама, а вијатити значи процијенити штету насталу на усјевима. Брајан је брат или, чешће,
побратим, нераздвојан друг, лепирица сњежна је пахуљица, најзгоднији домаћин, живолазан, јесте најбогатији човјек у селу, а згода
и направа нису никакве прилике ни справе,
него имућство и напредак Реље Кнежевића.
Орао мрлинаш је онај који се храни мрлинама (лешевима), спутан човјек није окован у
ланце него је код Кочића, заправо у локалном,
змијањском говору, спретан, згодан човјек.
Дојавити не значи потајно некоме саопштити
неку вијест него дотјерати стоку са пашњака,
а оно што је сувотно не значи да није влажно већ да је посно. Када се каже да је шљива
премакла хоће се рећи да није родила, а укоритити грло, као у приповијеци Мејдан Сименуна ђака, значи подесити га звуку гусала.
За Кочића и његове литерарне јунаке курвали
човјек није онај који јури сеоске снаше, него
довитљив, сналажљив човјек, спреман да се
увијек прилагоди ситуацији. Кућа затворена
мртвим коцем је, по тумачењу Грозде Регодић, затворена, празна кућа, без насљедника.
Могло би се навести још безброј примјера из Кочићевих приповиједака који би нам
потврдили како у говору Змијања, па самим
тим и у дјелу овог писца, сусрећемо ријечи
и синтагме које овдје имају посебно, рекли
бисмо локално значење, другачије неголи у
другим крајевима српског говорног подручја,
али су и примјери који су дати довољни да
илуструју ту свјежину Кочићевог језика и његову чврсту везу са тлом из кога животодајну
снагу црпе и ликови његових приповиједака.
Писци чијем дјелу посебну вриједност
даје употреба локалног говора, наравно, под
претпоставком да није сама себи сврха, па
тако и Петар Кочић, врло тешко излазе на
међународну књижевну сцену због теже преводивости, покаткад и непреводивости њиховог дјела. Поводом објављивања превода
приче Јаблан на неколико језика, наш познати преводилац с француског Коља Мићевић,
у четвртом броју бањалучког часописа Путеви за 1987. годину, пишући о потешкоћама
превођења Кочићевих прича, каже да ту постоји једна добра прегршт речи чије значење
ни речници не могу сасвим јасно и тачно да
преведу и протумаче, посебно наглашавајући
народни управни говор који Кочић узима у
његовој искривљеној, документарној форми. Он такође истиче да се усред неких пасуса наилази на реченице изграђене у ритму народних песама у којима се препознају

осмерац, десетерац или дванаестерац, што
представља додатну потешкоћу у превођењу.
Сусрећемо се затим, пише Мићевић, с низовима највештије изведених алитерација и
најразноврснијих звучних утисака који би у
поезији каквог симболисте били проучавани као чудо, док их код Кочића примамо као
нешто природно. Он то илуструје реченицом
из лирски интониране приповијетке Мргуда
у којој ријечи напросто звече и зује, као да
опонашају неку природну појаву: Кад се изу,
збаци са себе зобун, забаци острага прегачу,
узгрну кошуљу до изнад кољена, па зађе у
воду. Преводилац се, по Мићевићу, сусреће
с најмање два језика – језиком сваког појединог јунака и језиком приповједача, дакле,
са сталним комбиновањем искривљеног, али
тако непогрешивог народног говора, с апстрактним и апсолутним стилом самог приповедача, и између тих језичких крајности
осцилира Кочићев стваралачки поступак.
Како смо ово разматрање локалног говора код Кочића почели са Мрачајским протом, да њиме и завршимо.
Уз више књижевне правде а мање језичких препрека које преводиоцима често задају
главобољу, у свакој европској, па и свјетској
антологији, своје мјесто нашла би и ова
приповијетка која по својим умјетничким
вриједностима спада у она дјела за која кажемо да су дио врхунске културне баштине.
Рећи ће многи да је Кочић готово непреводив и – биће наоко у праву. Јер, колико
год су га језичка и тематска укоријењеност
у рапсодичност завичајног тла и тумачење
патњи и радости душе свога народа сврстали међу великане српске приповијетке,
толико су га учинили непреводљивијим па
зато и неприступачнијим страном читаоцу и
удаљили од главних европских и свјетских
књижевних позорница, упркос томе што његова стваралачка стремљења из скоро сваке
реченице зраче универзалним значењима.
То, међутим, не би требало да обесхрабри.
Сасвим је сигурно да се може наћи преводилаца који једнако дишу и мисле на језику
којим је писао Кочић и језику на који би га
преводили, а то значи да би у преводу вјерно
одразили дух изворника. Тако у свијет отпремљен Мрачајски прото лакше би нашао
пут до европских и свјетских антологија. За
њим би, већ утртим стазама, можда могли да
крену и јунаци других српских „непреводивих“ писаца, Станковићеви, Матавуљеви и
Сремчеви, на примјер. Или обрнутим редослиједом, сасвим свеједно.
Кочићеве књиге су најпатриотскија литература у нашој писмености. То су књиге
писане крвљу и отровом, nаписао је Јован
Дучић у књизи Моји сапутници, а ми бисмо
томе додали да тако може писати само онај
чији језик је задојен мајчиним млијеком,
потекао дакле са тла на коме је писац рођен
и из кога исисава своју литерарну снагу. У
Кочићевом дјелу локални говор никако није
помодност или сам себи сврха, он је – да
парафразирамо Дучића на један другачији
начин – потекао из крви јунака које писац
ствара и оживотворује у својим приповијеткама које су потекле из народа.
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Српско културно друштво
„Слога“ -20 година
успешног рада
Сва српска друштва у Словенији са радошћу и задовољством желе да дочекају и прославе своје јубилеје, тако је Српско
културно друштво „Слога“ из Нове Горице дочекало и прославило двадесет година постојања и успешног рада.
Српско културно друштво „Слога“ израсло
је из хуманитарног друштва које је почело
са радом за време грађанског рата у БиХ,
већину чланова друштва представљају Срби
са тог подручја. Све време рата смо вредно
сакупљали и отпремали
хуманитарну
помоћ што у гардероби, храни тако и у
новчаним средствима и лековима (Шамац,
Модрича, Бања Лука итд), такође смо
добровољно даривали крв за наше борце
у Добоју, који су бранили своја огњишта
из којих је настала данашња Република
Српска. После окончања рата у БиХ дошли

смо до закључка да се морамо окренути
себи, пошто смо силом прилика остали у
дијаспори. Неколико ентузијаста на челу са
Илијом Јанковићем одлучило је да оснује
и региструје друштво. После неколико
састанака одлучили смо да региструјемо
СКД „Гаврило Принцип“. Тај предлог на
Управној јединици није био прихваћен
и онда смо 22.10.1995. године одлучили
да дамо име друштву Српско културно
друштво „Слога“. Тада је требало добити
десет потписника за регистрацију друштва
и своје потписе су дали: Илија Јанковић,

Оснивачи друштва. Стоје с лева на десно: Недо Којић, Перо Цвијановић, Недо
Цвијановић, Марко Трепић. Седе с лева на десно: Илија Јанковић, Драго Савановић,
Благоје Илинчић и Божо Цвијановић. Недостају Недо Антић и Милован Савић

Драго Савановић, Божо Цвијановић, Марко
Трепић, Перо Цвијановић, Недо ЦвијановићПрикица, Мићо Савић, Недо Антић, Недо
Којић и Благоје Илинчић. Прва промоција
нашег друштва одржана је 13.01.1996. и
данас можемо слободо да кажемо да смо
поставили тада стабилне темеље. Први
председник „Слоге“ био је Илија Јанковић
(1995-2000), наследио га је Станимир
Ковачевић (2000-2004), после њега на чело
„Слоге“ је дошао Јово Куцаловић (20042006), следећи председник „Слоге“ био је
Цвијетин Николић (2006-2008), свој други
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мандат на челу „Слоге“ преузима Илија
Јанковић (2008-2014), свој први мандат од
01.03.2014. године данас одрађује Мићо
Јаћимовић. У својих двадесет година
„Слога“ је имала и неколико секретара,
први секретар је био Драго Савановић,
наследио га је Предраг Петровић, па
Добрила Цвијановић, поново Предраг
Петровић и сада Рената Комленић. Око
благајне бригу су водили Благоје Илинчић,
Мира Антић и Младен Костадиновски а
актуелни благајник је Драган Савић. Српско
културно друштво „Слога“ је једино српско
друштво у Словенији које има своје властите
просторе за рад Извршног одбора и других
органа друштва, просторије су величине
око тридесет два квадратна метра. Све ове
године свог постојања друштво се залаже за
очување и развој српске традиције и културе
кроз своје бројне активности те настоји да
популарише и што оригиналније представи
богатство српског наслеђа.
Знајући какав је значај очувања српске
традиције у окружењу где живимо, а
нарочито колико је важно пренети наше
обичаје на младе, у друштву смо одлучили
од самог почетка да оснујемо што више
секција. Основане су фолклорна, певачка,
певачка изворна, спортска, мотористичка
и драмска секција. У оквиру фолклорне
секције оформљене су три групе за различите
узрасте: од најмлађе групе која броји око
двадесет петоро, прва екипа коју чини
негде око тридесет чланова и ветеранска
фолклорна група. Сваке године у септембру
после фолклорне манифестације „Разиграна
срца“ друштво уписује и нове чланове у тзв.
нову фолклорну групу где заинтересовани
стичу основна знања и вештине у игрању
традиционалних игара и да осете драж коју
доноси бављење фолклором. На бројним
гостовањима у Словенији и шире; у Србији,
Бугарској, Републици Српској, БиХ, Италији,
Чешкој, Аустрији, наступ на Жикиној
шареници коју је гледало око два милиона
гледалаца, наши чланови и све секције са
великом љубављу представљали су своје
друштво и српску традицију кроз пажљиво
одабран и припремљен програм. Наша
фолклорна секција од свога настанка 1998.
године постиже и жање само успехе. Први
уметнички руководилац фолклорне секције
је био Миле Ђорђевић који је са успехом
предводио фолклорну секцију. Морам да
истакнем да су му у његовом раду помагали
Цвијетин Николић, Зоран Стојановић,
Далибор Антић и Зорица Костадиновска.
После доласка 2008. године на чело „Слоге“
Илија Јанковић је ангажовао Милана
Гламочанина за уметничког руководиоца,
Дејана Ерцега за музику и Драгана Савића
за председника фолклорне секције. Те
одлуке су се показале као веома успешне.
Милан Гламочанин је са својим начином
рада доказао да је могуће са фолклорном
секцијом постићи завидне резултате. Српско
културно друштво „Слога“ је успело по први
пута да се 2012. квалификује на 17. европску
смотру српског фолклора дијаспоре и Срба

Сви председници СКД „Слога”: Цвијетин Николић, Јово Куцаловић, Стојимир
Ковачевић, Илија Јанковић и Мићо Јаћимовић
у региону која је одржана у Чачку, где је
наша младост показала невидљиву снагу и
вољу да „Слогу“ представе у што лепшем
светлу. Између четрдесет друштава из целе
Европе успели смо да заузмемо двадесет
осмо место, што је велики успех за једну
тако младу екипу. Следеће године у Нишу
смо заузели двадесет пето место што је
знак да смо напредовали и да се можемо
равноправно носити са осталим искуснијим
екипама. Жеља нашег друштва и наших
фолклораша као и свих људи који су активно
радили задњих седам година испунила се
2014. у Бањој Луци, где је наша фолклорна
секција освојила сребрну медаљу, (првих
осам је златних, други осам је сребрених и
трећих осам је бронзаних).
Данас наша фолклорна секција има шест
комплета ношњи и може да изведе осам
кореографија. Морам да истакнем да смо у
задњих шест година набавили пет ношње
и то: лесковачку, црнотравску, бујановачку,
ношњу Босилеградског Крајишта, ношњу
за игре из околине Гњилана и од пре
шумадијску.
Осим фолклорне секције желим да истакнем
велике победе наше фудбалске секције која
је изашла као победник на неколико турнира,
од Пуле па до Марибора. Мотористичка
и изворна секције су такође имале веома
бројне и успешне наступе од Модриче до
Крања. Драмска секција је имала неколико
наступа са представом „Жено и ја бих био
председник СКД Слоге“, монодрама Дејана
Митовског.
Посебно желим да истакнем успешно
организовану допунску школу на српском
језику. Српско културно друштво „Слога“ је
у децембру 2010. године започело са радом
„Школе српског језика и културе“. Школа је
отворена на иницијативу друштва „Слога“
и појединих њених чланова. У децембру
је одржан свечани школски час у Основној

школи „Милојке Штрукељ“ у Новој
Горици. На отварању школе присуствовали
су чланови Амбасаде Републике Србије
у Љубљани на челу са амбасадором
Предрагом Филиповим, градоначелник Нове
Горице Матеј Арчон, преко видео линка нам
се придружила и Александра Станковић из
Швајцарске, координатор за рад српских
школа у дијаспори.
Рад школе је конципиран по наставном
плану и програму којег је прописало
Министарство просвете Републике Србије
(Посебан програм основног образовања и
васпитања у иностранству).
Програм је структуриран интегрално, а
чине га: циљеви и задаци; садржаји наставе
предмета српски језик, моја отаџбина
Србија и основи културе српског народа,
као и слободне активности и дидактичкометодичко упутство за његову реализацију.
Тежиште Програма је овладавање српским
језиком и упознавање српске културне
баштине. Понуђени садржаји ученицима
омогућавају да стекну и основна знања
из националне историје и географије,
као допунске садржаје ових предмета у
редовним школама које ученици похађају у
земљама у којима живе.
Настава ученика поверена је Кристини
Маркови, професору српског и француског
језика. Настава се изводи једанпут седмично
у просторијама ОШ „Милојке Штрукељ“ у
Новој Горици.
За реализацију овога пројекта Извршни
одбор је задужио секретара друштва
Предрага Петровића и морам да истакнем
као тадашњи председник да је Предраг
Петровић одлично осмислио пројекат
допунске школе и да је тај пројекат наишао
на велику подршку наше матице Србије, где
је Министарство дијаспоре и финансијски
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подржало тај пројекат, такође и локална
власт у Новој Горици је са својом моралном
подршком дала нама још већи елан да
истрајемо. Желели би да ново руководство
„Слоге“ настави са радом допунске школе
на српском језику, ако изгубимо свој језик,
асимилација је неминовна а то ми не желимо.
Знајући да Српско културно друштво
„Слога“ ову годину прославља своју
двадесету годишњицу била би велика
неправда не споменути један већи број
људи који су на својим плећима изнели
велики терет рада нашега друштва, а то
су сви чланови Извршних одбора доји су
радили од 1995. па до данашњег дана, ако
бих покушао да напишем све чланове тих
Извршних одбора онда би требао далеко
више простора у овом броју Мостова, зато је
поводом двадесете годишњице СКД „Слоге“
19.03.2016. у Културном дому Нова Горица
одржана свечаност на којој је додељено више
од 40 захвалница и признања успешним
члановима, спонзорима, донаторима и
симпатизерима нашег друштва. То је била
прилика да Српско културно друштво
„Слога“ по други пут изведе целовечерњи

концерт са својим гостима КУД „Чајавец“ из
Бање Луке. Програм је био величанствен и
незабораван, сви гости су са задовољством
причали о замишљеном и изведеном
програму.
Српско културно друштво „Слога“ сваке
године реализује од шест до осам пројеката
који су већином финансирани од Јавног
фонда за културе делатности Републике
Словеније, Јавног фонда за културне
делатности Републике Словеније испостава
Нова Горица, Управа за сарадњу с дијаспором
и Србима у региону, Општински конкурси
за рад друштва и фолклорне секције, наши
дугогодишњи спонзори (GINEX d.d. Нова
Горица, Жлебови Грич, MA-NO, Делавска
хранилница Нова Горица, многобројни
наши чланови и симпатизери друштва).
Тако успешан рад друштва су препознали
и на Министарству културе Републике
Словеније, који су нам доделили „статус
друштва које делује у јавном интересу на
подручју културе“.
Српско културно друштво „Слога“ има
изузетно добру сарадњу са институцијама у
нашим матицама а посебно истичем добру

Добитници признања: Илија Јанковић, Перо Цвијановић и Драго Савановић са
председником СКД „Слога” Мићом Јаћимовићем

сарадњу са Градском општином Нова Горица
то јест са локалним властима који имају
много разумевања за рад СКД „Слоге“ и
морам да кажем из личних искустава, већина
наших пројеката наиђе на разумевања у
нашој општини. Такође велики значај има и
наше чланство у Савезу културних друштава
Нова Горица, уз њихову помоћ и помоћ
Градске општине имамо бесплатне просторе
за тренинге наше фолклорне секције. Наше
друштво је постигло велике успехе на
хуманитарном пољу, хуманитарни концерт
за малу Анђелу у Модричи, хуманитарни
концерт у Италији, СКД „Слога“ је огромно
помоћи послало Србији и Републици
Српској поводом поплава 2014, итд.
Што се тиче Савеза српских друштава
Словеније морам истаћи да је Српско
културно друштво „Слога“ било са другим
тада регистрованим српским друштвима у
Словенији и оснивач ССДС, од Скупштине
Савеза српских друштава Словеније која
је одржана 13.01.1996. у Љубљани па до
данашњих дана сматрамо да је СКД „Слога“
веома допринела успешном раду ССДС,
посебно то мислимо на период од 2004. па
до 2008. када је наш члан Илија Јанковић
био председник ССДС. У том периоду је
ССДС одрадио велики број пројеката који
су наишли на већинску подршку друштава
која су чланови Савеза, (Протест поводом
признања независности Косова, Смотре
Савеза, Видовдански сусрети, Светосавске
академије, Дани српске културе у Словенији,
Новине српске „Мостови“ на челу са
главним и одговорним уредником Душаном
Јовановићем, промоција Савеза у Републици
Словенији, Републици Србији, Републици
Српској, БиХ и тако даље.
Године 2004. упућен је захтев у Државни
збор Републике Словеније да се српска
национална
заједница
призна
као
национална мањина у Словенији. Ако би тај
проблем решили у неком кратком времену,
тада не би било проблема за финансирање
рада друштава, како бисмо очували језик,
писмо, културу, програми на националној
телевизији на српском језику, тада би нам
се прикључили и они који до јуче то нису
имали ни у мислима. Око тога питања
сигуран сам да у српском народу који живи
у Словенији нема поделе.
На свечаности која је одржана прије
Горишњег концерта, 19.3.2016. у аули
Културног дома Нова Горица предсједник
друштва Мићо Јаћимовић уручио је
захвалнице заслужним члановима и
донаторима друштва а у току концерт
подијелио је признања оснивачима друштва.
Драги Савановићу, Пери Цвијановићу и
Илији Јанковићу.
Написао:
Илија Јанковић, СКД „Слога“Нова Горица

Подела захвалница
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Светосавска академија
у Марибору
Сваке године, широм свијета,
свечаним
академијама,
школским
приредбама и црквеним свечаностима, Срби
прослављају Светог Саву, утемељивача
српске цркве, државе и школства, првог
српског архиепископа и највећег српског
просветитеља.
Крајем јануара, у препуној сали Завода
Антона Мартина Сломшка, скромном
свечаношћу и чланови Српског културног
друштва „Марибор“ обиљежили су овај
велики дан. Свечаност је била духовног,
културног и прије свега историјског
карактера, на којој смо се подсјетити ко је
био Растко, најмлађи син великог жупана
Стефана Немање, једног од најзначајнијих
владара из наше бурне прошлости.
Светосавска академија је организована
заједничким трудом свештеника Српске
православне црквене општине Марибор,
оца Милана Јовановића и чланова драмско
литерарне секције СКД „Марибор“, а
уз благослов Митрополита загребачкољубљанског, господина Порфирија.
Свечану академију је отворила позната
словеначка глумица Милада Калезић, а

програм су увеличали чланови руског
културног друштва „Калинка“ из Чаковца,
група „Дуо Понте“ из Марибора, наступила
је пјевачка секција СКД „Марибор“, те
чланови драмско литерарне секције са веома
занимљивим садржајем. Одрецитовали

су „Небеску литургију“ Светог Владике
Николаја и измамили сузе бројној публици.
Текст: Наташа Укај
Фото: Предраг Крсмановић
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Сложним корацима
наших предака
Све је почело давне 1996. Десет храбрих и
одважних људи одлучило је направити први
корак.. Корак ка бољем. Корак до нечег што
је наше, нечег што каже ко смо и одакле
долазимо.. Корак до домаћег. Родила се
идеја, да се оснује друштво. Српско друштво
као место где ће се окупити сви они жељни
домаће речи и старих обичаја. Очувати себе
и своје корене, наћи „домаћински“ разговор
и осећај да припадамо негде и нечему, била
је једна од идеја..
И корак по корак стигосмо до оног
јубиларног.. 20. годишњица оснивања СКД
„Слога“ у Новој Горици.
Мали град са највећим срцем. Најразигранија
срца у целој Словенији весело куцају баш
овде, код нас, у Новој Горици.
А куцала су ове 2016. године, 19.3. у
Културном дому у Новој Горици, сложна
срца Слогаша веселије и поносније, него
икада до сада.
У част друштву које постоји већ толико
дуго и успешно ради, одрадили смо наш
први самостални целовечерњи концерт
„Корацима наших предака“.
Фолклорна секција, као најактивнија и
најпознатија секција друштва „Слога“
припремила је богат програм са својим

„More dig se deli agus“ Igre i pesme sa Kosova

најатрактивнијим
кореографијама.
Наступили
су
наши
„Малишани“.
Разведрили лица и срца свих у публици. Не
може човек да верује колико је снаге и воље
у тим малим великим бићима, колико је
поноса у њиховим очима док сложно тапкају
сви ко један у ношњама протканим шарама
предака…
Драги гости из Бање Луке, КУД „Чајавец“
обогатили су наш програм, улепшали вече
и показали колико мало треба да се младост
здружи, сложи у једно и заједно направи
спектакл без генералне пробе.

Весела омладина и поносни образи, срећа и
успех на лицима свих учесника непроцењива
је вредност… вредност нашег друштва.
Почасни уважени гости, градоначелник
Нове Горице, Матеј Арчон, Милан Турк,
шемпетарски градоначелник, представница
Амбасаде Србије, конзул Стана Кончаревић,
директор КУД „Чајавец“ Момчило Моша
Хаџи Весовић, и сви чланови друштва
увеличали су свечаност и признали нам да
смо вредни њихове пажње и заслужни сваке
речи похвале. Свих ових двадесет година
постојимо и трајемо, и свих тих година
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несебично дајемо што други не дају олако…
дајемо себе целе и добру вољу, осмехе увек
и свугде, топлу реч из далеког завичаја.
СКД „Слога“ понос је наше мале комуне.
Наше мало место ружа дало нам је комадић
неба, а ми смо небо померили… остварили
смо циљ и идеју да смо равноправно вредни
и шире…
Јубилеј и први концерт организовали смо
сложно, стари и млади. Заједничким снагама
и идејама сликали смо сценариј и слагали
програм.
Из прошлости старе слике сложили у
модеран дизајн и добили прекрасне путоказе
кроз време..
Млади глумци „Малишани“ показали шта
све знају…
Наши гости, професионалци, повезали нас с
родном грудом….

Одушевљена публика доказала да знамо.
Труд, време, знање и стрпљење, упорност и
тврдоглавост…. исплатило се.
Наш први концерт, у част нашем друштву и
његовом јубилеју, успешно смо реализовали.
И с поносом можемо рећи, на високом
нивоу, с великим аплаузом на крају, који нам
је већ дао идеју за нови, следећи корак..
Корак даље… даље….и још
КОРАЦИМА НАШИХ ПРЕДАКА.

даље..

Текст: Рената Комленић
Фото: Душан Јовановић
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Путевима православља
Чланови филмске екипе „Штајерска заједница“ из Марибора снимају документарне филмове. Режисер Раде Бакрачевић
са својом филмском екипом ускоро завршава снимање и другог дугометражног документарног филма „Путевима
православља“. „Циљ ми је да се сведочење о Светој царској лаври Хиландару и српским манастирима прикаже и
на европским ТВ станицама“. Суфинансијери филма су Министарство културе и информисања Републике Србије и
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.
Раде Бакрачевић, режисер из Марибора,
завршио је ових дана први део документарног филма „Путевима православља“.
После прошлогодишњег, код гледалаца из
Словеније и Аустрије веома добро примљеног филма: „Српска царска лавра манастир
Хиландар на Светој Гори Атос“, режисер
Бакрачевић се поново прихватио камере и
ових дана са својом екипом завршио снимање првог дела документарног филма:
„Путевима православља“.
Бакрачевић обавештава да је у филму приказао манастире на Светој Гори Атос – Српску
царску лавру манастир Хиландар – и пратеће
православне светиње: из Грчке манастир
Каково, цркве у Солуну и српско гробље, а
из Србије патријаршију српске православне
цркве, Саборну цркву и Храм Светог Саве
у Београду, Саборну николајевску цркву у
Сремским Карловцима, манастир Жичу,
манастир Студеницу и Саборну цркву Преображења Господњег у Загребу. Приказао је
хиљадугодишњу српску културу.
У филму смо ексклузивно приказали богатство хиландарске ризнице која чува око
1.200 икона, од којих су десетине чудотворне и спадају у највредније примерке византијске уметности. Ту је и 507 рукописних
повеља средњовековних владара, 1.041 уникатна рукописна књига са укупно 312.000
страна, 80 старих књига од V до VII века и
40.000 књига од VII века до данас.

-Ризница садржи и велики број дела примењене уметности: ситну камену пластику,
златарске предмете, дуборез, намештај, тканине, као и богату етно-збирку - препричава
сниматељ Здравко Мајсторовић. -Драгоцености се чувају и у олтару главне цркве, где
су светитељске мошти, два крста начињена
од остатака првобитног крста распећа (поклон цара Јована Ватаца), затим крст украшен дијамантима, делови Трнове круне,
Христове трске и Христовог огртача, крв
Христова и рукописи Светог Саве...
Бакрачевић каже: „За циљ сам поставио велики пројекат. Одлучио сам да после филма
о Хиландару снимим документарни филм
о православним храмовима. Почео сам да

припремам филмски материјал. Био сам
режисер, сниматељ, писац текста и финансијер - такорећи „девојка за све“.
За полазак наше филмске екипе из Марибора добили смо Благослов од Пароха Саве
Косојевића из Марибора, а затим од Владике Андреја из Беча, Владике Василија из
сремских Карловаца и Игумана Методија из
Српске царске лавре манастира Хиландара.
Убрзо су ми се прикључили: Здравко Мајсторовић, фоторепортер из Мурске Соботе,
Александер Бакрачевич, сниматељ из Марибора, Иван Рајовић, књижевник и новинар
из Краљева, Зорица Зец, новинар српске
Патријаршије из Београда, Хаџи Момир
Бакрачевић, стручни сарадник из Краљева,
Боривоје Манојловић, певач из Бенедикта,
сви чланови „Штајерске заједнице“, Градимир Станић, управитељ фондације Српске
православне цркве из Београда, Биљана
Костић, кустос музеја Српске Патријаршије
из Београда и Милада Калезић, драмска глумица из Марибора. Свима се захваљујем на
огромној помоћи коју су ми пружили.
„Пошао сам са својом екипом на Атос – ризницу српске душе – уз благослов српског
патријарха Иринеја, а имао сам и посебну
дозволу игумана Методија из Хиландара, па
сам поред цркве, монашких келија, зграда и
имања, снимио и унутрашњост ризнице, а
потом и остале објекте на Светој Гори.
Забележимо и речи епископа аустријско –
швајцарског Андреја из Беча: „Документарни филм Рада Бакрачевића „Путевима православља“ је српска светиња и путоказ ка
Богу и правом путу“.
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„Овим документарним филмом желео сам
да представим део хиљадугодишње српске
културе и православља житељима држава са свих пет континената који поштују
српску културу.
Филм ћу да пријавим на Међународни фестивал религијског, еколошког и туристичког документарног филма ВИВА у Сарајеву.
На тај начин велики број људи видеће православне храмове и полуострво Атос. После Сарајева имам промоцију у Сремским
Карловцима, а затим на Међународном фестивалу документарног филма у Лондону.
Филм је већ на самом почетку добио међународни карактер.
- Живим деценијама у Словенији у којој се
са члановима наше „Штајерске заједнице“
и свештенством борим за очување српског
националног идентитета у Штајерској. Последњих година имали смо серију изложби икона и предавања о православљу која
су масовно посећивали и Словенци. То ми
је дало додатну снагу да се упустим у овај
пројекат. Света Гора је не само православно светилиште, већ и жива ризница српске
духовности и културе, симбол српског постојања и зато свет треба да упозна истину и
суштину живота манастира Хиландар.
У филму бринем за очување културног
идентитета Срба и желим европске житеље
да упознам са хиљадугодишњом српском
културом. У филму, такође, на прави начин представљам културу Срба на високом
уметничком нивоу. Манастирско благо вековима чувано у православним храмовима
представљам европским гледаоцима као
доказ богатства културе коју имају православни верници.
Када сам одлучио да снимим филм „Путевима православља“ нисам могао веровати на
какав позитиван одјек ће наићи та моја, наравно, веома позитивна иницијатива. Моја

иницијатива наишла је на одобравања са
свих страна. Већ на самом почетку снимања
наша екипа постаје центар за окупљање
друштава и свих људи добре воље који се на
било који начин слажу са позитивним гледањем на православље.
„Хиландар после пожара није потпуно опорављен. Недостаје новац за завршетак обнове манастира. Када сам часног оца Методија
упитао да позове српски народ по свету да
помогну изградњу Хиландара, рекао је разочарано: „Толико пута сам звао Србе да нам
финансијски помогну, да више не могу да их
позивам“. Игуман Методије нас је обавестио
да смо ми прва филмска екипа са Запада која
је снимила филм о Српској царској лаври
манастиру Хиландару“.
„На крају разговора Игуман Методије ме је
загрлио и у микрофон изјавио да су чланови „Штајерске заједнице“ увек добродошли
на Свету земљу Хиландарску, да имамо његов Благослов и да српском живљу по свету покажемо Свету царску лавру манастир
Хиландар. Његове речи отишле су далеко у
неке крајеве које обичан човек не може да
разуме. Било је нешто византијски плаво на
хиландарском небу, док је игуман Методије

говорио у око наше камере. Овај монах је
зрачио енергијом која је стварала осећај као
да је стигао из неког другог света. Сви смо
били задивљени његовом појавом и причом
о духовној снази Свете српске царске лавре
манастира Хиландар“.
Монашка држава је формално основана 963.
године, а њен главни град је Кареја. У оквиру државе је 20 православних манастира
са око 2 000 калуђера, 12 скитова – мањих
монашких заједница, и мноштво испосница.
Хиландар је удаљен 2,5 километра од мора.
Манастир су 1198. године подигли отац и
син, Стефан и Растко Немањић, у монаштву
Симеон и Сава. Потоњи владари су га дограђивали и даривали. Манастир је ризница
српске културе.
Да сними филм о манастиру Хиландару, са
циљем да га прикаже на више телевизијских
станица у Европи, Радету Бакрачевићу је
пало на ум док је пре неколико година боравио у манастиру Студеница, задужбини
Немањића који су створили и Хиландар.
„Мој нови филм „Путевима православља“
ове године ћу да завршим. Већ сам завршио
и монтирао око 60 минута филма. Остало
је још 30 минута за монтажу. Филмског материјала имам огромно. Снимио сам православне храмове од Марибора па до Свете Горе Атос. На пролеће треба да снимим
православне храмове на Косову и Метохији.
Све остало је завршено. После тога сам се
договорио за промоцију филма, вероватно
маја ове године у Српској Патријаршији у
Београду, а онда идемо на Међународни фестивал документарног филма „Бдење душе“
у Сремским Карловцима и на Фестивал документарног филма у Лондону“....
Раде Бакрачевић није заборавио да се захвали суфинансијерима који су омогућили
снимање филма: Министарству културе и
информисања Републике Србије и Управи за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону.
Текст: Марко Лопушина
Фото: Здравко Мајсторовић
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Чаробни децембар
Децембар је баш посебан месец у години.
Месец пун неке журбе, завршавања
необављених послова, спремања куће,
ишчекивања, дружења, мириса колача.
Све је пуно неке наде, радости, весеља
и трчкарања по продавницама купујући
поклоне.
Но, наше друштво, СКД „Марибор“, уз све
то и остале радне планове прихватило је
још једну обавезу, а то је одазвати се на
молбу градоначелника Марибора, и дати
свој допринос у оквиру програма „Чаробни
децембар“. То је месец дана приредби
које Марибор поклања Мариборчанима у
најзабавнијем месецу у години. Одржава
се на великој бини у центру града, на
тргу Леона Штукља. Наравно, позив нам
је импоновао и нисмо га могли одбити.
Одређен је датум и 9.12. могли смо се
представити Мариборчанима свим својим
снагама и представити им наш „Дан српске
културе“. На располагању нам је било
читаво поподне, велика бина и сва техничка
подршка. Времена уз све наше обавезе
није било много али саставиле се главе
уметничких вођа и сложни смо били, да
такву прилику нећемо пропустити. Нашим
суграђанима улепшаћемо празничне дане и
допринети новогодишњем слављу у граду.
Припремили смо богат културно уметнички
програм, обогаћен нашим традиционалним
кулинарством. Програм је почео слајдовима
на великој бини који су приказивали детаље
нашег минулог рада. Етно музика са простора
наших огњишта која се прострла тргом
Леона Штукља, звала је грађане пред бину и
наслућивало се нешто енергично и шарено.
Испред бине погледе су мамиле наше прелепе
девојке у народним ношњама, којима је зима
већ обојила образе у црвену здраву боју, и
призивале пристигле знатижељнике тезгама

препуним наших традиционалних јела. Наше
су вредне домаћице спремиле разне колаче
користећи рецепте наших бака. Ванилице,
обланде, пите, кифлице, пребранац, пасуљ
и погача, папричице, ајвар, уз неизоставни
шумадијски чај, заиста су мамили. Док
су ишчекивали програм и сладили се,
посетиоци су могли да се диве примерцима
наших прелепих ношњи и појединим
ручним радовима. Уз то, добили су и податке
о нашим секцијама и могућности уписа у
оне које су их интересовале.
Културни програм који је уследио
представио је рад нашег друштва кроз
фолклорне, певачку и литерарну секцију.
Праћени Народним оркестром и њиховим
солистичким наступима, полако смо
побеђивали хладноћу зимске вечери и тргом
је одјекивала српска реч, песма и игра, која
је била праћена јаким аплаузима и узвицима
„браво“. Наша су се срца пунила, па смо
заборавили на хладне ноге у опанцима и

ледене руке, а зацрвенела лица су жарила
поносом и срећом.
Када је мајстор хармонике Влада Декић на
крају програма засвирао неколико колца,
ништа нас није могло спречити и руке су
се похватале, а ноге заиграле. Повезали смо
се у једно велико коло, које се спонтано
развило на тргу и баш најлепше одразило
повезаност нас са другим грађанима
Марибора, нашег града. Могли смо видети
жар у очима играча и жељу оних који би
играли, а нису умели. Коло се одужило али
је пријало и знали смо, да ће иза нас на тргу
великог олимпијца Леона Штукеља, остати
једна добро испричана прича, и још један
добро одрађен пројекат СКД „Марибор“.
Оставили смо трг у зимској ноћи уморни и
понесени задовољством урађеног, похвалама
организатора и са датим
обећањем да
Марибор може увек рачунати на нас.
Јасмина Крапше
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Из СКД „Ново место“
Желим да вас обавестим да је Српско
културно друштво „Ново место“ дне 04.02.
2016. године било позвано у Основну школу
Бршљин, Ново место и основну школу
Дрска, Ново место као учесник радионице у
представљану културе националних мањина
међу којима је и наша.
У склопу представљања српске културе у
ОШ Дрска Ново место смо били позвани од
стране ДРПД Ново место и Бранке Буковец
као координатора учесника, док смо се
у ОШ Бршљин Ново место укључили на
директни позив и организацију основне
школе Бршљин Ново место.
Наступ у обе школе је био једнако
представљен по следећем реду:
Милан Стјепановић је друштво представљао
са рецитацијама својих и српских песама у
српском и словеначком језику.
Милена Дамјанић је имала наступ из
монодраме Секе Сабљић.

Наша фолклорна група, по четири члана, су
имали демонстрацију рада своје фолклорне
групе. У склопу тога је била изведена
радионица познатих српских кола.

На крају смо се у спортској дворани ОШ
Бршљин Ново место представили сви
учесници и извели кратки наступ за све у
склопу програма који се тамо одвијао.

У току трајања догађаја смо у свакој школи
имали две групе које смо анимирали по 90
минута.

Бранко Грновић

Светосавска прослава
у Крању
Када сми добили позив од наших драгих
пријатеља СКПД „Свети Сава“ из Крања за
учешће у Светосавској прослави одмах смо
се одазвали позиву. Богат културни програм
поводом прославе Светог Саве започео је у
18.00 часова.
Било је пет друштава која су наступала игром
и песмом. Ту су била друштва из Кочевја,
Љубљане, Крања и Копра. Домаћини су нас
као и увек лепо дочекали. Пуни енергије и

добре воље дошли смо на наступ. Када смо
одиграли нашу кореографију „Трстеник“
добили смо огроман аплауз и чуло се
из дворане „бис, бис“, што је значило
да смо ветерани добро одиграли своју
кореографију. Веселих и насмејаних лица
смо се поклонили и напустили бину.
Леп је тај осећај, када одрадиш кореографију
скоро без грешке. Многи од нас смо имали
осећај да смо најбоље до сада одиграли
ову кореографију, што значи да радимо
пуном паром. Домаћини су се побринули
и за дружење после наступа. Уз оркестар
и певаче вече се наставило у фантастичној
атмосфери дуго у ноћ.
Старе добре народне песме нас увек врате
нашим младим данима, неким лепшим
временима наше младости, нашем родном
крају... Буде ту и по која суза проливена када
те нека песма дирне у срце и душу...то тако
просто мора да буде...завичај је завичај и
увек је у нашим срцима..
Аутори: Наташа Радешић, Елизабета
Ивановска, Драгољуб Стевовић
Аутор фотографија: Драгиша Лазовић
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Школа у „Колу”
А шта се ради у школи српског у оквиру
АКУД?? Открићемо вам тајну:
Све мирише, дише и цвркуће око нас, зато
што је пролеће пред вратима. Упознали
смо веснике пролећа, најсмешнија нам је
реч „висибаба“, зашто нема „висидеде“
или „виситетке“, да ли сте се запитали?
Ми јесмо!!! Па кад смо већ код пролећа
и висибабе ред је и да научимо песмицу о
висибаби. Да ли је и ви знате? Ако не знате,
научите је, није тешка:
„Висибаба мала, звонити је стала,
Цин цин цин, дон дон,дон,
Чујте мали звон.
Мала птица шева, весело нам пева,
Фрилули, фрилулу, пролеће је ту.“
Пролеће је тако весело, шарено и миришљаво
и мислимо да ћемо још неко време да се
бавимо њиме!
У другом делу марта наставили смо са темом
пролећа. Инспирација су нам биле воћке
у цвату. Које боје су цветићи на воћкама у
пролеће? Шта расте на дрвету? Које воће
волимо највише да једемо? На сва ова питања
и многа друга одговорили смо и пуно тога
новог научили и видели на интернету: како
изгледа дрво јабуке кроз сва четири годишња
доба, које су сличности и разлике, а онда
смо га и нацртали, свако на свој начин.
Пролећне часове српског језика обогатиле
су нам и посете једне маме, једне велике
другарице и једне ветеранке! Дружили смо се,
певали, рецитовали и направили једног зеку!
А шта раде велики ђаци? Они пролеће
осећају срцем!
Настављамо са традицијом освајања награда
на ликовно литерарним конкурсима! Овај
пут побеђују стихови на тему ЉУБАВ!
Како деца доживљавају прву љубав у својим
песмицама којима су се представили на
Другом литерарном конкурсу „Лепо је волети“
у организацији Дечјег културног центра из
Београда описали су Тијана Милошевић (9
год) и Зоран Орешчанин (11,5 год) уз велику
подршку својих ментора, наставница српског
језика у оквиру школе српског језика коју
већ шест година финансијски подржава
Канцеларија за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону Министарства спољних
послова Републике Србије, али и њихових
родитеља који се труде да сачувају матерњи
језик далеко од матице.
Прво место у категорији ученика 6. разреда
освојио је наш другар Зоран Орешчанин!
Друго место у категорији 4. разреда освојила
је Тијана Милошевић.
Не можемо заборавити ни родитеље наших
ђака који нас подржавају у раду јер је и њихов

значај у постизању ових награда велики! Зато
честитамо и вама, поштовани родитељи, и
надамо се да ћемо уз вашу подршку наставити
са успешним радом и у будућности!
Надамо се да ће и у будућности наставити да
стварају на матерњем језику и сачувају га од
заборава преносећи љубав према културној
баштини и наслеђу својих предака.

Прва љубав

Волим те, пуно те волим,
и никад те нећу заборавити.
Ти си моја љубав
коју нико неће никад разумети.
Драг си ми,
јер доносиш сунце у мој дан.
Сачињен си од љубави и звезда.
Уселио си се у моју машту,
као цвет у цветну башту.
Тијана Милошевић, 9,5 год
Друга награда на литерарном конкурсу
„Лепо је волети” у категорији ученика
четвртих разреда

Љубав

Кад љубав почне да цвета,
то је негде око пубертета,
гуши нас тај цветни прах,
јер се заљубимо у један дах.
И онда муке настају многе,
а највеће су око школе.
Не може да се учи и пише,
због љубави не може да се дише.
За недељу дана прође љубав,
хоћу да скочим у хладни Дунав,
да главу разбистрим своју
и покушам добити петицу коју.
Зоран Орешчанин, 11,5 год.

Још један успешан конкурс је за нама и још
једна освојена награда, и то не било каква,
већ специјална награда за оригиналну,
како је сам жири Дечје библиотеке Змај
из Београда, оценио
„надахнуту идеју“
и заједнички рад на тему У КЊИГАМА
СТАНУЈУ ЈУНАЦИ, где су деца са својим
наставницама, Александром Андрић и
Надом Чупковић, осмислила посебан
лексикон једне необичне јунакиње.
Резултате осталих конкурса очекујемо
тако да ћемо вас благовремено обавестити.
Држите нам палчеве, а до тада поклањамо
вам награђени текст:
ЛЕКСИКОН НЕОБИЧНЕ ЈУНАКИЊЕ
Овај лексикон је посебан. О јунакињи,
која се уписала у овај лексикон, још увек
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није написана књига, али је она толико
нестрпљива и једва чека да та књига већ
једном буде написана. Надамо се да ће се
то ускоро и догодити!
1. Нешто за почетак:
На- но (то значи: ЗДРАВО! А може да
значи и Ћао!)
2. Твоје ИМЕ:
Лили Пили Звездана.
3. Ако имаш НАДИМАК, напиши га!
Искра, јер блистам, лепа сам, имам дугу
косу, сијам пред људима.
77. Где живиш? (место, насеље, улица и
број)
У дворцу, без броја. Одмах ту, иза ћошка.
25. Колико си висок-а и колико имаш
килица?
Кад се попнем на прсте висока сам до
полице са слаткишима, а тешка као 36 кила
перја...или беше олова?
16. Да ли имаш пробушене уши? Ако
имаш, какве минђуше носиш?
Немам, а волела бих оне висеће.
17. Колико се често купаш и тушираш?
Купам се суботом и недељом, а туширам
сваки дан.... или беше обрнуто??
18. Да ли и шта певаш док се купаш или
тушираш?
Да! Погодите шта је ово: лаааа ла ла ла ла
лааа лаааааа.....
29. Твоје мане (тврдоглав, лажем,
крадем, оговарам, тучем се и сл.)
Лажу да сам смотана!!!!!!!
10. Да ли имаш хоби?
Имам много хобија, али ми и даље није
довољно.
30. Око чега се најчешће свађаш са
родитељима?
Око њиховог њушкања по мојим тајнама.
13. Твоје врлине (добар, леп, паметан,
поштен, добар друг и сл.)

Лепа сам, посебна и доброг срца.
26. Шта би волео-ла да будеш кад
одрастеш?
Пилот, јер волим да летим, пуна сам
адреналина, а волим и да гледам са висине
и да упознам птичији свет.
32. Чега се бојиш?
Ничега, јер сам храбриша и имам моћ, а и
нисам више мала... да: и зато што имам брзе
рефлексе.
64. Шта је најгоре што си пробао/
пробала да једеш или пијеш и више
никад нећеш?
Броколи... сав је бљак: сањала сам га
неколико пута и смучио ми се; не волим
зелену боју, а и распада се кад се кува, па и
та фризура му и није баш нека.
83. Питање за власника лексикона.
Како си се сетио овако глупих питања?
29. Када би се са другарима нашао/нашла
на пустом острву где нема хране ни
воде, кога би првог, а кога задњег појео/
појела?
Никога! Укусније су банане и ананас.
55. Када би постојао времеплов у које
доба би се вратио/вратила?
У детињство, оно најмање детињство:
када те сви мазе, пазе и посвећују ти пуно
пажње. А и у школи ти гледају кроз прсте.
57. Где би волео/волела да путујеш?
У Трансилванију! Тамо је гроф Дракула.
Еј, гледала сам један филм са њим. Не
знам што га се сви боје, мене није страх од
њега. Хтела бих да га упознам и да му дам
аутограм!

А ево и одговор на питање које вам се
сигурно мотало по глави док се читали овај
лексикон: „Зашто бројеви нису по реду?“
Па, овде је СВЕ збрда-здола, а ако имате
каква додатна питања, критике или похвале
обратите се дежурним кривцима:
Смејалици Црнокосић- у улози Маје
Брожић ( 10 год.)
Плавокоси Лепогласић- у улози Маруше
Кузмановић (10 год.)
Питалици Радозналић- у улози Тијане
Милошевић (9 год.)
Хихитавки Хахахавић- у улози Андрее
Јарић (8 год.)
Суперхероју Каратисти- у улози Тимотеја
Стојадиновића ( 8 год.)

91. Када би офарбао/офарбала косу која
би то боја била?
Плава... ууу, како је то добра боја: као небо,
као море, као искра мало наранџаста мало
плава и као слобода.

Или њиховим помоћницама:
Учитељки 1- у улози Александре Андрић
(године не смемо да пишемо, више није
тако млада)
Учитељки 2- у улози Наде Чупковић (е, тек
њене године су права тајна)

100. Имаш нешто да додаш?
Другари, баш ми је драго да сте ме
упознали пре него што је књига о мени
написана. Ви сте први!

А можете их позвати и на познати број:
аа22бб33ц45, позивни се није мењао, дакле:
мме10!
Групни рад деце која похађају школу
српског језика у оквиру АКУД Коло из
Копра (Република Словенија)

Аутор текста: проф. Нада Чупковић
Фотографије: Александра Андрић и Нада
Чупковић
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Активно у оквиру
АКУД „Коло“, Копар
Прешло нам је некако у навику, ево већ пету
годину, да у изузетној атмосфери и препуној
сали Хотела Жустерна дочекамо још једну
Нову годину по јулијанском календару.
Посебну част и задовољство су нам поново
учинили наши драги пријатељи чланови
Ансамбла Бисерница из Бијељине и вокални
солисти Гина Николић и Бојан Ракић.
И овај пут била је музика за различите
музичке укусе. За свечану трпезу побринуо

се Хотел Жустерна и њихов персонал. Као
и увек, ту смо ветеранке Елизабета и моја
маленкост (Наташа Радешич) да започнемо
забаву. Без кола не иде... Чланови и чланице
су се побринули да организација буде
беспрекорна и пажљиво су осмислили сваки
детаљ, укључујући и поклоне за све госте,
који су стигли из бројних делова Словеније,
Хрватске, Швајцарске, Србије и Италије.
Певало се, плесало, играло коло до дубоко

у ноћ. Предивна атмосфера у друштву више
од 200 гостију завршена је са надом да ћемо
ову врсту дружења наставити и следећих
година. А можете нам се и придружити, неће
вам бити жао!
Аутори текста: Наташа Радешич, Весна
Бајић Стојиљковић, Нада Чупковић
Фото: Јордан Радешич

Савиндан у Копру
Традиционално, већ шесту годину, школа
српског језика у оквиру АКУД Коло на челу
са ментором, наставницом Надом Чупковић,

учествује у прослави празника посвећеног
првом српском просветитељу, Светом Сави.
У овом великом догађају намењеном деци

наступила су сва деца из школе у рециталу
одржаном у Храму Светог Саве у Копру.
На крају програма следили су и обавезни
пакетићи деци, као награда за наступ и
труд који су уложили учећи песмице о
добротвору, градитељу, мудрацу и свецу.
Рециталом у цркви заокружен је тематски
јануарски
склоп школе српског језика
посвећен Светом Сави, коме су претходили
сусрети са оцем Дејаном који је деци
представио животни пут младог Растка
Немањића и све заслуге, касније, монаха
Саве, затим час ликовне уметности, где су
деца дочарала лик Светог Саве на свој начин
као и креативно- едукативни задаци којима
је деци на једноставан начин приказано
животно дело и важност овог великог
празника.
Нада Чупковић
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Годишњи концерт
КУД „Младост”
Сваке године КУД „Младост“ из Љубљане
организује и изводи самостални концерт
народних игара и пјесама на коме учествују
све фолклорне и пјевачке групе друштва, а
обично се позове и још једно српско друштво
из Србије, Републике Српске или дијаспоре.
Ове године „Годишњи концерт“ је био у
склопу обиљежавања 15 година постојања
и рада КУД „Младост“, а славље им је
увеличало КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча,
троструки узастопни освајач златних плакета
на Европској смотри српског фолклора
дијаспоре и Срба у региону и троструки
узастопни апсолутни првак на споменутим
смотрама. Припреме за овај велики догађај
за друштво почеле су већ на почетку сезоне
2015/16, септембра 2015. године са првим
пробама, постављањима кореографија и
игара, уигравањем и осталим активностима
везаним на рад фолклорних група. Све
фолклорне групе имале су редовне пробе
недјељом а често и другим данима, а све
у жељи да би што спремније дочекали све
наступе који су били пред њима, а међу тим
наступима је свакако најважнији „Годишњи
концерт“ на коме се покаже све оно што се
урадило од почетка сезоне, а наравно и од
раније. Координатор свих активности био
је Дејан Војводић, умјетнички руководилац
у КУД „Младост“ и руководилац првог и
другог ансамбла. Поред њега са фолклорним
групама радили су: Милка Марин са
најмлађим члановима фолклорних група,
дјецом узраста од три до шест година,
затим Бранислава Сара Митровић која
је руководилац дјечје групе старости од
седам до девет година, Бојан Антонић је
руководилац двају дјечјих фолклорних
група, једне од девет до једанаест година,
и друге, мало старије, од дванаест до
петнаест година, а руководилац почетничке
групе је Ненад Булић. Поред фолклорних у
друштву постоји и женска пјевачка група

КУД „Младост”-Заједничка пјесма

КУД „Младост”-Игре из Босилеградског Крајишта
чији је умјетнички руководилац Снежана
Максимовић. И женска пјевачка група
активно се припремала за све наступе који
су били пред њом.

и женске пјевачке групе, припреме су
редовно обављали и чланови оркестра који
су пратили фолклорне и пјевачку групу на
наступу.

Организационе припреме за концерт почеле
су већ на почетку јануара 2016. године. Прво
је на основу резервације дворане у Центру
културе „Шпански борци“ у Љубљани,
одређен термин одржавања концерта. Након
тога ступило се у контакт са евентуалним
гостима на концерту и договорено је да у
госте дођу чланови КУД „Стеван Мокрањац“
из Беча, са којима КУД „Младост“ иначе има
веома добру сарадњу.

На сам дан концерта урађена је и
сценографија гдје су постављени неки
предмети из домаће радиности као и неки
стари предмети који показују традицију
српског народа.

Затим се кренуло у обавјештавање,
обликовани су плакат у позивнице, који су
затим штампани, а објава је ишла преко
друштвене мреже фејсбук, затим интернет
стране Савеза српских друштава Словеније,
www.ssds.si а такође и слањем позивница
институцијама и појединцима.
Фолклорне групе и женска пјевачка група
појачале су рад, тако да су пробе биле два
пута седмично, а на генералној проби,
дан прије концерта, коначно је обликован
програм наступа. Поред фолклорних

Концерт је пред око 420 посетилаца отворен
заједничком пјесмом свих група а пјесма
носи назив „Тегнај ми оро Бојано“. На сцени
су биле све фолклорне и пјевачка група, била
је то импресивна слика која је већ на почетку
наговијестила добар програм и одличне
наступе а само извођење пјесме изазвало је
велике емоције код публике.
Након тога на бини су се појавили водитељи
програма Марина Пејановић и Дарко Раљић
који су најавили први блок програма у коме
су прво наступили најмлађи, Цицибани,
које води Милка Марин а помаже јој Тања
Војводић, и одиграли и отпјевали дјечје
игре и пјесме из централне Србије. На реду
је била мало старија дјечја група коју води
Бранислава Сара Митровић уз асистенцију
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Марине Пејановић и одиграли такође дјечје
игре из централне Србије, а својим наступима
обје групе покупиле су симпатије публике
која их је наградила бурним аплаузом.
На ред су дошли још мало старији, млађа
дјечја група којом руководи Бојан Антонић и
веома лијепо, у најбољем свјетлу, одиграли
игре из Србије.
Дошао је ред и на госте из Беча, КУД
„Стеван Мокрањац“, који су својим
наступом одушевили све присутне и још
једном доказали свој квалитет. У првом
наступу на овом концерту одиграли су
кореографију „Коледарски обичаји из
околине Ниша“, аутор кореографије и
умјетнички руководилац Милорад Руњо.
Својим наступом оправдали су своје успјехе
који их красе све ове године.
За овим лијепим играма услиједио је
наступ првог ансамбла КУД „Младост“ под
вођством Дејана Војводића, који је извео
кореографију Бранка Mарковића „Влашке
игре“. Ове темпераментне игре још више
су подигле атмосферу у гледалишту и са
нестрпљењем се очекивао сљедећи наступ.
Још једна дјечја група добила је прилику
да покаже своје умијеће а то је старија
дјечја група коју води Бојан Антонић а
веома лијепо и добро, на задовољство свих

Дарко Раљић и Марина Пејановић
присутних, одиграли су игре из Ужица које
је поставио Бојан Антонић. И овим наступом
изазвали су бурне аплаузе и задовољство на
лицима свих оних који су имали прилику да
их гледају.
Мало се застало са играма да би публика
имала прилику да чује женску пјевачку
групу КУД „Младост“ која је, под вођством
Снежане Максимовић, са великим заносом
и веома лијепо и надахнуто отпјевала пјесме

„Moре зађе сунце“ и „Језеро, вода је“. Било
је милина слушати њихове гласове и њихово
извођење.
Поново су на реду биле фолклорне групе,
овај пут припремни ансамбл којим руководи
Дејан Војводић, а своју прилику искористили
су на најбољи начин и лијепо и добро
одиграли кореографију „Игре из Лесковца“,
аутор кореографије Миле Ђорђевић.
Старија дјечја група са којом веома успјешно
ради Бојан Антонић још једном је добила
могућност да се представи публици, овај
пут са кореографијом „Игре из Владичиног
Хана“, аутор кореографије Милорад Руњо.
Још једно одлично извођење групе која
много обећава.
Публици се својим извођењем представио
и Урош Јовичић који је са великим жаром
и надахнућем отпјевао двије стародавне
архаичне песме и то „Море дођоше ми
гости“ и „Три девојке збор збориле“.
Публика је заиста уживала у његовом
извођењу и те пјесме су биле прави мелем
за уши, а публика је то наградила јаким и
бурним аплаузом.

КУД „Младост”-Женска пјевачка група

КУД „Стеван Мокрањац”-Игре из околине Ниша

И другим својим наступом на овом концерту
гости из Беча, фолклораши КУД „Стеван
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Мокрањац“ потврдили су да заслужено
заузимају мјесто које им припада у свијету
фолклора. Опет су на себи својствен начин,
са великим жаром и еланом, одиграли
и отпјевали, овога пута кореографију
под називом „На сеир момку и девојци“свадбени обичаји из Врањског Поља, а
аутор ове лијепе и занимљиве кореографије
је Слободанка Сеја Рац. Публика је
препознавши квалитет, љепоту игара и
пјесама, знала да награди ове младе људе и
бурно их поздравила дугим аплаузом.
Велико финале, како рекоше водитељи,
припремио је извођачки, први, ансамбл КУД
„Младост“ који се под руководство Дејана
Војводића представио одличним извођењем
кореографије „Игре из Босилеградског
Крајишта“ а аутор ове кореографије је
Слободанка Сеја Рац. Било је то заиста
право финале, а публика је уживајући у
наступима свих група била веома задовољна
и одушевљена.
На самом крају предсједник КУД
„Младост“ мр Драго Војводић обратио се
присутнима и захвалио свим извођачима
на веома успјешним и лијепим наступима,
наглашавајући да друштво „Младост“ ове
године обиљежава 15 година постојања и
рада и да је и овај концерт посвећен том
јубилеју, а затим је Саши Божиновићу,
представнику КУД „Стеван Мокрањац“,
уручио захвалницу за учешће на концерту и
поклон на успомену на овај лијеп догађај, а
Саша Божиновић захваљујући се на позиву

и гостопримству уручио је поклон мр Драги
Војводићу за КУД „Младост“. На тај начин
завршен је овај лијеп и свакако користан
догађај везан на очување српске културе и
традиције.
На сцени су били сви фолклораши КУД
„Стеван Мокрањац“ а њихов члан Вељко
Величковић уручио је поклон Александру
Вукману који је неколико мјесеци провео
у Бечу у склопу студентске размјене а
искористио је могућност да вјежба у КУД
„Стеван Мокорањац“ а ово вече наступио је
за оба друштва.
На концерту су били присутни и гости које
је поздравио мр Драго Војводић, а међу
њима су били Стана Кончаревић, конзул и
први секретар Амбасаде Србије у Љубљани,
Далибор Самац, предсједник Савеза
Српских друштава Словеније, почасни
чланови КУД „Младост“ и представници
КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча.
Циљ „Годишњег концерта“ је био да се
све фолклорне и пјевачка група представе,
да се види колико се напредовало, шта
се новога научило и да се из тога извуку
закључци и препоруке како даље. Такође,
један од циљева је било и обиљежавање 15
година од оснивања КУД „Младост“. Први
резултати се очекују већ ускоро, дјечје групе
које води Бојан Антонић имаће прилику да
покажу своје знање и квалитет на концерту
у Ужицу. Први ансамбл своју прилику имаће
са новом кореографијом на 16. фестивалу

Урош Јовичић
фолклорних група Савеза српских друштава
Словеније, а затим и на 21. европској
смотри српског фолклора дијаспоре и Срба
у региону. У овој, 2016. години, друштво
очекује више наступа, како у Љубљани, исто
тако и у другим градовима по Словенији и
иностранству.
У наредном периоду очекује се још већи
напредак свих фолклорних и пјевачке групе,
што ће допринијети како афирмисању
самог друштва а исто тако и афирмисању
српске културе и традиције. Очекује се и
прилив нових чланова, што би обогатило
рад фолклорних група а исто тако
помогло би већем квалитету свих група
и још успјешнијим наступима, нарочито
такмичарским. Поред тога, очекује се да из
чланова фолклорних група друштво добије
и оне који би могли радити и на другим
подручјима културе и на тај начин да се
обогати и рашири дјелатност друштва.

Текст и фото: Душан Јовановић
КУД „Младост”-Припремни ансамбл

Саша Божиновић и Драго Војводић
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„Само весело,
нека чује сво село!“
Стигло нам пролеће. Време када се буди природа. Птице се враћају из далека и доносе са собом своје најлепше песме.
Трава почиње да зелени, звончићи стидљиво дижу своје главице, дрвеће почиње да цвета.
Тако смо се и ми у Српском културно
уметничком друштву „Видовдан“ одлучили
као сваког пролећа одржати наш целовечерњи
концерт. Све време је била присутна
позитивна трема, како ће све изгледати и да
ли ћемо испунити задане циљеве. Све што
радимо, радимо срцем. Тако смо навикли. У
нашу манифестацију смо уложили сву своју
снагу и љубав према фолклору, у жељи да
се представимо у најбоље могућем светлу.
Као и сваке године. У тим тренуцима пред
концерт треба урадити много ствари. Али
ми се држимо принципа „у слоги је моћ“.
Сви заједно заврнемо рукаве и у потпуности
се посветимо томе.

Игре и песме из западне Славоније
У самом друштву је дошло до великих
промена. За одређено време је наша
председница и уметнички руководилац
припремне и извођачке групе Зорица
Латиновић отпутовала у далеки Сингапур,
али се и од тамо трудила да нам помогне
око организације, на томе смо јој веома
захвални. На чело друштва је дошао
потпредседник Жељко Крсмановић који
се изванредно добро снашао у тој улози, а
на место уметничког руководиоца дошао
је Данијел Вучићевић који је у релативно
кратком периоду морао научити наше
кореографије и упознати се са немалим
бројем чланова. Посветио се свом послу
максимално и успео је.

Ветерани-Игре из околине Ниша

Заједничка фотографија свих учесника

Пред нама је стајао и задатак – како би
се називао наш концерт. Решисмо да буде
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„Само весело, нека чује сво село!“ Поред
тога што је то назив наше нове кореографије
тих пар реченица описује нас саме какви и
јесмо: весели, разиграни и у жељи да што
више људи чује за нас и наш рад.
Свих 150 активних чланова попунило је
26.03.2016. сваки кутак простора Центра
за културу Шпански борци у Љубљани.
Еуфорија је из минуте у минут расла. Једва
смо чекали да ступимо на бину и покажемо
нашим гледаоцима како смо били вредни.
Дворана се полако пунила, а откуцаји срца
су били све бржи.
Куцнуо је час. Прва на реду је била
дуго очекивана премијера наше нове
кореографије. Зашаренила се ношња,
запевала гласно грла. Представили смо
кореографију „Игре из западне Славоније“
кореографа Саше Богуновића, који нас је
помно пратио и подржавао из публике.
Следили су наши најмлађи „Ципирипији“
са „Играма из Срема“. На свој симпатичан
начин и уз помоћ њихових руководилаца
Сање Веселић и Дијане Багарић, добили
су велики аплауз. Следећа је била певачка
тачка која је уз огроман труд и залагање
Тање Латиновић и још 19 девојака те
групе, достигла велики успех и напредак.
Заиграше после тога и веселе ногице наших
омладинаца за које се потрудио, да буду као
под конац, Жељко Крсмановић са „Играма
из Беле Паланке“.

Женска певачка група СКУД „Видовдан”
„Игре из околине Димитровграда“ у
кореографији Љубомира Вујчина смо
после неколико времена са радошћу поново
представили. Дошло је време да и наши
момци прикажу своје певачко умеће. А у
наредним тренуцима се бина замрачује,
у соју свећа изводи се песма „Везак је
везла Дјева Марија“. Публика остаје
импресионирана извођењем ове тачке. Наш
оркестар те вечери под водством Бранислава
Тубића дошао нам је из Новог Сада.
Побринули су се за музички интермецо
те вечери. А под вођством Јована Бајића
су нам се следећи представили весели
ветерани уз премијерно одигране „Игре из
околине Ниша“. Наравно вече није могло
да прође без победничке кореографије са
14. фестивала фолклорних група ССДС из
2014. године „Игара из Скопске Црне Горе“
кореографа Милана Гламочанина.

Наш последњи излазак на бину био је
заједнички. Сви чланови смо се уз коло
„Арапско кокоњеште“ опростили се од
публике. Били смо уморни али и срећни јер
смо поново сви од најмлађег до најстаријег
члана припремили концерт за памћење.
Дружење смо наставили у гостионици
„Портал“ где смо остали до касно у ноћ
препричавајући концерт и опуштајући се.
Овим поводом се захваљујемо свим у чланку
поменутим особама, сјајним водитељима
Весни Рикић и Мирку Марковићу, свим
члановима, нашим најдражим који су
имали стрпљење за нас, свој публици,
представницима других друштава као и
свим свештеницима СПЦО Љубљана који су
нам омогућили да смо у Парохијском дому
одржавали пробе и дошли на наш концерт.
Захвалност иде и Душану Јовановићу који је
као и увек направио предивне фотографије и
Александру Домитрици који је снимао наш
догађај.
Захвалност иде и нашим спонзорима:
„Cockta“, „Гостионица Тавчар“, „Eko
Kliner“, „Numerik Plus“.
И даље ћемо се трудити да настављамо
традицију, да обучавамо омладину и да
останемо оно што јесмо – једна велика
породица!
Па, до скорог виђења неком новом приликом!

Дечја група-Игре из Срема

„Везак је везла Дјева Марија”

Текст: Драгица Веселић
Фото: Душан Јовановић
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Српски књижевници
међу друштвима
У нашем друштву примећујемо да се ријеч
многих Срба у Словенији, који пишу на
српском језику, из године у годину све више
трасира и утврђује пут стваралаштва и
присутности на књижевном пољу. Уз нашу
литерарну секцију окупљају се још многи
српски књижевници, који на неки начин
сачињавају подсекцију. На основу тога
СКД „Петар Кочић“ окупља око двадесетак
писаца који пишу на свом језику. Издали су
једну или више књига појединца, а њихови
прилози су такође редовно присутни у
нашим новинама „Мостови“. У претходним
бројевима новина писали смо о бројним
активностима књижевника и наше секције
у Словенији, а и ван граница Словеније у
прошлој години.
У 2015. години изашле су двије књиге и то
„Понор зла“ аутора др Васе Предојевића, то
је његова девета књига, а Маринко Јагодић
Маки је издао своју шесту књигу, роман
„Пољубац неба“, а издавач је наше друштво.
Треба напоменути да је у прошлој година
изашла књига „Антологија савремене
поезије за децу“, аутори су Срби из
дијаспоре, а представљено је 120 аутора из
20 земаља са четири континента. Међу тим
ауторима поезије за дјецу била су изабрана

Крстан Шућур, Маринко Јагодић Маки и Душан Јовановић
и два аутора из Словеније, а то су већ
препознатљиви књижевници међу српским
друштвима Смиљана Илић и Маринко
Јагодић Маки. За наше ауторе је то велико
признање, а мислим да и наша друштва и
поштоваоци писане ријечи међу Србима у
Словенији могу бити поносни на то.

Неке манифестације

У оквиру нашег друштва литерарна секција
је организовала седме сусрете српских
књижевника у Крању, децембра 2015. Ту смо
представили стваралаштво и активности,
гдје су књижевници читали и рецитовали
своја, као и дјела познатих српских
књижевника. Том приликом представљена

Бранислава Сара Митровић, Марко Чушин, Крстан Шућур, Маринко Јагодић Маки и Душан Јовановић
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је и књига др Васе Предојевића „Понор
зла“, која је била међу књижевницима, као
и публиком веома пријатно прихваћена.
Поменута књига је била представљена
и у Љубљани у библиотеци у Шишки, а
посебну пажњу је књига доживјела када је
била представљена у Републици Српској у
Приједору, гдје је од стручне и читалачке
публике доживјела посебно признање.
На годишњем сусрету у Крању било је
позитивно оцијењено што су нека друштва
већ традиционално отворила врата да се
српски књижевници из Словеније појављују
и представљају у тим друштвима. Наглашено
је да се нека друштва још не одазивају на
понуде гостовања књижевника, као што и
аматерски позоришни глумци веома радо
прате те догађаје и истовремено приказују
и своје радове у одређеном програму. Поред
многих гостовања нашега друштва вриједно
је поменути СКД „Слога“ из Нове Горице, гдје
су нас у децембру угостили и одушевљено
прихватили наше књижевнике. Том приликом
смо представили и роман Маринка Јагодића
Макија „Пољубац неба“. Било је очито да је
одушевљење било обострано.
Поводом 8. фебруара, словеначког културног
празника литерарна секција је организовала
сусрет српских и словеначких књижевника,
одржан је поетски програм у част Францу
Прешерну, што је традиција сваке године.

Промоција у Љубљани

У Љубљани у парохијском дому наше цркве
организована је промоција романа „Пољубац
неба“, аутора Маринка Јагодића Макија,
а међу више од 70 посјетилаца догађај је
увеличао и његово Високопреосвештенство
Митрополит
Љубљанско–загребачки
Порфирије. У току литерарне вечери
представила нам се и Бранислава Сара
Митровић, чланица КУД „Младост из
Љубљане и руководилац дјечие групе,
студент треће године Правног факултета
у Љубљани и ученица соло пјевања у

Митрополит Загребачко-љубљански Порфирије и Маринко Јагодић Маки
Музичкој школи Мосте у Љубљани. Са
певањем је на међународним такмичењима у
Херцег Новом, Новом Саду и Руми освојила
1. и 2. награду. На хармоници је пратио
Марко Чушин, члан КПСХД „Вук Караџић“
из Радовљице и студент друге године
металургије. Представили су се са три
пјесме: „Снове снивам“, „Све док је твога
благог ока“ и „Зрачак вири кроз гранчице“.
Присутни
књижевници
и
публика
одушевљено су поздравили
излазак
новог романа, а посебно одушевљење су
изражавали они који су имали прилику
да прочитају роман. Програм промоције
водио је Душан Јовановић, који је говорио
о књижевности и језику а исто тако рекао
неколико ријечи о самом роману. О роману
су говорили још др Васо Предојевић и Остоја
Шобот ,а Крстан Шућур је поред бесједе о
роману навео и неколико детаља о издавачкој
дјелатности СКД „Петар Кочић“ из Крања.
СКД „Петар Кочић“ као издавач романа, а

Душан Јовановић и Крстан Шућур морали су
се потрудити да утиске и похвале обједине,
а аутор је био веома изненађен многим
коментарима и питањима из публике.

Дан државности Србије у Крању

У СКД „Петар Кочић“ већ осам година
редовно се обиљежава Дан државности
Србије, 15. фебруар. Друштво је и ове
године достојанствено обиљежило празник,
а у програму су учествовали књижевници,
глумци и музичари. Предсједник друштва
Миле Гашић отворио је скуп и поздравио
чланове друштва, књижевнике, глумце
музичаре, а и госте из пет српских друштава,
који су жељели увеличати манифестацију.
Међу дванаест књижевника била је и
пјесникиња Словенка Ана Јухант, која је и
редован гост књижевних сусрета. У уводном
дијелу Крстан Шућур је подсјетио на Дан
државности Србије, где коријени сежу у
1804. годину када је подигнут Први српски
устанак и 1835. годину када је усвојен
Сретењски устав Кнежевине Србије.
Остоја Шобот је представио садржај
програма и извођаче. Књижевници су читали
и рецитовали текстове, који симболизују
српску државу, историју, народ и културу.
Глумци нашега театра „Давид“ уприличили
су публици пригодан драмски програм.
Душко Светлица је на својој тамбурици
одсвирао познате завичајне пјесме, па је
том приликом публика спонтано запјевала
пјесму „Тамо далеко“. Били смо изненађени
када смо примијетили да ће наши клупски
простори за овакве манифестације ускоро
бити премалени.
Објективни посматрач и познавалац би
оцијенио да друштво заслужује позитивну
оцјену за редовно обиљежавање Дана
државности Републике Србије, јер с тиме
цијенимо и себе и своје коријене.

Крстан Шућур, Маринко Јагодић Маки и Остоја Шобот

Крстан Шућур
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Ljubav do poezije
i čuvanje kulture
Кад је човјек млад, пун енергије, животних
достигнућа и остваривања, тешко помисли
а камоли да нађе вријеме да све то што
доживљава или види забиљежи негдје на
папир. Ма што ми то треба писати и за
кога, ја то све знам све ћу запамтити и то
је све. Године брзо пролазе доживљаја је
све више, гомилају се у нашим главама, а
ми се боримо да све то сачувамо, те лијепе
доживљаје, успомене, љубав за родним
крајем, родбином и родитељима.
Сви смо већ родитељи па нас све више
притиска и боли што својима нисмо могли
понудити више пута љубав и задовољство
које су требали а било им је тешко живјети
и умирати у самоћи код многобројне дијеце.
Нема на свијету ништа љепше и милије него
ујутро чути ријечи дјеце. Како си мама, како
си тата јесте ли добро шта треба да се ради,
пусти мама, то ћу ја, ти се одмори, немој
тата, ја сам млађи сједи па види како си ме
научио. Сутра треба да се женим па како
ћу ти довести снајку ако не знам радити.
Највише су жељели чути те ријечи али биле
су ријетке. Отишли смо у свијет трбухом за
крухом, ко куда, није се питало по цијелом
свијету. Тако је то морало бити. А љубав за
родним крајем и родитељима што дуже је
трајало била је све већа.

Нисмо ни схватили колико нас је и колико
чезнемо док се једнога јутра не пробудисмо
као из сна па тврдо одлучисмо да је то
вриједно да се са осјећајем и љубављу
ухватимо оловке и папира па све што
нам дође на мисао тако лијепо запишемо.
Можда ће то писмо добити своју вриједност
код наше дијеце и унучади те пријатеља и
познаника послије наше смрти ако не прије.
Код нас је одавно ту вриједност већ добило
а ни записано није било само изговорено са
љубављу уз топли загрљај, поздрав и осјећај.
Тешко је било пробити лед, нисмо ми писци

Жарко Бундало, Ана Јухант, Крстан Јаковљевић и Радослав Милановић

ни пјесници нити професори српског језика.
Ми смо обични људи радници, пензионери,
жељни родне груде и својих обичаја.
Па ипак једни одлучише па сакупивши снаге
и храбрости изнесоше своја осјећања на
папир. Многима се то њихово дјело допало
па им се уз пуно поштовања захвалише и
дадоше им нову снагу и мотивацију за новим
остварењима. С временом се охрабрују и
многи други па почињу да им се придружују
износећи своја дјела на дружењу литерарних
вечери што их организују српска друштва у
Словенији и нашим родним крајевима.
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Свако ново дјело што је остварено на
мени је оставило много лијепих успомена
и доживљаја па сам и сам почео да своје
успомене запишем и прочитам да их неко
чује. Било ми је врло тешко али сви су ме
охрабривали. Ма рекох па шта ако може
он могу и ја. Да, тако је, само ти пиши,
ништа се не устручавај, рече Остоја Шобот,
а пјесник Радослав Милановић ми строго
подвуче „видиш, сад си написао једну, други
пут хоћу да чујем твоје три пјесме, важи
ли“. Важи, рекох, и тако је и било. Па онда
др Васо Предојевић па Маринко Јагодић
Маки и многи други сви су ми дали много
снаге и воље да пођем њиховим стопама.
Због свег овог лијепог апелујем на све своје
сународнике да покушају иза себе оставити
нешто мало на папиру, како би се их дуго
спомињало, па макар аутобиографију за
унучад или дрво живота да се родбина не
изгуби већ у другом кољену. То је некако и
наша обавеза и нека млађи наставе нашим
путем. Наставиће само ако им оставимо
путоказ да знају куд морају ићи.
Ево, само неколико осјећаја које сам морао
изговорити у знак задовољства и поштовања
до писца кад је представио своје дјело
уз бучан аплауз. Стиснуло ми се срце па
помислих: Можда ћу и ја исто доживјети ове
године ако будем жив и штампам роман којег
сам остварио за сто година једног догађаја.

Васи Предојевићу

Сваки човјек има свој циљ до којег жели
стићи.
Пјевач до пјесме
Играч до игре
Гениј до истраживања
Владар до владања
Ратник до побједе
Убица до злочина
Пилот на крај свијета
Астронаут у васиону
Писац и пјесник своје жеље и осјећања
Желе емотивно уоквирити на папиру
У књигу која ће дуже путовати до жељеног
циља
А кад стигне тек тад ће имати праву своју
вриједност
Кад се роди нова генерација која це сва

Литерарно вече у СКД „Петар Кочић”
писчева истраживања
Дубоко са поштовањем цијенити
И бесконачно носити у својим срцима.
Поштовани нека вам никада не буде жао
за ваш уложени труд у своја дјела. Та
ваша дјела су ваш циљ. Мислим да сте
га у потпуности испунили. Чили пуни
задовољства раширених руку са осмијехом
на лицу. Трчали сте на сто метара за нас сте
претрчали маратон. Још увијек са вашег
лица се види много идеја и нових остварења.
Господине Васо Предојевићу, утиснуо си
велики печат у нове генерације. који се никада
неће избрисати. за све то много ти хвала.

Маринку Јагодићу Макију

Сви људи што путују лијепо путовање са
добрим возилом по асфалту и ауто путу,
брзо стигну до жељеног циља и забораве кад
су кренули, шта су успут видјели, те кад су
стигли до циља. Ти тако млад који си кренуо
по макадаму преко рупа прашњавим путем
кроз бодљикаве ограде испод савијених
грана шљива сагнут прескачући ограде
торова огребан поцијепаних тениски и
испараних рукава џемпера. Само од родне
куће до аутобуса и воза више си доживио
него сви они што су имали лијепо путовање
кроз цијели живот. Не усуђујем се ни
помислити које мисли су ти тад ројиле по

Маринко Јагодић Маки, Крстан Шућур и Миле Гашић

глави у младалачким ћелијама твога мозга.
Све оно што је тад прохујало као олуја
остало је дубоко урезано у твоме срцу.
Знам да те тад нико не би разумио кад би
му покушао објаснити. Зато си узео тинту
и перо па све то како ти кажеш меморисано
у своме мозгу почео полако преносити на
пергамент. На том папиру као што знамо
написано је много лијепих пјесама и прича.
Човјек једноставно не може да повјерује
да су све те слатке и осјећајне мисли
пренесене на папир настале у тој малој
глави једног дјечачића из малог села које
се зове ПОДОВИ. Под значи нешто тврдо и
стабилно изнад главе и под ногама.
Зато у теби је тврдо урезана мисао и љубав
до нечег лијепога што све више поклањаш
људима око себе. Пишче, читајући твоја
дјела дошао сам до убјеђења да су велика као
Њујоршки и Дубајски небодери, као опера у
Сиднеју, као Ајфелов торањ у Паризу.
Твоје лијепе пјесме и приповјетке једнога
дана однијеће Конкорд из Лондона у све
крајеве свијета. Многи ћемо путовати са
тобом али се тад нећемо познати, као што
не познамо Прешерна, Андрића, Његоша и
многе друге. Његош је тако мало написао
а тако је велик. Колико велик ћеш бити ти
кад завршиш сва своја дијела и оставиш
их младим генерацијама. Пјесниче, зато
желим да имаш много тинте, пера и папира
да по њима шараш а ми да читамо са
задовољством и са сузним очима што мрљају
твоју тинту. Желим да ускоро у биоскопу кад
се свјетла угасе загрлимо своје драге и да
доживимо нешто најљепше у свом животу.
Да се сјетимо младих дана и подмладимо
за четрдесет-педесет година, гледајући
режиран филм по твоме роману ПОЉУБАЦ
НЕБА којег си данас представио.
Данас користим прилику да ти за твој роман
који ме је дубоко дирнуо у срце изразим
велико задовољство и захвалу и пожелим
да их још много настане па да их квасимо и
разлијевамо твоју тинту.
Маки ти си наш узор.
Само тако.
Ми смо са тобом.
Срећно и хвала.
Жарко Бундало
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Rade Bakračević počasni
član Saveza kulturnih
društava Maribor

Rade Bakračević počasni član Saveza kulturnih društava Maribor
Prvi Srbin, koji je dobitnik ovog visokog priznanja
Rade Bakračević, član Izvršnog odbora Saveza kulturnih društava Maribor i član izvršnog odbora Jjavnog fonda Republike
Slovenije za kulturne deelatnosti
Ponedeljak 21. Mart 2016. biće zabeležen zlatnim slovima u analima Srba iz Slovenije. Na
godišnjoj konferenciji članova Saveza kulturnih društva iz slovenačkog grada Maribora
jednoglasno su delegati Konferencije potvrdili
predlog Izvršnog odbora, da se Radetu Bakračeviću, predsedniku Srpskog kulturnog društva
„Štajerska zajednica“, podeli priznanje: Počasni član saveza kulturnih društava Maribor.
Franci Pivec, predsednik Saveza kulturnih
društava Maribor i nekadašnji ministar za kulturu Republike Slovenije obavestio je prisutne
delegate Konferencije o aktivnostima Radeta
Bakračevića, koji već više od pola veka radi na
međusobnom razumevanju i saradnji slovenačkih i srpskih društava i veoma vidno utiče na
kulturu žitelja Maribora i ostalih slovenačkih
krajeva.
Pivec je podvukao, da je Rade odlaskom pre
desetak godina u penziju posvetio sve svoje
intelektualne sposobnosti međukulturnim odnosima u trouglu Slovenija – Austrija – Srbija.
Bio je osnivač i glavni urednik više srpskih
časopisa: „Kontakt“, „Mostovi“ a sada je aktuelni glavni i odgovorni urednik internet novina
„Štajerske novice“. Godinama je bio dopisnik

skoro svih većih novina, koje su izlazile na tlu
naše nekadašnje zajedničke domovine.
Kao predsednik Srpskog kulturnog društva
„Štajerska zajednica“ iz Maribora je neumorni
organizator programa i događaja, koji značajno
doprinose povezivanju kultura žitelja, koji žive
u raznim državama ovog dela Evrope a naročito je radio na povezivanju nekada pobratimskih
gradova Maribora i Kraljeva, čiji je, već godinama, počasni konzul i Zaslužni građanin.
Veliku aktivnost je pokazao u povezivanju
žitelja srpskih i slovenačkih opština. Za samo
petnaest meseci ove i prošle godine, zajedno
sa Božidarom Drinićem, urednikom magazina
„Agrar“ povezao je dvadeset srpskih i slovenačkih opština što je podvig ravan za Ginisovu
knjigu rekorda.
Za poslanstvo koje opravlja nikad mu nije žao
energije i vremena, takođe ni malih finansijskih
sredstava, koja daje za realizaciju društvenih
aktivnosti. Pivec je završio svoje predstavljanje aktivnosti Radeta Bakračevića sa ovim
rečima: „Rade Bakračević je svetao primer
otvorenog i strpljivog čoveka, kakvih nedostaje
u ovim teškim vremenima totalnog haosa. On
sa velikim entuzijazmom i sposobnostima, sa

Franci Pivec
dubokim poštovanjem do različitosti doprinosi
ka humanizaciji ljudi različitog porekla što je i
trajni cilj Saveza kulturnih društava“.
Četrdeset godina je član Međunarodnog
udruženja novinara i deset godina član
udruženja novinara Slovenije. Više godina je
bio predsednik Turističkog društva Radenci,
član komisije za kadre i priznanja Turističkog
saveza Slovenije. Sada je predsednik komisije
za uređenje krajeva za regiju Pomurje.
Bio je potpredsednik Saveza srpskih društava
Slovenije i predsednik Srpskog kulturnog društva „Maribor“. Godinama je predsednik Srpskog kulturnog društva „Štajerska zajednica“
iz Maribora. Bio je član skupštine Matice iseljenika Srbije, glavni i odgovorni urednik srpskih novina „Mostovi“ i osnivač srpskih novina
„Kontakt“. Dopisnik Politike Ekspres, Praktične žene, Ibarskih novosti, Večernjeg lista i
Sportskih novosti. Sada je glavni i odgovorni
urednik „Štajerskih novosti“.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sa Radom Bakračevićem i Srbima iz Slovenije

Ove godine završava snimanje svog dokumentarnog filma: „Putevima pravoslavlja“ za koga
je Blagoslov dobio od njegove Svetosti Patrijarha srpskog Irineja i igumana Metodija iz Srpske carske lavre Manastira Hilandara.
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Zabeležimo reči Ivana Rajovića, poznatog srpskog književnika i novinara, koji je u „Ibarskim novostima“ zapisao: „Želim da pišem
o njegovim aktivnostima, koje su uvek bile
pozitivne i uspešne. Pratio sam njegov neprofesionalni rad u Savezu srpskih društava, u povezivanju Srba iz dve štajerske pokrajine u turizmu, novinarstvu, sportu pa na kraju i politici.
Dva puta je proglašen 2002. i 2003. sa svojim
preduzećem „Bajus“ za najuspešnijeg privrednika Slovenije.
Dobitnik je posebnog priznanja za razvoj slovenačkog turizma. Priznanje sa medaljom
Saveza kulturnih društava Slovenije, 18. juna
2008. Nosilac je srebrnog znaka TZS i jedini
iz Slovenije nosilac Zlatnog znaka Republike
Srbije, dobitnik priznanja za sve dobro što je
uradio u životu, koje mu je predao dr Vekoslav
Grmič, „Naslovni škof“. Ponosi se priznanjem
„Zaslužni građanin grada Kraljeva“. Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije dodelilo
mu je priznanje za vođenje uredničkog odbora
časopisa „Mostovi“. Rade je uvek originalan,
neponovljiv i uspešan“
Tekst i foto: Zdravko Majstorović

Rade Bakračević:

Odlazak na drugu stranu

Iguman Metodije predaje Radetu Bakračeviću ikonu Bogorodice (na Hilandaru 2008 godine)
Već godinama pored snimanja filmova piše
pesme, koje su objavljene na više evropskih
jezika a posebno priznanje je dobio od rumunskih književnika, kad je 2014 godine čitao svoje pesme u rumunskom gradu Braili, gde su ga
proglasili za počasnog člana rumunskih književnika te pokrajine. U Braili su mu štampali
pesme na rumunskom jeziku.
Kum je Srpske pravoslavne crkvene opštine
Maribor i aktivno sarađuje sa članovima crkvenog odbora. Dobitnik je Zlatnog priznanja
Radija Maribor „Za sve dobro što je uradio u
životu“. Dobitnik je više priznanja od odgovornih iz nekada zajedničke države. Aktivan je u
povezivanju Srba u pokrajinama: Slovenačkoj
i austrijskoj Štajerskoj. Dobitnik Zlatne značke ministarstva za dijasporu Republike Srbije.
Zaslužni građanin grada Kraljeva. Priznanje
Crvenog krsta Kraljeva. Dobitnik je priznanja
Saveza kulturnih društava Slovenije. Rade je
prvi Srbin iz Slovenije koji je dobio priznanje
Kulturne zajednice Srbije za širenje srpske kulture po svetu.
Rade Bakračević je kao sekretar humanitarnog
društva „Manastir Dečani“ iz Graca, zajedno
sa predsednikom Radom Živaljevićem poslao
u Kraljevo pet šlepera humanitarne pomoći u

vrednosti 100.000 evra. U 2006. godini doveo
je u Kraljevo 600 Mariborčana (sa dvanaest
autobusa) u manifestaciji „Prijateljstvo za
nova vremena“. U austrijskom Gracu u samom
centru posadio je drvo prijateljstva, koje i sada
raste. Tom činu su prisustvovali svi viđeniji političari austrijske Štajerske. Dao je inicijativu za
otvaranje laboratorijuma na Politehnici u Gracu
velikom srpskom naučniku Nikoli Tesli, koji je
studirao u Gracu.
Srpske novine „Štajerske novosti“, čiji je on
osnivač i glavni i odgovorni urednik za deset
godina postojanja posetilo je više od šesnaest
miliona i petsto hiljada posetilaca. Organizator
je Međunarodnih festivala šaha, koji se svake
godine održavaju u drugom gradu Slovenije i
Austrije.
Za deset godina postojanja Srpskog kulturnog
društva „Štajerska zajednica“, čiji je on predsednik organizovao je veliki broj slikarskih
izložbi i susrete srpskih književnika po slovenačkim i austrijskim gradovima. Napravio je
ogromno kada je ponovo povezao dva partnerska grada Maribor i Kraljevo zbog čega su ga
predstavnici Kraljeva proglasili za počasnog
konzula.

Bez razloga tražila si izlaz.
Sakrila si svoje nabubrele grudi.
Čak si i misli obrnula na drugu stranu.
Okreni se nebu koje te zove u svoje okrilje.
Nezemaljski prah pokriće tvoje misli.
Naše čekanje će uroditi plodom.
Na usahlom prostranstvu nastaće tajac.
Pojaviće se tvoj lik u nekom novom obliku.
Nasmejani strvoderi pokriće puste misli.
Upakovana nostalgija stići će do samog neba.
Doći će nov dan.
Čekaće odgovor.
Bez strašnog suda neće biti kazne.
Za nekog je i to odgovor.
Ostaćemo na platnu bez kraja.
Tvoj pogled se mresti i zveckaće u oluji.
Sama si izazvala udarac sudbine.
Čekanje će vratiti milost namenjenu tebi.
Azurno more će upijati brodska zvona.
Glas će ostati bez odjeka.
Licemerje ne poznaje granice.
Na širokom prostranstvu pojaviće se zora.
Niko ti neće zatvoriti oči.
Bićemo deo neviđenog sna.
Zvezde će potopiti smisao života.
Pod našim koracima ostaje trag za večnost.
Izabrala si pravi put.
Otišla si zauvek u nepoznato.
Polenov prah će zaštiti zaborav.
Spržena koža ostaviće trag za tobom.
Pružićemo korak ka tvojoj svetlosti.
Večito trajanje dobićemo za nagradu.
Bez nje nema dostizanja svetlosti.
Čovek bi se izgubio u moru suza.
Ostao bi trag na plamičku nezaboravne
mladosti.
Na zategnutoj površini sa one strane
doživećeš kraj
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Дан државности Србије
Дан државности је сјећање када је у Орашцу
1804. године подигнут први српски устанак
и дан када је у Крагујевцу 1835. издат и
заклетвом потврђен „Први Устав Кнежевине
Сербије“. То је био трећи устав по реду, од
л804. до 1813. Усвојено је и више закона који
су имали уставни карактер.
Тај трећи устав из 1835. први је модерни
устав српске државе, а име је добио по
светковини „Сретење господње“, то је дан
који значи увођење малог Исуса Христа
у Јерусалимски храм, 40 дана по рођењу,
што представља увођење Бога с својим
народом, црквом, коју представља Симеон
Богопримац.

Дан државности је битан у историјском,
политичком и културном календару
Србије. Кроз историју тај се дан у прекиду
обиљежавао, а од 2001. године Сретење је
празник Републике Србије и празнује се 15.
и 16. фебруара.
Циљ доношења устава је отпор апсолутизму
кнеза Милоша Обреновића. Од 1817.
до 1835. године против кнеза се дизало
шест буна. Под вођством Карађорђевог
барјактара кнеза Милета Радојевића 1835.
године у јануару заузели су побуњеници
Јагодину и Крагујевац. Побуну со подржали
млађи брат, књегиња Љубица и кнежева
гарда. Кнез Милош је пристао на преговоре
и сазив Велике народне скупштине у року
мјесец дана.
Димитрије Давидовић кнежев секретар
за двадесет дана написао је устав, текст
„Устав Кнежевине Сербије“. Устав је
био савремен као у Белгији, Француској.
Велика народна скупштина је засједала
у Крагујевцу од 14. до 16. фебруара. По
подацима (архивским записима) имала је
2400 делегата, посланика, а неки извори
наводе да је било три до четири хиљаде
делегата. У Крагујевцу 15.2. на Сретење
окупило се око 10.000 људи из цијеле Србије
испред порте и прославило проглашење
устава. Подаци говоре да су на засједању
Велике скупштине и проглашењу устава
присуствовале бројне делегације из неких
европских земаља.
Устав је био напредан и чак револуционаран,
пошто је познавао поред кнеза, скупштине,
слободу грађана, независно судство. Устав
није био дуговечан, али је дао темеље и био
либералан. Аутор устава основао је и први

српски Службени гласник, који и данас
излази као Службени гласник Србије.
Новим уставом укида се и феудализам у
Србији, а уједно је представљао најисточнији
одсјај Француске револуције.
Кнез Милош је под притиском Русије,
Османског царства и Аустрије морао
суспендирати и укинути устав. Поред
мучног почетка
Сретењски устав је
оставио дубоке коријене у развоју српске
државности, слободе и демократије.
Крстан Шућур
Крстан Шућур и Остоја Шобот

Април 2016 | Из друштава | 39

Одјек на извођење
монодраме „Петар Пепо
Бандић“
У просторима СКД „Петар Кочић“ у
Крању, субота 12. 03. 2016. у вечерњим
сатима, гледали смо изванредну представу,
монодраму.
У
извођењу
даровитог
Душана Јовановића, проживјели смо једно
изванредно вече. Сва сједишта у нашим
просторима била су до последњег заузета. У
сали мртва тишина, док позоришни глумац
тумачи згоде и незгоде Ћопићевог главног
јунака.
Повремено се чује гласан смијех појединаца
из гледалишта, којима није успјело да се
контролишу, јер је текст био веома комичан.
Иако није професионални глумац, Душан је
био изузетно увјерљив, па би човјек рекао да
се сасвим поистовјетио са „Пепом“.
Својим
карактеристичним
гласом
и
харизматичном појавом на провизорној
бини, Душан је у старту заокупио публику
и њихове душе су у трен биле заробљене у
муклој тишини. Сцена је била непоновљива.

Душан Јовановић у улози Петра Пепе Бандића

Извођач је заиста изгледао комичан док је
сједио на столици иза старинског астала,
а испод му вири велики прст ноге кроз
испаране вунене чарапе.
Треба признати да није лако научити на
памет толико текста и говорити га сат и
по позоришним наглашавањем. Публика
је то препознала, позорно га пратила, и с
надахнућем аплаудирала и најискреније
уживала.
По завршетку представе, публика је
овацијама наградила глумца, па се
спонтано створила гужва око њега, јер су
му сви жељели честитати. Публика је била
хетерогено друштво.
Они мало необразованији су највише пажње
посветили комичном Пепи, док је полагао
испит, смишљајући како да опише природне
љепоте у свом крају. Једни вичу – „Браво,
Душане.“ Други кажу – „Како си знао ’нако

лијепо описати Пепине незгоде“, итд…
Било је и оних мало образованијих, који
су извођача представе упознали са својим
утисцима представе. Високо су оцијенили
његово умјетничко извођење.
„Заиста си аутентично представио лик
Ћопићевог јунака. Аутор овог дјела га је
управо таквог и замислио. Све честитке
Дуле!“ изразили су се многи. На први
поглед се види, да су искрени, без трунке
лицемјерја.
Иако је од тога већ десет дана, у нашем
друштву и дан-данас бучно причају о том
догађају. Томе се и сам придружујем и
кажем: Браво Дуле!
Остоја Шобот
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„Стојте, галије царске!“
У Заводу Антона Мартина Сломшка у
Марибору, у организацији СКД Марибор
19.3.2016. одржано је историјско – литерарно
вече под називом „Стојте, галије царске!“.
Вече је било посвећено стогодишњици
повлачења српске војске, државне управе и
избјеглог народа преко албанских планина
у сусрет савезницима. На том крвавом и
тешком маршу преко слеђених планина, дуж
обале, па све до грчког острва Крф, живот
је изгубило око 240.000 људи. У програму
који је трајао нешто више од сат времена,
подсјетили смо се на догађаје који су, прије
тачно сто година, крвљу исписали странице
наше бурне историје.

ка Јадранском мору у сусрет савезницима.
Било је то незапамћено спашавање
националне части, величанствено по
подухвату и по великим жртвама страшно.
Најстрашније у Великом рату. Дошавши на
Крф, измучени, гладни, промрзли и болесни,
наши војници су масовно умирали. Велики
број људи је умирао и због конзумирања
хране без надзора, послије вишемјесечног
гладовања. Савезници нису имали довољно
времена да се припреме за њихов долазак,
није било довољно мјеста у шаторима, били
су под ведрим небом а киша је неуморно
падала данима. Свакодневно је умирало око
стотину људи.

Дакле, крајем 1915. године, послије напада
Аустроугарске царевине на малу Краљевину
Србију, српски народ, војска и држава нашли
су се пред највећим искушењима у укупној
својој историји. Послије два одбијена упада
цјелокупне аустроугарске силе, славним
биткама Церском и Колубарском, на Србију
су кренуле здружене армије Аустро-Угарске,
Њемачке и Бугарске. Ту је свака даља борба
постала немогућа, па су се српска Влада
и српска Врховна команда, избјегавајући
капитулацију,
одлучиле
за
једини
судбоносан, али частан подухват да српска
војска, српска држава и дотле избјегли
народ напусте своју државну територију
и да се у више праваца, по највећој зими,
повуку преко непроходних гудура Албаније

Те зиме, 1916. године, на мало острво Видо
превезени само најболеснији. Звали су га
„острво смрти“. Када на копну више није
било мјеста за сахрањивање, наши, већином
млади регрути, чија млада тијела нису
издржала трагично повлачење, свакодневно
су, у рану зору, одвожена малим бродовима
те, без могућности сахране и опијела,
спуштана у Јонско море. Сматра се да је у
ову плаву гробницу спуштено преко 6.000
људи.

страдања, опоравили се на Крфу и потом
пробојем Солунског фронта ослободили
своју покорену земљу, ми се данас још увијек
зовемо Србима, говоримо српски језик,
славимо Крсну славу, имамо домовину,
химну и заставу. Нека им је вјечна слава и
хвала.

Због ових храбрих људи, чије су кости
расуте по албанским планинама и грчким
острвима, због свих оних несрећних душа
спуштених у плаве дубине Јонског мора,
због свих оних који су преживјели ужасна

Иако је Милутин Бојић живио само 25
година, оставио је неизбрисив траг у српској
књижевности. Сам пјесник лично је гледао
како савезнички бродови одвозе гомиле
лешева, које уз звуке војничких труба

Милутин Бојић
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спуштају у море. То га је инспирисало да
напише пјесму „Плава гробница“.
Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим
у доба језе ноћне
Над овом светом водом.
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата
И на мртве алге тресетница пада,
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
Прометеји наде, апостоли јада.
Зар не чујете? Зар не чујете како море мили,
Да не руши вечни покој палих чета?
Из дубоког јаза мирни дремеж чили,
А уморним летом зрак месеца шета.
Зар не осећате из модрих дубина
Да побожност расте врх вода просута
И ваздухом игра нека чудна пантомима
То велика душа покојника лута
Стојте, галије царске!
Завијте у црно трубе.
Стражари у свечаном опело нек отпоје
Ту, ту где се вали љубе!
Јер проћи ће многа столећа, к‘о пена
Што пролази морем и умре без трага,
И доћи ће нова и велика смена,
Да дом сјаја ствара на гомили рака.
Али ово гробље, где је погребена
огромна и страшна тајна епопеје колевка,
Колевка ће бити бајке за времена,
Где ће дух да тражи своје корифеје.
Сахрањени ту су некадашњи венци
И пролазна радост целог једног рода,
Зато гроб тај лежи у таласа сенци
Међ недрима земље и небесног свода.
Стојте, стојте галије царске!
Стојте галије царске!
Буктиње нек утрну,
Таласање умре хујно,
А ви клизите у ноћ црну
побожно и нечујно.
Јер хоћу да влада бескрајна тишина
И да мртви чују хук борбене лаве,
Како врелим кључем крв пенуша њина
У деци што кликћу под окриљем славе.
Хоћу мира!
Хоћу мира, да опело служим
без речи, без суза и уздаха меких,
Да дах праха здружим
Са тутњавом муклу добоша далеких.

Коло се вије…

Други међународни фолклорни фестивал ветерана
Културно друштво „Брдо“ из Крања по други пут организовало међународни
фестивал ветерана под називом „Коло се вије…“
Фестивал је одржан у Прешерновом
позоришту у Крању, 27. фебруара 2016.
године а на њему је учествовало девет
ветеранских фолклорних група које су
показале интересантан и богат програм
и својим наступима одушевили публику
која је испунила дворану Прешерновог
позоришта. Иако ветерани потрудили су се
да на најбољи начин покажу своје игре и
пјесме а њихове наступе публика је пратила
са уживањем и сваки наступ наградила
великим и бурним аплаузом.
Програм
Фестивала
отворила
је
ветеранска група домаћина, КД „Брдо“ са
короеграфијом Дејана Бодироже „Игре из
Пчиње“. Аутор музичког аранжмана је Дејан
Ерцег а умјетнички руководилац Дејан
Јовић. Из Беча је дошло КУД „Јединство“
а његови ветерани представили су се са
кореографијом „Игре из западне Србије“.
Кореографију урадио Драган Јовановић,
музички аранжман написао Миленко
Мартић а умјетнички руководилац ансамбла
је Ирена Скубан.
„На клинчку виси киклица“ назив је
кореографије чији је аутор Бране Шмид,
аутори музичког аранжмана Матија
Коритник и Фране Марко, умјетнички
руководилац Бране Шмид, а кореографију
су одиграли ветерани КУД „Фолклора“
из Церкља. Из Бање Луке дошао је АНИП
„Веселин Маслеша“ а њихови ветерани
одиграли су веома лијепу и занимљиву
короеграфију Васе Поповића „Игре из
старе Бање Луке“. Умјетнички руководилац
ансамбла је Тихомир Тојагић. Веома лијеп
и симпатичан наступ. На овај Фестивал
стигли су и гости из Италије, тачније из
Удина, „Данизери Удинеси“ који је приказао
сплет игара: Сисиле – Стајаре – Фурлане.
Одигране су и отпјеване народне игре и
пјесме непознатих аутора. Умјетнички
вођа ансамбла је Елиса Донато. Сценски

Стојте, галије царске!
Клизите тихим ходом.
Опело гордо држим, какво не виде небо
јоште
Над овом светом водом!
Текст: Наташа Укај
Фото: Живојин Антић
Ветеранска група КД „Брдо”

веома богата и занимљива кореографија.
Ветеранска група СКД „Марибор“ из
Марибора крањској публици представила
се короеграфијом под називом „Вари
баба жуте тикве“ – Игре из околине ниша.
Кореографију поставио Далибор Ристић,
музички аранжман урадио Даниел Маринич
а умјетничке вође ансамбла су Ања Периз
и Далибор Ристић. Из Хрватског културног
друштва „Међимурје“ из Љубљане дошла
је фолклорна група „Трсек“ која је одиграла
кореографију под називом „Играјте нам
јапа“. Аутор короеграфије Нева Трампуш,
музичког аранжмана Јосип Лилек а
умјетнички вођа групе Штефан Шимунић.
Македонско културно друштво „Илинден“
из Јесеница наступило је са кореографијом
„Кола из источне Македоније“. Музички
аранжман урадио Филипо Дамјанов а
умјетнички руководилац Јоце Стефанов.
КУД „Коловит“ из Градишке одиграо је
„Игре из Понишавља“ а аутор кореографије
и умјетнички руководилац је Мирко
Борјановић. На крају програма још једном
су на сцену ступили ветерани КД „Брдо“ а
овај пут приказали занимљиву кореографију
под називом „Гувно моје по Божићу малом“,
приказ дијела обичаја из Лике. Аутори
кореографије су Милан Гламочанин и
Мирјана Мандић. Дружење фолклорашаветерана настављено је на заједничкој
вечери и игранци.
Пријатељи друштва који су омогућили
да фестивал постане стварност: Нова
Кредитна Банка Марибор, Искра ПРО Крањ
д.о.о., ИНТЕЦ ТИВ д.о.о. Крањ, Сибит
информацијска решења, Љубљана-Шентвид,
Давидов храм, гросистичка продаја пића
и хране, Паркетарство Савановић, Гранит,
Љубиша Гојковић, Огревање Марјан, Чирче,
Грил Центар Крањ, Зоран Зец.
Текст и фото: Душан Јовановић
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Tragovi prošlosti plešu
budućnost
Ringaraja 2016
U organizaciji Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne djelatnosti-ispostava Ljubljana održan je Regionalni susret folklornih grupa i pjevača narodnih pjesama etničkih zajednica kao i dječji festival „Ringaraja 2016“
Regionalni susret folklornih grupa i pjevača narodnih pjesama etničkih zajednica pod nazivom
„Tragovi prošlosti plešu budućnost“ održan je
u Centru kulture Španski borci u Ljubljani, 31.
januara 2016. Na ovom događaju nastupile su
folklorne i pjevačke grupe bošnjačkih, hrvatskih, ukrajinskih i srpskih društava koja djeluju
na području Ljubljane. U raznolikom programu
publika je imala priliku da vidi sedamnaest koreografija iz različitih krajeva.
Program je otvorila veteranska folklorna grupa
SKUD „Vidovdan“ Ljubljana sa spletom igara
iz Kobišnice. Vođa grupe je Jovan Bajić.
Ženska pjevačka grupa KUD „Mladost“
Ljubljana čiji je umjetnički rukovodilac
Snežana Maksimović otpjevala je pjesme „Tegnaj mi oro Bojano“ i „Jezero, voda je“.

Mlađa dječja grupa SKUD „Vidovdan”
Folklorna grupa KUD „Zasavje“ iz Trbovlja
nastupila je sa koreografijom „Igre iz Pčinje“,

umjetnički rukovodilac folklorne grupe Milan
Glamočanin.
Pjevačka grupa „Fijolice“ iz Međimurskog folklornog društva Ljubljana otpjevala je pjesmu
„Sunce je zašlo, se po tihoj nočki spi“, vođa
grupe Katarina Kopasić.
Druga folklorna grupa KUD „Mladost“ Ljubljana odigrala je koroegrafiju „Igre iz Leskovca“, autor koreografije Mile Đorđević a umjetnički rukovodilac Dejan Vojvodić.

Mlađa dječja grupa KUD „Mladost”

Vokalno instrumentalna grupa „Prijatelji“ iz
Hrvatskog kulturnog društva „Međimurje“ iz
Ljubljane otpjevala je pjesmu „Klinčec stoji
pod oblokom, ki so dečki čerleneši“. Vođa grupe Jože Lilek.
Žensak pjevačka grupa „Vidovdanke“ iz SKUD
„Vidovdan“ Ljubljana otpjevala je pjesme
„Idem kolu makar ne igrala“ i „Urodilo drvo
javorovo“. Umjetnički rukovodilac grupe dr
Sanja Ranković.
Ukrajinska folklorna grupa „Zorecvit“ predstavila se koreografijom pod nazivom „Utisci
svadbenog običaja Ukrajine“, vođe grupe Olga
Kuzmič i Irina Stanković.

Pripremni ansambl SKUD „Vidovdan”

Pjevačka grupa KUD „Sevdah“ čiji je
vođa Kata Budimir Krišto otpjevala je
pjesme „Anica ovce čuvala“, „Selo moje“,
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vijenac bošnjačkih narodnih pjesama iz
zapadne Bosne.
Na red je došla i muška pjevačka grupa SKUD
„Vidovdan“ Ljubljana koja je otpjevala pjesme
„Velebitu, ti visoka goro“ i „Alaj pjevam“ Umjetnički rukovodilac grupe Tanja Latinović
Folklorna grupa „Trsek“ iz Hrvatskog kulturnog društva „Međimurje“ Ljubljana odigrala je
koreografiju pod nazivom „Igrajte nam japa“.
Vođa grupe Štefan Šimunić.
Koreografiju „Lepe ti je Zagorje zeleno“ odigrala je folklorna grupa Međimurskog folklornog
društva Ljubljana. Vođa grupe Ivan Car.
Prva folklorna grupa KUD „Mladost“ Ljubljana predstavila se „Vlaškim igrama“. Umjetnički rukovodilac Dejan Vojvodić.
Prvi ansambl SKUD „Vidovdan“ nastupio je sa
koreografijom „Ozdola ide ludo, em mlado“.
Umjetnički rukovodioci ansambla Zorica Latinović i Danijel Vučićević.
Mješoviti hor „Katruže“ iz Hrvatskog kulturnog društva „Međimurje“ Ljubljana otpjevao je
pjesme „Dober večer mega srca ružica“ i „Hladan potok“. Vođa grupe Emil Kovačić.
Omladinska folklorna grupa SKUD „Vidovdan“ odigrala je koreografiju pod nazivom
„Stojan si viče, pa viče“.

Starija dječja grupa KUD „Mladost”
Na redu je ponovo bila prva grupa KUD „Mladost“ koja je odigrala temperamentnu koreografiju „Igre iz Bosilegradskog Krajišta“. Autor
koreografije Slobodanka Seja Rac.
Time je završen ovogodišnji regionalni susret
folklornih i pjevačkih grupa etničkih zajednica
sa područja Ljubljane.
Stručnu ocjenu o nastupima folklornih i pjevačkih grupa nakon što je ispratio nastupe svih
društava dao je Milan Glamočanin.
U Centru kulture Španski borci održan je 13. aprila 2016. festival dječjih ansambala sa područja
Ljubljane pod nazivom „Ringaraja 2016“.

Program je otvorila dječja grupa ŽKUD „Tine
Rožanc“ iz Ljubljane sa simpatičnim dječjim
igrama „Okoli kresa“. Vođa grupa i autor koreografije Ana Dolinšek, Ana Lucija Hočevar i
Maruša Fuger.
Mlađa dječja grupa SKUD „Vidovdan“ Ljubljana odigrala je igre iz Srema. Umjetnički rukovodioci grupe i autori koreografije Sanja Veselić i Željko Krsmanović.
Igre iz Šumadije odigrala je dječja grupa KUD
„Mladost“ Ljubljana a umjetnički rukovodilac
grupe i autor koreografije Branislava Sara Mitrović.
Dječja folklorna grupa iz KUD „Sevdah“
Ljubljana prikazala je dječju igru „Ide maca
oko tebe“ i otpjevala pjesmu „S one strane Plive“. Vođa folklorne grupe Izeta Hodžić.
Starija dječja folklorna grupa SKUD „Vidovdan“ Ljubljana prikazala je igre iz Bele Palanke. Vođa grupe Željko Krsmanović a autor
koreografije Milan Glamočanin.
Drugi dječji ansambl KUD „Mladost“ Ljubljana odigrao je igre iz Užica. Umjetnički rukovodilac i autor koreografije Bojan Antonić.
SKUD „Vidovdan“ predstavilo se još jednom i
to sa starijom dječjom grupom koja je otpjevala
pjesmu „Domaćice od kuće“. Umjetnički vođa
grupe Tanja Latinović

Druga grupa KUD „Mladost”

Na kraju programa nastupila je dječja folklorna
grupa KUD „Židan Parazol“ sa koreografijom
„Glej polžek“. Vođa grupe i autor koreografije
Brina Zoran i Manja Panker.
Nastupe dječjih grupa stručno je pratio Marko
Pukšić a publika je uživala u igrama i pjesmama u izvođenju ovih mladih folkloraša.
Tekst i foto: Dušan Jovanović

Starija dječja grupa SKUD „Vidovdan”
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Neki su odlazili gore, neki dole. Neke je
privlačilo svetlo a neke tama. Podeljeni po
interesima, željama, propustima, stremljenjima, udaljenošću od sebe, od svojih snova,
od mogućnosti da lete gde god ih želja nosi,
bez srama i stida uklještenog u socijalnom
obrascu ponašanja svakog i najmanjeg
plemena, potpuno nebitno da li živećeg u
džungli smoga ili amazonske kiše.
Čula se muzika, ili je bar on mislio da su to
tonovi, udruženi u ples svih rodova koji su
ikada živeli i živeće u ovoj košnici prolaznosti, obavijenoj neznanjem i nervozom
koja donose pitanje – šta je gore, a šta
dole? Šta ću naći pod zemljom, a šta nosi
put prema svetlu? Nije mu bilo jasno. I dole
je svetlo, samo druge boje i mirisa mesa
koje svojim crvenilom draži čula izgubljena u niskim frekvencijama tela koja nisu u
stanju da shvate poruke protkane razlogom
zbog čega hodamo i pomeramo naše udove preplićući ih sa svetom kome smo više
maćeha nego majka, svetom koji može bez
nas, i Bogom koji jedini nije u stanju da nas
pusti da ostanemo bez vazduha i otplovimo
rekom bez povratka.
Što više, što bolje, što više, što više, što više!… viču u glas i maštaju šta će u svojim
slabostima ili hrabrostima učiniti u sledećoj
sekundi, u sledećem trenu, praveći izokrenutu stvarnost toliko tvrdu da boli, ledeno
čvrstu, beskompromisnu, čineći se toliko
stvarnom da zavarava i mnogo naprednije
duše od njegove, posmatrača koji kao da
se ne upliće u reči koje u jatu nošene raznoraznim emocijama plivaju oko njega, ne
dotičući ga.
Nije voleo to. Plašilo ga je lutanje granicom
svetova. Provlačeći se kao senka zaboravljajući više minuta nego što ih se sećao.
Držao se svojih mrvica od kojih je pravio
vruć hleb svaki dan mažući oči najboljom
marmeladom koju je mogao da skuva toga
dana. Gledao je u daljinu, preko jezera,
brda, planina, dubokih šuma, širokih plaža
kojima je voleo da hoda obasjan mirom i
spokojem dobro urađenog posla, bez kritika
i osuda iznad njegovih najboljih namera,
mnogo puta pogrešno protumačenih.

Branko Baćović

GRANICA
SVETOVA

– Gospodine, da li želite još nešto? – začuo
je glas čoveka blistave beline.
– Ne, hvala, koliko sam vam dužan?
Polako je ustao, stao ispred dugačkih
gvozdenih leđa šklopotave zmije gledajući
je kako se savija dole u ništavilo i iz bezdana izvija daleko gore u veštačko svetlo
odvratno velike robne kuće koja se sada
popularno zove šoping centar. Pokretnim
stepenicama, spustio se u garažu, seo u
auto i otišao u dane koji su ličili jedan na
drugoga.
Foto: Branko Baćović
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NASLEDSTVO
„Evo me, draga moja Smiljo, evo me; dođo’ ti
malčice da se ispričamo. Šta prvo da ti kažem?
Dobro sam, nemoj da brineš, odmaraj, kad ti je
Bog dao. Jeste da me u zadnje vreme probada u
prsima, i neki kašalj me napada – posebno noću.
Nekada pomislim da će me ugušiti – toliko me
napadne – ali se ipak ne dam, otimam se. Mada
ponekad pomislim: e, da me hoće dokusuriti,
pa da i ja... Al’ neće, zasad još neće... Deca?,
znam da te to najviše zanima. Svi su dobro, ne
brini. Evo, proslavili smo; bilo nam je lepo –
svi na okupu. Nikola i snajka iz Austrije, Dušan
iz Slovenije – e, njegova Slovenka nije mogla
doći; bili su, naravno, i Jelena i zet. E, da si
videla našu Jelenu: došla dva dana pre slave,
pravila kolače sa mladom snajicom. Bogami,
moram ti reći: mlada snajica je sve vrednija,
a i naš Milovan, tvoj mezimac; drže me kao
kap vode na dlanu. Te jedi tata, te obuci se,
te odmaraj, dosta si radio... Kažem ti, da ne
poveruješ. E, sad ti moram reći ono glavno:
pitali me da na Milovana prepišem kuću. E,
Smiljo moja, šta bi ti rekla na to? Ja velim:
najstariji Nikola radi godinama u Austriji;
napravili su on i snajka sebi lepu kuću, imaju
gde doći. Dušan ima u Sloveniji stan; kažu da im
je dobro, a čini mi se da njegova gospođa i nije
previše zagrejana da bi i ovde kod nas zidali.
E sad, ovaj najmlađi, Milovan: on i snajica su
odlučili ostati ovde, tako da, kako da ti kažem...
to je dobro i za mene, ima me ko paziti. I tako,
da te mnogo ne mučim, popričamo mi o tome:
svi se slažu. I ćerka Jelena, naravno i ona. Čak
je zet prvi rekao: ’To se vi dogovorite, meni i
Jeleni ne treba, imamo dovoljno!’ Na te zetove
reči se odmah nadovezaše Nikola i Dušan, i
oba potvrdiše da nemaju ništa protiv da kuću
prepišem na Milovana. Moram ti reći i ovo:
kad su se svi složili, snajica je – mislim na
onu mladu, Milovanovu – rekla: ’U ovoj kući
ćete svi imati mesto kao i do sada, i uvek ste
dobrodošli.’ Tako je rekla, i kad su gosti odlazili
prosto se rastrkala oko njih: natrpa u torbe mesa,
kolača, salate... Da si je samo videla. E, tako,
draga moja Smiljo, zato sam doš’o kod tebe da
ti kažem: sutra ja i Milovan idemo u sud da to
sredimo. E, ostaj mi zbogom“, rekavši to, Lazar
Lakić pogleda oko sebe, pa kad bî siguran da ga
niko ne gleda, sagnu se i poljubi Smilju koja se
ravnodušno smešila sa kamene ploče.
„Dobar dan, gospodine sudija!“
„Dobar dan, gospodo... O, pa to si ti Lakiću!
Izvoli, kojim dobrom?“, sudija Stojaković je
ustao iza pisaćeg stola i prišao pridošlicama.
Rukovao se sa Lazarom i dodao: „Mladić je,
pretpostavljam, tvoj sin.“
„Da, gospodine sudija...“, poče Lazar
objašnjavati, ali ga sudija prekinu:
„Lazare Lakiću, pobogu, znamo se godinama!
Pusti to gospodine, nema potrebe!“
„Pa, kad ti kažeš... Da, ovo je moj sin
Milovan, najmlađi od moje dece.“
Sudija se rukova i sa mlađim Lakićem, i

pokaza na stolice: „Sedite, zemljaci moji,
sedite.“
Kad se smestiše na stolice, sudija obiđe oko
pisaćeg stola i sâm sede.
„Kojim dobrom, Lakići?“, reče, gledajući u
jednog, pa u drugog.
„Ja... eto... Stojakoviću... E, ovako: želim
da prepišem kuću na sina Milovana, pa, eto,
jedino tebe poznajem u našem sudu, pa tako...
ako ti...“
„A tako!? Prvo, što se tiče poznanstva: i treba
da se meni javiš, pa zemljaci smo bogamu,
znamo se još iz osnovne škole. Toliko o tome; a
što se tiče prepisa kuće, kako to misliš? Je li ti
to deliš imovinu? Pa ti imaš, koliko se sećam,
troje dece.“
„Četvoro, tri sina i kćerku, udata je u...“
„Dobro, dobro, Lazare. Ali, šta ako se ostala
deca ne slâžu?“
„Slâžu se svi, gospodine sudija“, preduhitri
Milovan oca. Kad shvati da sudija prenese
pogled sa njega nazad na Lazara, dodade:
„Izvinite.“
„Pa Stojakoviću, evo pre neki dan su svi
bili kod mene – znaš, bila je slava – i svi se
slâžu, čak me nagovaraju da prepišem... Znaš,
ne delim ja celo imanje, to ne, to neka oni,
kad ja umrem, nego bi’ samo kuću... Znaš, oni
stariji svi imaju kuće i stanove, a ovaj najmlađi
nema... A on i snajica najviše brinu o meni, pa
tako...“
„Veliš tako“, reče sudija, „brinu o tebi.“
„Brinu, ne mogu se požaliti. Pa ti sad meni
reci, kako bi, je li to ide...“
„Ide, Lazare; sve može, ako se ljudi
dogovore... i ako se drže dogovora. Hoćeš li ti,
mladiću, brinuti i dalje o ocu?“, sudija se obrati
Milovanu.
„Naravno, gospodine sudija, naravno“,
ushićeno odgovori mlađi Lakić.
„U redu, dobri moj Lazare, kad je tako,
stavićemo sve na papir. Potrpite malo, brzo ću
ja sastaviti Ugovor o poklanjanju kuće.“
Kad je, uz pomoć Lakićâ, koji su davali
potrebne podatke, sudija Stojaković završio
sa pisanjem, pročitao je naglas i rekao: „Evo
Milovane, to je to. Sada je kuća tvoja; čestitam
ti!“ Ustao je i pružio ruku mlađem Lakiću, uz
reči: „Da mi dobro paziš na Lazara, znaš da
smo mi školske kolege.“ Milovan je rekao:
„Ništa ne brinite, gospodine Stojakoviću.“
Sudija je dodao: „Ovaj papir ostaje kod
mene; moram ga odneti kod predsednika Suda,
da ga on lično potpiše. Vi se ništa ne brinite, to
je to, stvar je sređena. Lazare, od sada je vlasnik
kuće sin Milovan.“
Pošto su se zahvalili sudiji Stojakoviću,
Lazar je izvadio iz torbe litru rakije i rekao:
„Ovo je za moga školskog kolegu.“
U domaćinstvu Lazara Lakića su se desile
velike promene. Otkako je prepisao kuću na sina
Milovana, Lazar ne može prepoznati ni njega ni
snajku. Ni traga od nekadašnje njihove brige za

njega i njegovo zdravlje. Snajka je insistirala da
starog Lazara presele u mali sobičak, koji je do
sada služio kao ostava za stare kante i lavore.
Kad je Milovan pokušao da protivreči ženi,
oštro ga je ućutkala: „Pa jado, jesi li gazda, ili
nisi!? Zar ti je preči taj kašljucavi starac, nego
ja. Za njega je dobar i špajz. Šta misliš, da ću
ja slušati celu noć njegovo kašljanje! Njegovu
dosadašnju sobu ćeš lepo okrečiti – biće nam
kao gostinska. A znaš da sam noseća, ne misliš
valjda da ću ja stalno skakati oko tvoga oca,
dok ostale snahe glume gospođe. E, neće moći,
da znaš!“
Na te reči Milovan nije imao odgovora. I stari
Lazar je to primetio. Požalio se jedino svojoj
Smilji, obećavši joj da se ne predaje: „Sramota
me je, draga moja Smiljo, al’ ću pokušati.“
„Zdravo Lakiću, zdravo! Kojim dobrom?“,
obradova se sudija Stojaković zemljaku.
„Nije dobro, dragi Stojakoviću, nije dobro!“,
odgovara Lazar, pružajući ruku sudiji.
Ukratko je ispričao sudiji o svemu šta ga je
snašlo otkako je sinu prepisao kuću. Na kraju
je dodao: „Ima li ikakvog spasa, brate rođeni?
Ako ima – govori!“
„E, Lazare, Lazare! Tako dakle, dotle si
dogurao! Ima rešenje, naravno da ima. Sreća
tvoja što si naišao na mene. Evo, ovako ćemo“,
reče sudija, otvori ladicu i izvadi list papira, te
ga pocepa na četiri dela. „Ovo je tvoj Ugovor
o poklanjanju kuće; nije bio overen, niti sam
imao nameru da to uradim. E tako“, reče i baci
pocepani papir u smeće.
Lazar pritrča i uze iz korpe bačene papire,
govoreći: „Je li to... je li zaista znači da ono ne
važi, što smo se onomad...“, širom otvorenih
očiju pita Lazar.
„Naravno da ne važi, dragi moj Lazare!
Ne rade se takve stvari na onako jednostavan
način. Ti si i dalje vlasnik kuće, a sada znaš
kakvi su ti sin i snaha. Tako ti je to, moj Lakiću.
Svašta se tvoj školski kolega nagledao za ovih
godina otkako sam u sudu. Znaš kako se kaže:
daj nekome vlast, pa ćeš videti kakav je! Tako ti
je to. Idi slobodno kući, i pazi šta radiš“, isprati
sudija Stojaković svoga zemljaka i školskog
kolegu.
„O snajka, gde je Milovan?“, obrati se Lazar
snahi čim uđe u kuću.
„Što se dereš, stari, prepade me! Šta će ti
Milovan, nema on vremena dangubiti s tobom!“
„Treba mi; zovi ga, neka vrati moj krevet u
moju staru sobu!“
Utom žurnim korakom u kuću uđe Milovan.
„Slušaj sine“, poče Lazar, ali ga Milovan
prekide:
„Nemam vremena, stari, moram na ve-ce.“
„E, baš dobro“, isprsi se Lazar ispred sina,
pružajući mu pocepan Ugovor o poklanjanju
kuće. „Evo ti ovi papiri, možeš sa njima obrisati
zadnjicu!“
Marinko Jagodić Maki
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Најчешћи плеоназми

– или кад нешто желимо да нагласимо па претерамо
Плеоназам (грч. плеонасмос - сувишан,
претеран) је употреба сувишних речи у
говору или писању, односно сувишно обиље
речи (тј. кад се уз реч ширега значења
употреби и друга чије је значење садржано
већ у првој речи)
Плеоназам људи употребљавају када желе
нешто да нагласе, не размишљајући о томе
шта су заправо рекли. Најчешћи примери су:
1.
седи
доле
(чим
треба
да
седне, то ће свакако бити доле)
2. чак штавише (чак = штавише;
замислите када бисте рекли: „боли ме
шија врат, јер сам се брзо хитро окренуо
да погледам згодну атрактивну девојку.“)
3. мала кућица (сигурно није нека велика
кућерина, опет намерни плеоназам)
4. најминималнији (већ је минималан)
Глагол „БИТИ“ у потенцијалу (изражавању
жеље, намере или могућности)
Под претпоставком да сви знамо све
облике глагола БИТИ (!?), у овом чланку
ћемо подсетити на облик овог глагола где
се најчешће праве грешке. То је свакако
потенцијал. Потенцијал је сложен и личан
глаголски облик којим се изриче жеља, могу
ћност  или намера да се изврши нека радња.
Он нема никакво временско значење већ
означава неку неостварену радњу.
Правилно изговарање:
-Једнина:
1. Ја БИХ (Ја бих ишао на ту утакмицу)
2. Ти БИ (Ти би изашао у град)
3. Он, Она, Оно БИ (Она би појела све
колаче)
-Множина:
1. Ми БИСМО (Ми бисмо се дружили са вама)
2. Ви БИСТЕ (Ви бисте заспали до 12х)
3. Они БИ (Они би купили нешто у
продавници)
Дакле, ни случајно: ми БИ, или ја БИ, или ви
БИ! А да не причамо о ти БИХ!
Корисно за знати:
БИТИСАТИ – турцизам који се погрешно
користи као синоним за бити (живети/
постојати), а заправо значи пропасти/
умрети (из израза „било и битисало“ =
„било, па прошло“).
Правилно писање и изговарање глагола
„требати“!
Још једна честа грешка која се
среће у коментарима, на форумима,
блоговима и у говорној комуникацији
јесте
употреба
глагола
ТРЕБАТИ.
О чему се ради…

Колико пута сте прочитали или чули
следеће: ТРЕБАМ да одем, ТРЕБАЛИ смо
да урадимо, ТРЕБАМО то да завршимо!?
Ајде да и ово рашчистимо: Глагол ТРЕБАТИ
се не мења по лицима, роду и броју, ако иза
њега стоји глагол! Значи, горе наведени
примери се пишу (изговарају) на следећи
начин: ТРЕБА ДА одем, ТРЕБАЛО ЈЕ ДА
урадимо, ТРЕБАЛО ЈЕ то да завршимо!
Када се овај глагол мења по лицима?
Само у случају када иза њега стоји именица:
ТРЕБАМ те, ТРЕБАМО кеш (новац) итд.
Свакако, ми ћемо чешће рећи ТРЕБА нам
кеш, што је такође правилно.
Дакле, ТРЕБАЛО БИ да обратите пажњу на
овај глагол… и ТРЕБАЛО БИ да научите да
га пишете и изговарате једном за свагда)
Када се „не“ пише одвојено, а када спојено?
Друга на „црној листи“ правописних
грешака које се најчешће праве је
свакако писање речце „не“ уз глаголе.
Дакле, речца не се одвојено пише:
- у одричним облицима глагола (не знам,
не питај, не смем, не могу…) уз изузетке
НЕЋУ, НЕМАМ, НЕМОЈ, НИСАМ!
Поред
ових
глагола
изузетака,
речца не се састављено пише уз:
- именице, придеве и прилоге с којима сраста
у сложенице (незнање, нечовек, непознат,
нерадо, неписмен, незрео…)
Да сумирамо…
Речца не са именицама, придевима, прилозима
иде заједно, а са глаголима одвојено – осим
изузетака немам, нећу, немој и нисам!
Дакле, НЕМОЈТЕ да вас видим да НЕ ЗНАТЕ
да пишете речцу не и живите у НЕЗНАЊУ)
Разлика између је л’ и јер!
Колико ми је познато, ово је најчешћа
(уједно и најиритантнија грешка) коју људи
праве у свакодневној комуникацији, било да
је писана или усмена.
Дакле, једном за свагда: ЈЕ Л’ НИЈЕ
ИСТО ШТО И ЈЕР, И НЕ МОЖЕ СЕ
КОРИСТИТИ КАО СИНОНИМ!
Је л’ користите приликом постављања
питања. Пример: Је л‘ долазиш вечерас? Је
л’ данас петак?
Јер користите када одговарате неком,
наводећи разлог. Пример: Не долазим, јер
имам пуно обавеза. Нисам, јер не знам како
се презива.

Најчешће правописне грешке (на слово A)
НЕПРАВИЛНО
Абориџани
Авио компанија
Ада циганлија
Акт-ташна
Анфитеатар
Аорисни
А пропо
Асма
Асвалт
Атеше
Атмосвера
Аутопут
Алибаба
Абсорпција
Абсцес
Абрака дабра
Авијациа
Авијон
Адвокатицин
Алпинискиња
Атлански океан

ПРАВИЛНО
Абориџини
Авио-компанија
Ада Циганлија
Актен-ташна
Амфитеатар
Аористни, Аористски
Апропо
Астма
Асфалт
Аташе
Атмосфера
Ауто-пут
Али-баба
Апсорпција
Апсцес
Абракадабра
Авијација
Авион
Адвокатичин
Алпинисткиња
Атлантски океан

Најчешће правописне грешке (на слово Б)
НЕПРАВИЛНО
Багминтон,
бадмингтон
Банбадава
Банкошки (према
Бангкок)
Бабске приче
Београђанци
Батињање
Бдем
Безживотан
Безобзира (на то)
Безвезе
Бегство
Беранима
Безсадржајан
Бескорисан
Беснити
Бешики
Богаство
Богојављање
Болесан
Бонбона
Бројиоц
Бест-селер
Бројки
Брусхалтер
Баново Брдо (део
Београда)
Безпредметан
Бабицин (према
бабица)
Бакцил
Белешци

ПРАВИЛНО
Бадминтон,
бедминтон
Бамбадава
Бангкочки (према
Бангкок)
Бапске приче
Београђанки
Батинање
Бдим
Беживотан
Без обзира (на то)
Без везе
Бекство
Беранама
Бесадржајан
Бескористан
Беснети
Бешици
Богатство
Богојављење
Болестан
Бомбона
Бројилац
Бестселер
Бројци
Брустхалтер
Баново брдо (део
Београда)
Беспредметан
Бабичин (према
бабица)
Бацил
Белешки
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Језичке недоумице - VI део
Инциденца или инцидент
Правилно употребљена реч у српском језику је инцидент.
Пример:
Десио се инцидент између појединих навијача српских фудбалских
клубова.

Сунчичин или Сунчицин
Присвојни придев настао од властите именице Сунчица гласиће Су
нчицин.
Пример:
То је Сунчицина књига.

Инпровизован или импровизован
Реч импровизован настала је од речи импровизација и зато је то
правилно употребљена реч.
Пример:
Импровизоваћемо нешто, не брини.

Највиши или највишљи
Компарација придева висок гласи виши, највиши; а не вишљи,
највишљи.
Пример:
Марко је највиши у разреду.

Председавати састанку или председавати састанком
Правилно употребљен израз биће председавати састанку,
седници, а не састанком, седницом.
Пример:
Министар је председавао састанку на коме је требало одлучити о
будућем изгледу завршног испита за средње школе.

Ми се ни не познајемо или ми се и не познајемо
Испред не, нећу, немој, немам облик ни, нити замењује се са и.
Дакле, правилни су изрази Ми се и не познајемо, Он то и не зна,
Толико времена и немам.

Инжињер или инжењер
Саветује се употреба речи инжењер пре него инжињер.
Скраћеница гласи инж. (не инг.)
Пример:
Он је софтвер инжењер.
Србијанац или Србин
Реч Србијанац са значењем човек пореклом из Србије или житељ
Србије употребљавао се у времену пре 1918, без обзира на
националност.
Данас се придев српски употребљава подједнако и за Србе и за
Србију (државу или територију).
Љубицин или Љубичин
Присвојни придев од властите именице Љубица гласи
искључиво Љубичин.
Исти је случај и са речима Миличин, Даничин, Стевичин...
Пример:
Ово је Љубичина књига.
У напред или унапред
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилно
употребљена реч биће унапред.
Пример:
Унапред се радујем нашем новом сусрету.
Мусаки или мусаци
Датив именица мусака гласи мусаки, а не мусаци.
Пример:
Мусаки додати павлаку или млеко по жељи.
Хидрантна или хидратантна крема
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилна реч
је хидратантна.
Пример:
Купила сам одличну хидратантну крему у апотеци.
Коме или којем
Обе заменице имају исто значење и могу се користити подједнако,
како се саветује у Речнику језичких недоумица Ивана Клајна.
Примери:
То је дечко коме могу да верујем.
То је дечко којем могу да верујем.

Захвалити или зафалити
Када желимо некоме да кажемо хвала за оно што нам је учинио,
користићемо глагол захвалити.
Када нам нешто недостаје или смо остали без нечега, онда ћемо
користити глагол зафалити.
Ова два глагола не треба мешати.
Примери:
Захваљујем Вам се на сарадњи.
Баш ми је зафалило шећера.
Пажњив или пажљив
Реч пажљив настала је од речи пажња, па ће се правилно и
писати пажљив.
Пример:
Пажљиво прочитај свако питање на испиту.
Безкомпромисан или бескомпромисан
Правилно употребљена реч је бескомпромисан јер у речи долази
до једначења сугласника по звучности.
Пример:
Када су одлуке у питању, он је бескомпромисан.
Госпођица или госпођа
Када мислимо на удату особу, онда ћемо је ословљавати са госпођо,
а када мислимо на неудату девојку или жену, ословљаваћемо је
са госпођице.
Пример:
Господин и госпођа Петровић су већ стигли, а њихове ћерке,
госпођице Петровић, још увек нема.
Триумф или тријумф
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна, правилно
употребљена реч је тријумф.
Пример:
Наш тим је тријумфовао на овогодишњем такмичењу.
Свакодневница или свакодневица
Правилно употребљена реч је свакодневица.
Пример:
Ово је наша свакодневица.
Шестдесет или шездесет
Правилна ће бити употреба речи шездесет у којој долази до
једначења сугласника по звучности.
Пример:
Имам шездесет година.
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Pohlepno i licemjerno
čovječanstvo
Ovim naslovom želim samo malo nagovijestiti
o čemu mislim pisati. Prvo moram dokazati da
je čovječanstvo ovog trenutka zaista takvo. Ako
se ispostavi da je to istina, potrebno je objasniti
šta se to dogodilo te ljudi postadoše toliko
pohlepni i licemjerni.
U vremenu ekspanzije tehnološkog napretka
neće nam biti teško da to pratimo jer su nam
elektronski mediji na raspolaganju, a oni su
prozor u svijet. Zbog toga smo svjedoci šta se
sve u svijetu događa. Teško mi je shvatiti da
se svijet razvio samo tehnološki, dok svijest
čovjeka ostaje u pećinskom dobu. Ako ozbiljno
razmišljamo o tome sâmo će nam se nametnuti
pitanje: „Šta je to čovjek? Zašto je postao
zao? Otkud mu osobine kao što su: egoizam,
pohlepa, licemjerje i ostale negativnosti?“.
Da bismo dobili odgovore na sva ova pitanja
neminovno je da o tome razmišljamo,
proučavamo i usvojimo najadekvatniju teoriju
postanka čovjeka.

Kreacionizam, evolucija, ili devolucija?

Po svim izgledima, ljudi nisu oduševljeni ni
sa jednom od ove dvije prve teorije koje smo
izučavali u školama: ni sa teorijom Božijeg
stvaranja čovjeka, niti evolucijskim procesom
od čovjekolikih primata.
Devolucija - Nismo evoluirali iz materije,
nego smo devoluirali, ili sišli, iz domena čiste
svijesti - duha. Ovo sam navodio i u jednom od
prošlih pisanja. Šta to u stvari znači? Teoretičari
devolucije tvrde da smo prvenstveno postojali u
domenu energije, kao tanani um i svjesno „ja“,
i to na nivou čiste svijesti u harmoniji s ličnim
praizvorom i svih svjesnih bića. Ako svjesno
„ja“ prekine vezu sa ličnim praizvorom, ono se
prekriva nižim energijama uma i materije.
Kada se to desilo, desio se i početak bitisanja
čovjeka na planeti Zemlji. Što je duže taj živi
entitet (to svjesno „ja“) obitavalo odvojeno od
praizvora, sve je više poprimalo grubu energiju
materije. Svi oni prvobitni, silazeći entiteti iz
domena čiste svijesti, zadržali su još toliko veze
s njom, iz koje su još dugo dobivali energiju i
inteligenciju.

za život u materijalnom svijetu. Uz pomoć
inteligencije koja im je stizala iz kosmičke
svjetlosti, ljudi su poprimili kôd za
razmnožavanje, i od tada su se počeli množiti.
Izabrali su područje srednjeg i donjeg toka
Dunava. To su izabrali zbog najumjerenije
klime u to vrijeme na našoj planeti. Iako je
kod njih bio izvršen potpun proces odvajanja
od prvobitnog postojanja, nikad nisu mogli
zaboraviti kosmičku svjetlost i praizvor svih
svjesnih bića.
Međutim, ipak su se vremenom prilagodili
životu u materijalnom svijetu, i prvo čime su
se počeli baviti je lov i sakupljanje plodova, a
zatim zemljoradnja i stočarstvo. Zbog povoljne
klime i plodnih životnih uslova naglo su se
množili, i zbog izuzetnog priraštaja dijelili su
se i osnivali mnoge zemljoradničke zadruge.
Iako su mlađi naraštaji mnogo poštovali svoje
pretke, ipak je došlo do raseljavanja.
Vjekovima se taj autohtoni rod dijelio i
sačinjavao nova staništa i svoj način življenja.
Mnogi rodovi sačiniše bratstva, a kasnije
se udružiše u plemena. Strogo su poštovali
plemenski način života. Plemenske starješine
i njihove odluke na saboru, za njih su bile
svetinje. Namnoži se vrli rod i od njih narod
posta, narod izvorni, narod samonikli. Po cijeloj
Evropi i Aziji se nastaniše. Kroz milenijume
mnoge osjećaše čežnju i kajanje što prekidoše
vezu sa svjetlošću univerzalnom i sviješću
apsolutnom. I sve što je svjesno u najvišem
sloju kosmosa, nazivali su Bogovima.
Samostalno izgradiše staništa mnogobrojna, i
dvorove silne podigoše. Usvojili su sjedelački
način života, i kao takvi nastali su dugovremenim
bitisanjem i razvojem. Po pravilu su vezani
za određeni širi životni prostor. Spontano, u
milenijumskom razdoblju, stvarali su svoj jezik
i pismo, te sveopštu kulturnu baštinu.
Zbog toga su po svemu bili originalni, i po tome
se ogleda njihova starina. Izgradili su, kao što
rekoh, mnoga urbana staništa sa značajnim
dvorcima, a najpoznatiji su bili na Helmskom
(Balkanskom) i Apeninskom poluostrvu.

Nisu oni od te svjetlosne energije otpadali kao
kapi kiše, nego su se dugo, dugo oformljavali,
kao kapi rose iz vodene pare. Taj proces je
trajao milionima godina.

Na tim područjima je kolijevka Srba koji su
se vjekovima raseljavali širom Evrope, Azije,
sve do drevne Indije. Stalnim raseljavanjem
postadoše od njih mnogi narodi koje kasnije
civilizacije prozvaše Slovenima.

Još dok je koliko-toliko na ljude djelovala
kosmička svjetlost i inteligentna energija,
pronašli su najpovoljnije mjesto na planeti

Toskana u današnjoj Italiji je pokrajina u
kojoj još od nevjerovatno daleke prošlosti
žive samonikla srpska plemena. Tu je stasala

najstarija visoka civilizacija o kojoj niko ništa
nije znao.
Vremenom su postali neprikosnoveni graditelji
visokih dvoraca u čast svojih božanstava,
graditelji različitih trgova, sistema vodovoda i
ostale infrastrukture.
Kako za stare Grke, tako i za kasnije
Rimljane, ova drevna civilizacija je bila velika
nepoznanica. Niti su znali ko su, niti su znali
njihov jezik, niti su znali protumačiti njihovo
pismo sa mnogobrojnih spomenika. Jedino
što su primijetili po načinu ponašanja je da
su dobroćudni i izuzetno gostoprimljivi. Sve
drugo im je bila zagonetka. Jednostavno su
ih prozvali „Etrurci“, dok su oni same sebe
nazivali Raseni.
Mnogo, mnogo kasnije, na ovoj planeti su još
mnogi narodi nastajali koji su u neuporedivo
većoj mjeri bili naklonjeni energiji materije
od onih prvo-otpalih od praizvora. Ovi, što su
se pojavili kasnije, odlučiše da žive životom
nomadskim i u vječitom pokretu. Lov im je bio
glavno zanimanje. Zbog toga su bili vječito pod
oružjem, i veoma kruti i nemilosrdni.
Žalosno je to što je prvi susret i jednih i
drugih sa Rasenima, kao i sa drugim srpskim
plemenima, bio osvajački i pljačkaški.
Od tada pa kroz mnoge vjekove na ovaj
miroljubivi zemljoradnički narod napadali su
nemilosrdni Grci, a kasnije i Rimljani. Sve
njihove drevne tekovine okrutno su prisvajali
i proglašavali svojim. Najužasnije je bilo kada
su počeli prisvajati i njihove duhovne tekovine.
Veličanstvene hramove njihovih božanstava
proglašavali su svojima.
Sve ovo što sam do sada zapisao samo je uvod
u ono o čemu mislim pisati, a to je ovaj sljedeći
naslov koji je u neku ruku nastavak onom
prvom.

Milenijumska borba
mnogobrojnih osvajača

Srba

protiv

Žao mi je što moram potvrditi ispravnost ovako
napisanog naslova. I danas smo svjedoci tome,
pa se nameće logičko pitanje: „Majka mu stara,
pa zbog čega?“
Mislim da će mi biti lakše objasniti zbog čega
to rade, nego zbog čega to rade uglavnom
Srbima, i što je još gore, sve to licemjerno
prikrivaju i krivotvore. O ovim temama o kojim
sada pišem, vladajući teoretičari na ovakav
način neće nikada da pišu. Svesrdno se trude da
o tome autoritativno, i navodno znalački, čak
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i činjenično stanje prikažu na način koji njima
odgovara.
Ako se prisjetimo iz prethodnog teksta: svi
narodi nisu nastajali istovremeno. Grci su
nastajali nekako kao legije stranaca. Lutajući
pojedinci, noseći sa sobom lovačka naoružanja,
zbog interesa su se udruživali u horde koje su
bile u lovu mnogo uspješnije od pojedinca. To
su bila udruženja bez društvene i rodbinske
veze i civilizacijskog dotignuća.
Mnogo bih još mogao pisati o svemu ovom,
međutim, trajalo bi to predugo, pa se moram
usredsrediti na osnovna pitanja na koja
želim dati odgovor. Kao što je već ranije
rečeno, autohtona srpska plemena se još u
predistorijsko doba masovno namnožiše, te
se u milenijumskim razdobljima raseliše po
čitavoj Evropi i skoro čitavoj Aziji, sve do
drevne Indije. Svojim sjedelačkim načinom
života u svojim plemenima su osnovali veoma
organizovane poljoprivredne zadruge.
Pored poljoprivrede, bavili su se još mnogim
djelatnostima. Veoma rano su postali izuzetno
spretni drvodeljci, pronalazači mnogih ruda.
Bili su veliki graditelji. Podizali su mnogobrojne
dvorce, hramove svojim božanstvima i ostale
građevine. Kao takvi, veoma su bili napredni
na svim područjima. Kroz mnoge vijekove,
i mnoge hiljade godina, pojavljivali su se
kod njih mnogi izumi koji su im olakšavali i
uljepšavali životne uslove.
Pošto su tokom dugih vjekova svoga postojanja
duhovno stanje uspijevali održati na najvišem
nivou, oni su, kako su govorili, tačno znali gdje
im je porijeklo i odkud su došli. Kosmičke
vrhunske energije, gdje su nekada boravili
među mnogim božanstvima, još uvijek
se dobro sjećaju, i sa velikom svetošću ih
obožavaju i časte. Zbog svega toga pojavljuju
se, odnosno drugi ih prepoznaju, u vrhunskim
civilizacijama u kojima su se nalazila velika
bogatstva. Najbogatiji su bili duhovnošću, a
materijalno bogatstvo se uglavnom nalazilo u
ukrasima iz plemenitih metala u hramovima
njihovih božanstava.
Sada vas molim da obratite pažnju jer sve što
sam do sada napisao, pa i ovo što ću i sada
iznijeti u javnost, kod mnogih se dočekuje na
nož i obilježava kao jeres.
Hiljade godina prije pojave hrišćanstva Srbi su
častili one iste Bogove sa kojima su nekada bili
u istoj postojbini: Svarog, Sventovid i Dažbog.
To je trojstvo u koje su svi Srbi vjerovali, sve
dok im nije nametnuto hrišćanstvo. Mislim da
se sada već može lagano naslutiti zbog čega su
kroz čitavu istoriju napadani Srbi. Pored ovih
postoje još i mnogi drugi uzroci, međutim, to
neka bude predmet mog sljedećeg pisanja.
Ostoja Šobot

АНТОЛОГИЈА
савременог стваралаштва за децу
српских писаца у расејању

Издавачка кућа „Пчелица“ из Чачка издала је
2015. године књигу Антологија савременог
стваралаштва за децу српских писаца у
расејању. Аутори овог капиталног дела су
Љубиша Симић, књижевник из Франкфурта,
и Александар Чотрић, књижевник и народни
посланик у Скупштини Републике Србије.
Књига је представљена на сајму књига у
Франкфурту и Београду.
Пошто су у књизи избориле своје место
и песме наших двоје чланова, сматрамо
потребним да је представимо читаоцима
Мостова. Углед Срба из Словеније су
одбранили: Смиљана Илић са две, и
Маринко Јагодић Маки са једанаест песама.
У предговору приређивача се, између
осталог, каже: „Антологија савременог
стваралаштва за децу српских писаца у
расејању је прва антологија ове врсте.
Пошто је прва, за сада је и најбоља! Као
и сваки пионирски посао, захтевала је
од приређивача да се добро обавесте и
припреме, храбро закораче у непознато,
разгрну наслаге доброг и лошег и на светло
дана изнесу оно највредније. Избор пред
вама настао је у Београду и Франкфурту,
и то показује колико је наш народ расут
по свету, те колико књижевност, култура
и уметност могу да допринесу његовом
зближавању. Антологија обухвата песме,
приче и афоризме 110 аутора из 20 држава,
са четири континента, који су својим делима
обогатили савремену српску књижевност за
децу. Приређивачи Антологије поштовали
су естетске и уметничке квалитете,
оригиналност, поучност и занимљивост дела,
као и разумљивост дечјем и младалачком
узрасту. Нисмо желели да успостављамо
насилне симетрије, нити да уподобљавамо
стваралаштво оних аутора који за децу пишу
целог свог стваралачког века, с онима који
су за децу писали тек мало и повремено.
Циљ нам је био да задовољним учинимо
читаоце, а не ауторе.“
НЕСРЕЋНА ДЈЕВОЈЧИЦА
Мала остала без мајке,
дјетињство јој украла нека сила.
Док њене другарице срећне су биле,
она је кришом своје сузе лила.
Другарице мајкама су звале
жене што родише их у срећи.
Та ријеч њој је страна,
нема је коме рећи.
Без мајчине љубави расте,
радује се рађању дана.

На срцу дјевојчице једне
неизлечива, велика рана.
„Како ће када порасте“,
размишља као велика,
за удају када стаса,
на мјесту мајке,
стајаће само слика.
Смиљана Илић
МАМА РАДИ ДРУГУ СМЕНУ
У стану правимо игралиште мало
играмо се живо како деца знају,
и до реда нам нимало није стало –
по поду нам медо и зеко падају.
И док нам тако сати безбрижно теку
тата се загледао у књигу неку.
Мама у творници ради другу смену
и не зна шта смо јој радили од стана;
ми и не хајемо за чистоћу њену –
по шпорету нашем просула се храна.
Наш се тата пуно љути на творнице
јер због њих он пере тањире и жлице.
На радију кажу да је девет сати
и тата нас тера да се перу зуби;
већ је касно, каже, требате спавати
и за лаку ноћ све нас нежно изљуби.
Одавно је ноћ и ми смо у сну лаком,
стан је заживео маминим кораком.
Маринко Јагодић Маки
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Историјске
занимљивости
Српско—бугарски рат из 1885. окончан је
склапањем мировног споразума 3. марта
1886. у Букурешту. Читав текст мира је био
сажет у једну реченицу: „Између Краљевине
Србије и Кнежевине Бугарске мир се
васпоставља потписивањем овог уговора.

предводио 1566. у својој 72. години. Султан
је услед слабости и костобоље путовао у
носиљци и на воловским колима, док је,
како би демонстрирао своју ратоборност
и виталност, на коњу пролазио кроз већа
насеља и градове.

Исидор Севиљски (600—636) је сматрао
још у 7. веку да је читање будућности из
положаја планета тешка заблуда противна
Божјој вољи.

У 16. веку је често организовано суђење
животињама широм Европе? То је наиме
сматрано за потпуно рационално јер су
животиње оптуживане да крше природне
законе који важе за све. Тако је у Швајцарској
суђено кокошки која је носила чудна јаја
док је у Француској суђено пацовима којима
је додељен адвокат да их брани. Њихово
непојављивање на суђењу оправдано је тиме
што нису имали сигурну пратњу, па су се стога
сасвим оправдано плашили локалних мачака.

Бургундијски војвода Филип III Добри
(1419—1467) имао је преко тридесет
познатих љубавница при чему се потрудио
да све своје ванбрачне синове и кћери удоми,
ожени/уда и запосли.
У време Кандијског рата (1645—1669)
између Млечана и Османлија на пољу
код Клиса почетком маја 1660. одржано је
петнаест двобоја између хришћанских и
муслиманских мегданџија.
Најчувенији руски епски спев из средњег
века Спев о војевању Игоровом (рус. Слово о
полку Игореве) био је сачуван у виду једног
јединог средњовековног рукописа из 15.
века који је 1795. пронашао гроф Алексеј
Мусин-Пушкин. Мусин-Пушкин је одмах
направио препис за царицу Катарину II.
Спев је штампан 1800. године, док је МусинПушкинов средњовековни рукопис уништен
већ 1812. у пожару који је захватио Москву у
време Наполеоновог похода на Русију.
Отомански султани су понекад путовали
инкогнито како би из прве руке видели
дешавања међу својим поданицима. У
таквим ситуацијама Мехмед II Освајач би
се прерушавао у мевлевијског дервиша, а
Сулејман I Величанствени у спахију.
Мурат III (1574 -1595), унук великог Сулејмана
Величанственог, имао је 24 сина и 32
кћерке што је уједно био и рекорд у целој
Османовој династији. Овај рекорд изгледа
још импресивније ако се дода да је последње
34 деце рођено у последњих 12 година
Муратове владавине. Након Муратове смрти,
његов син Мехмед III, следећи древни закон
братоубиства ради отклањања могућих
претендената на престо, наредио је да се
задави свих 19 Муратових живих синова, као и
двојица која су се родила одмах након Муратове
смрти, а све Муратове конкубине које су могле
бити у другом стању, удављене су у мору.
Османски султан Сулејман Величанствени
је свој последњи ратни поход лично

Катарина Медичи, француска краљица,
удовица Анрија II и мајка још три француска
краља, Франсое II, Шарла IX, и Анрија III, je
целог живота избегавала дворац Сен Жермен
зато што јој је један астролог прорекао да ће
умрети у близини Сен Жермена? Пред крај
живота, кад је осетила да јој је смрт близу,
позвала је свог исповедника, међутим, како
овај није био у могућности да дође, краљици
је послат млади капелан. Кад га је краљица
упитала како се зове, младић је одговорио:
Жилијен де Сен Жермен, Ваше Величанство.
Сујеверна краљица је пала у кому и умрла
истог дана, 5. јануара 1589. године, након
тридесет година владавине.
Да је пре Ангорске битке (1402) татарски
емир Тамерлан исплатио својим војницима
седмогодишње плате унапред како би их
мотивисао да се срчаније боре против
Османлија.
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. годинеДа је кнегиња Љубица, супруга књаза
Милоша Обреновића у нападу љубоморе
пуцала из кубуре и убила младу Петрију, једну
од многобројних Милошевих љубавница? Од
Милошевог беса спасла ју је једино чињеница
да је у том моменту била трудна.
Да је 195. године п. н. е. у Римској републици
избила побуна угледних жена, поштованих

мајки и супруга, које су захтевале укидање
закона о одевању, познатијег као Lex Oppia,
који је већ двадесетак година забрањивао
Римљанкама да носе одећу живих боја и
ограничавао количину накита који су могле
да носе, а такође и да поседују? Закон је,
упркос оштрим протестима конзула Катона,
био укинут, а Римљанке су коначно добиле
слободу да се дотерују како им се допада.
Да је француски краљ Луј XVI био веома
сујеверан и да је слепо следио савет свог
астролога да ништа не ради сваког 21. у
месецу? Испоставило се да је астролог био у
праву — број 21 је био поприлично баксузан
за француског монарха: након избијања
Француске револуције, 21. јуна 1791. године
краљ је био ухапшен; 21. септембра 1792.
у Француској је била укинута монархија; и
коначно 21. јануара 1793. године, Луј је био
погубљен на гиљотини.
Римљани су почели да прослављају
јануарске календе (1. јануар) јер су тог дана
именовани конзули по којима је називана
наступајућа година која је, према римском
календару, почињала 1. марта. Јануарске
календе су биле обележаване и разменом
дарова, док су најимућнији Римљани
приређивали велике гозбе чија је раскошност
требалo да загарантује богатство њихових
домаћинстава и у наредној години.
Прва црквена звона почела су да се користе
на латинском Западу у 6. веку, док су у
византијски Константинопољ стигла у 9. веку
као дар млетачког дужда Орса II (864—881).
Обичај паљења ватре потребе (nodfyr),
која је требало да спречи помор стоке, био
је карактеристичан за паганску Северну
Европу у раном средњем веку. У немачком
граду Марбургу овај обред се практиковао
до 17. века, а на шкотским острвима је
последњи пут забележен 1767. године.
До почетка или половине 15. века, реч гусар
у српском језику означавала је друмског
разбојника, а његово недело звало сегуса.
Ова реч се иначе често појављује у многим
српским
средњовековним
изворима:
повељама и уговорима, као и у неколико
чланова Душановог законика.
Византијски цар Василије II (976-1025) је
након сакаћења заробљених војника цара
Самуила 1014. добио надимак Бугароубица,
док је, по угледу на Василија, бугарски
цар Калојан (1197-1207) узео надимак
Ромејоубица тј. Убица Византинаца.
Српски филолог Ђуро Даничић (18251882) држао је часове српског језика
кнегињи Јулији Хуњади, жени Михаила
Обреновића, као и кнегињи Наталији Кешко,
супрузи Михаиловог наследника Милана
Обреновића.
Преузето са сајта:
http://www.istorijskabiblioteka.com
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Poučne priče
Život ti vrati ono što mu daš

Otac i sin su jednog dana otišli u šetnju u
planinu. Iznenada sin je zapeo o korijenje koje
je izronilo iz zemlje i padajući na pod uzvikivao
je “Ajjj!”.
Nakon toga je čuo iz daljine krik “Ajjjjj!”.
Toliko je bio znatiželjan da je zaboravio na
bol i odlučio potražiti osobu koju je čuo.
Dječak glasno upita “Ko je to?”, a dobio je
odgovor “Ko je to?”. Sav bijesan, dječak odluči
ponovno upitati: “Kukavico!” Glas odgovori:
“Kukavico!” Dječak pogleda oca i upita ga:
“Tata, šta se ovo događa?”
I otac pokuša objasniti sinu pa mu reče “- Sine”,
“poslušaj sad.“ Tada otac iz sveg glasa viknu:
“Lijep si! “Glas odgovori: “Lijep si!” Otac
ponovo uzviknu: “Hvala ti!” Glas reče: “Hvala
ti!” Dječak je stajao iznenađen, ali još uvijek ne
shvaćajući šta se događa.
I tako mu otac pođe objašnjavati: “Sine, ljudi
ovo zovu “jeka” ili “eho”. Ali, to je ustvari
“život”. Život ti uvijek vraća ono što ti daješ.
Život je ogledalo tvojih djela. Želiš li više
ljubavi, podaj više ljubavi. Želiš li više dobra,
podari više dobra. Želiš li razumijevanje i
poštovanje, tada razumijevaj i sam poštuj.
Ako želiš da ljudi budu strpljivi s tobom i da
te poštuju, tada i ti budi strpljiv s ljudima i
poštuj ih. Ovo pravilo odnosi se na svaki aspekt
života. Život ti uvijek vraća ono što daješ. Tok
tvoga života nije slučajnost, on je ogledalo
tvojih djela.”

“Uslovna kafa”

Ova priča će vas zagrijati bolje od kafe po
hladnom danu:
Ulazim u mali kafić sa prijateljem i naručujem
kavu. Dok se približavamo našem stolu, ulazi
dvoje ljudi i naručuje:
– “Pet kafa, molim vas. Dvije za nas i tri
uslovne”.
Platiše
naručeno,
uzmu
dvije
kafe
i
odoše.
Pitam
mog
prijatelja:
-“Šta li su to “uslovne kafe”?
Dok je on slijegao ramenima jer nije znao
odgovor uđe jedan čovjek i naruči sedam kafa,
tri za tri pravnika i četiri “uslovne”.
Nastavivši razmišljati o tome šta je to “uslovna”
kafa, uživam u sunčanom vremenu i lijepom
pogledu na trg, u kafić ulazi čovjek odjeven
u zapuštenu odjeću – izgleda kao prosjak, i
ljubazno upita konobara
– “Da li imate uslovnu kavu?“
Jednostavno je – ljudi plaćaju unaprijed kafu za
nekoga ko ne može priuštiti sebi topli napitak.
Tradicija sa uslovnom kafom počela je u
Napulju, ali se proširila diljem svijeta. Na nekim
mjestima na ovakav način možete naručiti ne
samo kafu, već i sendvič ili cijeli obrok.

Beskućnik i bogataš

Hladno zimsko jutro, velika kola sa
zatamnjenim staklima zastala su pored mladića

beskućnika koji se grijao pored kontejnera.
Iz kola je izašao bogataš u krznenoj bundi
sa ogromnom krznenom kapom i šalom od
najbolje svile. Izvadio je iz džepa nekoliko
novčanica i pružio beskućniku.
Međutim kad se vraćao u kola on je
prokomentarisao svom šoferu. Jadno dijete
ko zna šta je on Bogu zgriješio te ga ovako
kažnjava.
Još nije ni zatvorio vrata čuo je glas dječaka
koji govori: „Ne kažnjava mene Bog, On me
više čuva nego vas.“
To je malo nasmijalo bogataša, pa upita: „A,
kako ti jadniče.“
Vidite kako: „Dok noću spavam ispod
mosta na hladnoj zemlji Bog me čuva da
ne promrznem i razbolim se. Iako sam
pokriven novinama san mi je prijatan.
Dok kupim hranu iz kontejnera Bog me
čuva da ne uzmem nešto pokvareno.
Dok šetam noću ulicom, Bog me čuva da
me niko ne napadne. Šalje mi uvijek dobre
ljude na put kad su mi najviše potrebni,
dao mi je slobodu da mogu ići kuda želim.
A vi gospodine dobri, uvijek morate nositi tu
veliku bundu i opet se lako prehladite. Jedete
u najboljim restoranima i opet pojedete nesto
loše. Noću i u svoje dvorište ne možete izaći
bez pratnje a kad bi se pojavili na ulici odmah
bi vas opljačkali i ko zna šta uradili. Vama ni
najmekši dušek ne može obezbijediti miran san.
A posao i žurba za novcem uskratili su i to malo
slobode što vam je ostalo. Sad recite vi meni
koga Bog više čuva?!“
Kad je to čuo bogataš skinu svoju bundu i
pruži je beskućniku. Međutim tada je on vrati
i sa smiješkom odgovori: „Neka, vama je više
potrebna, mene grije nešto drugo.“

Biti kao ptica

Jeste li već posmatrali ptice koje se nađu pred
nekim problemom, npr. prilikom gradnje
gnijezda? Danima i danima one grade svoje
gnijezdo skupljajući razne materijale, često
donoseći ih izdaleka…
Kad završe gnijezdo i kad su spremne položiti
svoja jaja u njega, često se dogodi da ga
nevrijeme, ljudsko ‘djelo’ ili neka životinja
uništi i tada im propadne sve što su gradile.
Što tada učini ptica? Onemoća i napusti svoj
rad? Nikako! Ona počinje ponovno i ponovno,
sve dok jaja ne položi u gnijezdo.
Dogodi se, takođe često, prije nego što se izlegu
mladi ptići, da životinja, dijete, nevrijeme,
unište to gnijezdo, ali ovaj puta s dragocjenim
sadržajem…
Vrlo je teško početi ponovno od nule. Ali ptica
nikad ne zastane, ne uzmakne. Ona nastavlja
pjevati i graditi, graditi i pjevati…
Imate li ponekad osjećaj da vaš život, posao ili
vaša porodica nisu ono o čemu ste sanjali?
Imate li nekad želju reći: „Dosta, to što nastojim,
ne vrijedi truda, to je previše za mene!?“

Osjećate li umor zbog svakidašnje borbe
za život, zbog narušenog povjerenja,
nedostignutog cilja onda kad ste već bili sigurni
da ste ga postigli?
U životu svako ponekad doživi udarce, ali ne
zaustavljajte se nikada. Ako vam pomaže,
izrecite molitvu, nadajte se boljem. Ne
dopustite da vas zaokupe problemi nastali za
životnih borbi… Pokušajte ih nadići i riješiti.
Pokupite komadiće svog nadanja, ponovno ih
složite i počnite ispočetka! Kao ptice!
Nije važno šta će se dogoditi! Ne odustajte
nego samo idite naprijed. Život je stalna borba,
ali vrijedi truda prihvatiti ga!!
I nemojte nikada prestati pjevati!

Čovjek i novac

Ako čovjek juri za novcem, zvaće ga pohlepnim;
ako ga pokuša zadržati, zvaće ga kapitalistom;
ako ga bezbrižno troši, zvaće ga rastrošnim;
ako ga nikad ne uspije steći, zvaće ga
besposličarem;
ako ga i ne pokuša steći, zvaće ga
neambicioznim;
ako ga stekne bez rada, zvaće ga parazitom;
a ako će ga steći nakon što je cijeli život
pošteno radio za njega, zvaće ga budalom koja
nikad nije imala ništa u životu.

Čovjekov život

Stvori Bog magarca i reče mu: Bićeš magarac,
radićeš od zore do mraka, teglićeš na svojim
leđima sve što ti stave i živićeš 30 godina.
Magarac odgovori:
– Neka bude volja Tvoja, Gospode, ali….. 30
godina je previše, zar ne bi bilo bolje 10?
Usliši Gospod magarca i načini ga takvim.
Zatim stvori Bog psa i reče mu:
– Bićeš pas, čuvaćeš kuću čovjekovu, ješćeš što
ti stave i živićeš 25 godina. Pas odgovori: Neka
bude volja Tvoja, Gospode, ali… 25 godina je
malo previše, zar ne bi bilo bolje 10?
I usliši Gospod psa i učini ga takvim.
Onda stvori Bog majmuna i reče mu:
– Bićeš majmun, skakaćeš sa stabla na stablo
i činiti majmunarije za zabavu okoline svoje
i živićeš 15 godina. Majmun odgovori: Neka
bude volja Tvoja, Gospode, ali… 15 godina je
malo previše, zar ne bi bilo bolje 5?
I usliši Gospod majmuna i načini ga takvim.
Konačno stvori Bog čovjeka i reče mu:
– Bićeš čovjek, najinteligentnije stvorenje na
zemlji, gospodarićeš svijetom i svime u njemu
(osim ženom – to ti nikada neće uspjeti) i
živićeš 30 godina.
Čovjek odgovori:
– Hvala ti i neka bude volja Tvoja, Gospode,
ali… 30 godina je premalo, zar mi ne bi mogao
dati 20 godina što neće magarac, 15 što ih
odbije pas i 10 što ne htjede majmun?
I usliši Gospod čovjeka i načini ga takvim.
I tako čovjek živi 30 godina kao čovjek, zatim
se oženi i živi 20 godina kao magarac, radeći
od zore do sumraka i tegleći na svojim leđima
teret porodice. Potom ode u penziju i živi 15
godina poput psa, čuvajući kuću i jedući što
mu daju. I na kraju, živi još 10 godina kao
majmun, skačući od stana do stana svoje djece i
kreveljeći se da zabavi unuke.
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Јустин Поповић
Јустин Поповић (Врање, 6. април 1894
— манастир Ћелије, 7. април 1979) је
новоканонизовани
српски
светитељ.
Био је архимандрит манастира Ћелије,
доктор теологије, професор Београдског
универзитета и духовник.
ЖИВОТОПИС
Благоје Поповић, потоњи отац Јустин, је
рођен у Врању 6. априла (25. марта по старом
календару) 1894. године од оца Спиридона
и мајке Анастасије. Фамилија Поповића је
кроз генерације била свештеничка, једино је
Благојев отац Спиридон био само црквењак.
Благоје је био најмлађе дете, а имао је
старијег брата Стојадина и сестру Стојну.

чин јерођакона. У Грчкој, као и у Русији и
Енглеској, упознаје тамошњи свет. На њега
је посебно утисак оставила једна старија
бака, Гркиња, код које је становао. За њу
је рекао да је од ње више научио него на
целом Универзитету. Често је као јерођакон
саслуживао у грчким храмовима.

Брат Стојадин, као студент права је изгубио
несрећним случајем живот, испавши из воза
при једном своме повратку са студија кући.
Благоје тада свима отворено говори да жели
цео свој живот да посвети Богу да би био што
ближи њему и своме брату. Родитељи му се
противе тој жељи и на све начине покушавају
да спрече своје дете да оде у монахе.

У Атини стиче докторат богословља. Свети
синод му наједном ускраћује стипендију,
пред сам докторат. Морао је 1921. године
да се повуче у Србију и постане наставник
карловачке богословије. Предавао је
Свето писмо Новога завета, Догматику
и Патрологију. Ту прима јеромонашки
чин.
Временом
постаје
уредник
православнога часописа „Хришћански
живот“. Познати су његови чланици „Са
уредничког стола“. Понекад му је перо
„било оштрије” и дотицало се и неких
тадашњих неправилности у клиру СПЦ
и богословским школама. У карловачкој
богословији (у коју је у међувремену био
премештен), неко му краде са раднога стола
докторску дисертацију о гносеологији Св.
Исака Сиријског и Св. Макарија Египатског.
Али је за пар дана написао оквирно исту
дисертацију „Проблем личности и познања
по учењу Св. Макарија Египатског“ и
докторира у Атини, 1926. године. Убрзо
потом протеран је из Карловачке богословије
у Призрен, где је провео око годину дана,
тачно онолико времена колико је требало да
се часопис „Хришћански живот“ угаси.

Благоје бива мобилисан у „ђачку чету“
при војној болници у Нишу током Првог
светског рата, а касније они се заједно са
војском и свештенством повлаче преко
Албаније. Стигавши у Скадар, Благоје моли
патријарха Димитрија за монашки постриг,
патријарх благосиља и богослов Благоје
постаје монах Јустин.

Заједно са архијерејима СПЦ борио се
против увођења Конкордата у Србију
1936. године. Често је помагао и писао
похвално о богомољачком покрету који је
водио Св. владика Николај и био сатрудник
на мисионарском пољу са избеглим
православним Русима, испред црвене
револуције.

Тадашња власт пребацује једним старим
бродом богослове до Барија, а после
тога преко Париза, богослови стижу у
Лондон где их прихвата јеромонах Николај
Велимировић. Из Енглеске где је са групом
богослова привремено смештен, благословом
патријарха српског Димитрија, Јустин
прелази у Духовну академију у Петрограду.
Због немира који су надолазили, богослови
су 1916. године повучени назад у Енглеску.
У Енглеској, Јустин студира теологију
на Оксфорду и сам се издржава, а не од
стипендија енглеске владе. Своју критику
западног света изложио је у својој докторској
тези „Религија и философија Достојевског“,
која није прихваћена. Без дипломе се враћа
у Србију 1919. године. Патријарх Димитрије
га убрзо по повратку шаље у Грчку. Постао је
стипендиста Светог синода. За време једнога
краткога боравка кући, бива промовисан у

Од 1934. је професор Богословског
факултета Универзитета у Београду. Заједно
са Браниславом Петронијевићем основао
је Српско филозофско друштво 1938. у
Београду. Бавио се превођењем богословскоаскетске и светоотачке литературе.

У деветоразредној београдској Богословији
стекао је пуно пријатеља и са њима се
окупљао у разна богословска, молитвена
братства. Један од његових пријатеља је
био и Милан Ђорђевић, потоњи владика
далматински Иринеј. Као млад богослов,
Благоје је поред светоотачких дела читао
највише Достојевског.

По избијању Другог светског рата, отац
Јустин борави по многим манастирима.
Највише времена је проводио у овчарскокабларским
манастирима,
у
којима
је и ухапшен после рата од стране
комунистичких власти. После притвора,
преместио се у манастир Ћелије код Ваљева.
У Ћелије је дошао 1948. године по благослову
владике шабачко-ваљевског Симеона и мати
игуманије Саре, која је дошла са неколико
својих сестара из манастира Љубостиње у
Ћелије, неколико година раније.

О самоме животу оца Јустина у Ћелијама,
има се много рећи. Стално је био прогањан,
саслушаван, привођен од власти. Мало је
било оних који су стајали у његову одбрану.
То су биле ћелијске сестре с мати игуманијом
Гликеријом на челу, прота Живко Тодоровић
— лелићки парох, аввини ученици и остали
поштоваоци...
Отац Јустин је се упокојио у исто време
и у исти дан када је и рођен — на празник
Благовести 7. априла (25. марта) 1979. године.
Дана 2. маја 2010, одлуком Светог
архијерејског сабора СПЦ Јустин Поповић
канонизован је у ред светитеља СПЦ заједно
са Симеоном Дајбабским у Храму Светог
Саве на Врачару.
КЊИЖЕВНО-БОГОСЛОВСКИ РАД
Убрзо после Првог светског рата јавио
се књигом „Филозофија и религија Ф. М.
Достојевског“ (1923). По оцени неких ово дело
Јустиново је једна од првокласних и најбољих
студија уопште о генијалном руском писцу.
Јустин Поповић, који је у међувремену постао
професор догматике на Теолошком факултету,
своју тему о Достојевском је унеколико проширио
у новој књизи под насловом „Достојевски о
Европи и Словенству“ (1940). Религиозна мисао
руског писца послужила је Јустину Поповићу
да реинтерпретира религиозну филозофију
православља. Постављајући у новим условима,
пред Први светски рат, питање односа Европе и
словенства, којом су се бавили још словенофили,
блиски Достојевском, Јустин Поповић је
посредно отварао и српско питање. Било је то
пред сам почетак Другог светског рата.
Приредио је 12 томова Житија светих, за сваки
месец у години по једна књига. Сваки том
има по неколико стотина страна и представља
синтезу много разних извора систематично
сакупљених и приређених. Осим ових житија,
сабрана дела Јустина Поповића имају 33
тома. Говорио је течно четири страна језика:
грчки, руски, немачки и енглески и бавио се
превођењем са више језика.
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Мисли Аве
Јустина Поповића
Свети Сава

човеку, а права је просвета у томе да је човек
бесмртно биће, да живи створен ради Вечне
Истине, ради Вечне Правде, да живи њоме у
овоме свету – то је права просвета.

У нашој народној историји он је увек био
и занавек остао највећи и незаменљиви
народни вођ наш из смрти у бесмртност, из
овог пролазног живота у живот вечни.

Шта је то? Свети Сава основао свету школу, а
Свети Сава је протеран из школе. О несрећни
Срби, чуј Небеска Србијо! Светог Саве нема
у основним школама Српске земље, Свети
Сава нема приступа ни у каквој школи. Шта
се то збива са Српском земљом, шта се то
збива са српским човеком, шта се то збива са
несрећним Србима? Издали Светога Саву!
Важи и за тебе и за мене правило: да је
молитва и пост једини пут, једини пут да
ми очистимо себе од свакога греха, од сваке
страсти, од сваке таме, и да просветимо себе
светлошћу Господа Христа, и да истерамо из
себе све што је нечисто и прљаво. То је његов
пут, то је његова педагогика, то је васпитање
које је оставио Српскоме роду – светосавско
васпитање, светосавско школовање.

Нема доброг дела, вечног доброг дела
у историји Српскога народа да не води
духовно порекло од Светога Саве.

Ми имамо у Светом Сави непогрешног и
неустрашивог вођа богочовечанског прогреса,
који душу нашу претвара у бесмртну и вечну,
невидљиво је даноноћним молитвама води кроз
ову хучну воденицу смрти и уводи у царство
Христове бесмртности и вечности, где сва
савршенства и све радости збратимљени живе.
Само вођени и предвођени Светим Савом у борби
са грехом и смртношћу, ми ћемо непрестано
ићи из победе у победу, из победе над грехом
у победу над смрћу, и тако, једино тако у овој
људождерској воденици смрти осигурати себи
бесмртност и у овом и у оном свету.
За Светог Саву прогрес је ово: стећи Господа
Христа, живети Њиме, у Њему, и ради Њега,
и на тај начин савладати грех и смрт у себи и
у ближњима око себе.
У личности Светога Саве имамо остварен програм
богочовечанског прогреса. Христочежњивим
подвизима он је од смртног прерадио себе
у бесмртног, од пролазног у непролазног, од
несветог у светог. За њега је чудесни Господ Исус
био све у свему: све у души, све у срцу, све у
животу, све у народу, све у држави.
Осветивши и просветивши себе животом
у Христу, Свети Сава је постао први
градитељ јединог истинског прогреса у
нашем народу: победе над смрћу, над злом,
над грехом, над тамом.
Савладавши еванђелским подвизима све
грешно и смртно у себи, Свети Сава је
испунио себе бесмртношћу и вечним
животом и тако постао „наставник и
првопрестолник и учитељ“ пута који води у
живот, из смрти у живот.
Јер Свети Сава је увек први и увек највећи
Просветитељ Српскога народа, и данас
највећи Просветитељ Српскога народа.
Зашто? Зато што је највећи Светитељ. Свети
Сава је наш идеал, идеал сваког правог
Србина, идеал наше деце и наше омладине.
Свети Сава и јесте Просветитељ, и главни
Просветитељ Српскога рода, Српскога
човека и Српске историје. Зашто главни
Просветитељ? Дао је праву просвету српском

Ко је највећи богаташ у Српском роду?
Ко? Свети Сава. Од његовог богатства ми
данас живимо, његовим богатством ми се
данас богатимо, дао нам је непотрошиво
богатство. Што више Свети Сава даје, све
богатије постаје и чини нас бесмртним и
неосиромашеним богаташима.
Свети Сава – вечита матица српских душа.

Народ

А кад се народ, као целина, одрекне
Богочовека, онда се његова историја претвара
у путовање кроз пакао и његове страхоте.
Што важи за личност важи и за народ. И човека
и народ Господ Христос мери једном мером.
Нема разлике међу људима када је у питању
њихово спасење: Господ Христос је основао
Цркву која је подједнако приступачна и
отворена за све људе свих народа, свих боја,
свих континената. У њој сви народи сачињавају
један народ: „свети народ“, „народ Божји“.
Ако је наш народ већ одавно просвећен тиме
што је примио Христа и његову науку, онда
је он тим самим с Њим, са Христом, примио
и истинску просвету.
Свака свечовечанска особина код човека или
код народа долази од Богочовека, посредно
или непосредно.
Без Христа: и живот, и срце, и душа, и народ,
и држава нису ништа друго до смрт иза које
нема васкрсења.

Нама, и као појединцима и као народу,
европски
културтрегери
непрестано
предлажу и намећу хуманистички прогрес
који систематски убија осећање бесмртности
у човеку и народу, изједначујући људско
биће са смртним инсектима и животињама.
Господо, ви настављате свето дело Светога
Саве, ви стварате православну културу, ви
изграђујете, улепшавате, обесмрћујете и
своју и душу нашег народа, знате л икада?
– Када светосавски верујете у Господа
Христа, када Га растковски волите, када Му
се светосавски молите, када постите, када
чините милостињу, када изгоните грехе из
себе, када светосавски волите свој народ,
када благосиљате оне који вас куну, када
добро чините онима који вас мрзе, када се
Богу молите за оне који вас гоне. Једном
речју: када испуњујете Еванђеље Христово.
За здравље наше народне душе одговоран
је сваки од нас, и највећи и најмањи, и
најученији и најнеписменији, и највиђенији
и најпониженији.

Православље

Шта је Православље? Православље то је
Богочовек Христос, ништа друго.
Шта је суштина Православља? Богочовек
Христос. Отуда све што је православно
има богочовечански карактер: и сазнање,
и осећање, и воља, и мишљење и етика,
и догматика, и философија, и живот.
Богочовечанство је једина категорија у
којој се крећу и збивају све манифестације
Православља. Бог је у свему на првом месту,
човек на другом: Бог води, човек је вођен,
Бог ради, човек сарађује.
Свом својом онтологијом и феноменологијом
Православље извире из Богочовека. У
ствари, Православље је Православље само
Богочовеком. Све што није од Богочовека и
по Богочовеку, није православно. Може се
поставити мерило: православно је само оно што
је богочовечанско. И обратно: богочовечанско
је само оно што је православно.
Шта значи бити православан? То значи:
бити у непрестаном подвигу од човека ка
Богочовеку, бити у непрестаном изграђивању
себе богочовечанским подвизима.
Православље не зна за мистицизам. Оно зна
за богочовечански реализам: богочовечанско,
доживљавање, преживљавање, живљење,
живот.
Шта значи бити православни богослов? –
Значи: тумачити Свето Писмо кроз Свете
Оце, притом подражавајући њиховом животу.
Преузето из:
Азбучник богочовечних мисли Аве Јустина
Поповића, Београд, 2001
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Anegdote, šale i ostalo
Bio Ljuba Nenadović u Beogradu. Sretne ga poštovalac i pita:
„Koliko ćeš još sedeti u Beogradu”?
Nenadović izvadi novčanik, prebroja novac i reče:
„Samo još za sedam dinara”.
Doneo mladi pesnik svoje stihove Lazi Kostiću i moli ga za mišljenje.
Kada je Kostić pesme pročitao, mladom kolegi je napisao:
„Svaka strofa – katastrofa”.
Jovan Dučić je, kao diplomata, često dolazio u Beograd i odsedao u
hotelu. Jednom ga prijatelj upita
„Duka, što stalno odsedaš po hotelima, kad možeš u Beogradu sebi da
kupiš kuću”?
A pesnik odgovori:
„Šta će mi kuća, u Beogradu ću dobiti ulicu”.
Prolazio Mihailo Lalić pored jedne beogradske biblioteke. Upravnik ga
prepozna i pozove ga da svrati, a pisac odgovori:
„Hvala, ne mogu. Bolje da ne vidim koliko knjiga nisam pročitao”.
Putovao Branko Ćopić nekud avionom. Vreme loše, letelica se trese. Da
bi odagnao strah, pesnik speva pesmicu:
„Bože, iže jesi na nebesi
ako mi se što god desi
ti udesi da ja padnem
u naručje stjuardesi”.
Ratko Adamović daje rukopis svog novog romana „Stari hrast” Miodragu
Bulatoviću da pročita i kaže mu svoje mišljenje, a Bule se brani rečima:
„Izvini, Ratko, ali ne mogu. Znaš, i ja sada nešto pišem, pa se bojim da
ne utičeš na mene”.
Početkom devedesetih, prošlog veka, kada je u Beogradu bilo aktuelno
menjanje imena ulica, ulazi pesnik Pera Pajić u Srpsku književnu zadrugu
i kaže:
„Ostadosmo mi bez ulice u Beogradu”.
Milorad Đurić ga teši rečima:
„Šta tebe briga, tebe čeka ulica u Valjevu”, a Dragan Lakićević doda:
„Pa posle možeš da daš oglas u novinama: menjam veliku ulicu u Valjevu
– za manju u Beogradu”.
U jednoj anegdoti pesnik Ðura Jakšić seda na fijaker unatraške, kočijaš
ga upita što ne sedne napred, na šta mu Ðura kaže:
„Pa gde ste vi videli da Srbin gleda unapred?!”
ERA KOD MINISTRA
Neki Era, pošto je posvršavao poslove u Beogradu, imao je nameru da
obiđe ministra (svoga zemljaka)
radi neke molbe. Banu Era ministrovoj kući i zatraži od momka da ga
pusti unutra.
– Gospodin je na ručku, ima goste, neku veliku gospodu, zato te ne
mogu pustiti unutra.
– A da li će uskoro ustati?
– Ne znam, tek sad su slamu (čačkalice) uzeli.
– Šta reče, slamu uzeli?
– Da, potvrdi momak.
– Kad su uzeli slamu, ja koliko ću čekati dok pojedu zob, reče Era i vrati
se na ulicu.
ŠTO PJEVAŠ ERO KAD PLATITI MORAŠ
Sišao Era sa Zlatibora i svratio u čuvenu Đerovu mehanu, i reče gazdi:
– Gazda, oćeš li mi dati satluk rakije i ručak?
Gazda mu donese i Era pojede, pa opet upita:
– Oćeš li mi dati još jedan satluk rakije?

Pošto se Era nakresa, gazda mu priđe s računom, a ovaj reče:
– Moj lijepi gazda, ja nemam para da ti platim trošak, a ja sam te i pitao
„oćeš li mi dati“, a ti si kao dobar
čovjek donosio i davao jednom siromašnom Eri i bez para.
Gazda ga saleti da plati, a Era ni da čuje, pa se pogode da Era peva sve
dok se gazda ne nasmeje. Era pevao,
a gazda nikako da se nasmeje. Najzad Era zapeva koliko ga grlo nosi:
– Oj, Ero, jedan budalasti, što pjevaš kad platiti moraš?!
Gazda se nasmeje i reče:
– Tako je.
Era presta sa pesmom, uze kapu u ruke, i reče:
– Sad sam ti odužio i vala ti! To reče i izađe na ulicu.
DAJ MI VEČERU UMESTO RUČKA
Sišao Era u Užice i svratio u mehanu i zapita mehandžiju šta ima za
ručak:
– Pasulj s mesom, odgovori mehandžija.
– Pošto ti je taj ručak?
– Deset dinara.
– A šta ima za večeru, moj lijepi gazda, i pošto je večera?
– I za večeru je pasulj, samo on je sedam dinara, jer je podnevni.
– Onda, daj mi večeru!
Mehandžija donese Eri u podne večeru sa popustom od 30%, i nasmeja
se Erinoj dovitljivosti.
ERA IZ GOSTILJA U PEŠTI
Pre sedamdeset godina nekom trgovcu Mitroviću iz Gostilja Mađari,
u dogovoru sa svojim vlastima, podvale na taj način što je „bajagi“
konstatovano da goveda koja je ovaj hteo da proda nisu zdrava, pa ih je
morao prodati krišom ispod cene, tako da izgubi veliki novac. Sutradan
mađarski trgovci došli u hotel u kome je odseo Era i zateknu ga kako
gricka kiflu i pije kafu, pa ga počeše zadirkivati:
– More, Ero, što ne jedeš krmenadle i ćulbastije, već samo hleb?
Era je ćutao.
– Ne mari ništa Srbo, pogubio volove. Tako u Srbiji ima dosta volova...!
– A kada ste vi bili u Srbiji i jeste li bili na Zlatiboru? upita ih Era.
– Pa bili tako pre pet, šest godina, nalagaše Mađari.
– E,otkad ste vi otišli od nas, u nas je manje volova odgovori Era i
nastavi da gricka kiflu.
NE TRPAM NA SVETOG ILIJU
Pokosio Era livadu, pa nije stigao da zdene seno radnog dana, već je to
morao učiniti na praznik Svetog
Iliju. Naišao pop kroz selo, pa videći Eru gde radi na veliki praznik,
viknu ga s puta:
– Oj, Milovane!
– Čujem pope!
– Šta to radiš, bolan ne bio?
– Ja, vala, pope trpam seno.
– Pa zar ga trpaš na Svetog Iliju?
– Jok vala, na njega, već na ‚rastovu granu odgovori
Milovan i nastavi posao.
NE VELIM JA TEBI PRIJATELJU
U vreme kada se na Zlatibor dolazilo na konju i peške, neki putnik
naišao na konju preko drvenog mostića na Obudevici. Konj se uarumio
i nikako da naiđe na mostić. Putnik pokuša da ga pokrene korbačem, ali
konj ni maći. Naišao Era iz Jablanice, pa videvši da putnik nemilosrdno
udara konja, poviče:
– Ostavi ga more, pametniji popušta!
Putnik se naljuti i poče psovati Eru, a Era reče:
– Ama ne velim ja to tebi, prijatelju, nego konju, tešim njega jadnika.
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Mudre misli
Ako nekome nešto nije dalo majčino mleko, kravlje
nije nadoknadilo.
Ako pijemo kao stoka - biće dosta, ako pijemo kao
ljudi - biće malo.
Ako sreću ne sretneš, nećeš je ni stići.
Ako zima ustima ne ujede, ona repom ošine.
Boj se Boga, ali i onoga koji se Boga ne boji.
Bolest i planinu obori, a kamoli čoveka.
Bolje manastir da rasturiš nego dvoje mladih da
razdvojiš.
Bolje poštena smrt nego sramotan život.
Bolje svašta jesti nego svašta govoriti.
Dobro je teško videti, a lako se pozna.
Drži reč ko rešeto vodu.
Gledaj napred, al se osvrni i nazad.
Gori je ženski jezik no turska sablja.
Govori da bih te video.
Kad se perje prospe teško ga je sakupiti.
Kad čovek nema svoga dobra, tuđe zlo premeće.
Kajanje je lek za svaki greh.
Kašalj, šuga i ljubav ne mogu se sakriti.
Ko lomi veru, njega će vera.
Ko ne plati rukom, taj će dušom.
Koji se pas silom u lov vodi, taj zeca ne hvata.
Lako je iza šest volova plug držati.
Mnogo dobija onaj koji svašta ne kupuje.
Ne čini dobro, da te čudo ne nadje.
Ne čini zlo, da ti ne dodje još gore.
Od rane trešnje i lepe žene čovek malo koristi ima.
Od reči mu nema tvrđeg grada.
Od zla gore, a od dobra bolje nema.
Siroto dete samo sebi pupak vezuje.
Teško vuku za kojim psi ne laju.
Zora sviće, biće dana.
Žena je zlo bez kojeg se ne može.
Čovek je tvrđi od kamena, a slabiji od jajeta.
Ko zlu prašta, dobru škodi.
Više valja šaka dobrote nego vreća mudrosti.
Ko svakog sluša zlo čini, a ko nikog još gore.
Ne boj se onog kom nisi dobro učinio.
Daj mi znanje, daću ti imanje.
Ko pametno ćuti, mudro govori.
Ko ima pameti ne treba mu sreće.
Luda pamet, gotova pogibija.
Glupost i oholost na istom drvetu rastu.
Svaka sila za vremena, a nevolja redom ide.
Zaludu mi biser, kad mi grlo davi.
Bolje je biti i mali gospodar nego veliki sluga.

Koji hrt dva zeca tera, nijednog ne uhvati.
Ko se meša s tricama, pojedu ga svinje.
Čiji gresi, toga i kajanje.
Bolje je nemati nego otimati.
Časna haljina sramote ne pokriva.
Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima.
Mnogo ašova treba da se istina sahrani.
Ako je trava pokošena ostalo je korenje.
Ko neće kad može, ne može kad hoće.
U tekućoj vodi mulj ne leži.
Od jednog udarca, dub ne pada.
Gde nema rada tu nevolja vlada.
Lenjost troši dušu kao rđa gvožđe.
Mirna duša je najbolja ležaljka za odmor.
Bolje ti je upaliti jednu malu svijeću nego li da
čitavog života proklinješ mrak.
Sve dok staješ na svoje noge nemoj se žalostiti ako
posrćeš.
„Moguće” upita „Nemoguće”: Gdje živiš? Reče: U
snovima nesposobnih.
Kuća bez knjige je kuća bez duše.
Nije jak onaj koji stalno dobija ratove već je slab onaj
koji stalno gubi mir.
Ne dolazi se ratom do mira već sporazumom.
Kada pravda nestane sa lica zemlje – čovjek postaje
bezvrijedan.
Nije sreća u tome da stalno radiš ono što želiš već je
sreća u tome da želiš ono što radiš.
Najgore što može pogoditi nekog čovjeka jeste da je
besposlen i da ne voli nikoga!
Sram je ljepota kod žene a vrijednost kod čovjeka.
Prijateljstvo je bunar – što više iz njega zahvataš on je
sve dublji.
Osmijeh je lijepa riječ bez slova.
Nemoj mnogo razmišljati o onome što si izgubio kako
ne bi izgubio ono što imaš.
Lijepa riječ je pasoš kojim se stiže do svakog srca.
Što je obmana veća – to je manja sreća.
U lijepom vrtu se zna naći i po neka zmija.
Život je jedina stvar koja što više raste više opada.
Srca su prostorije, a usta brave; jezici su ključevi –
stoga neka svaki čovjek čuva ključ svoje tajne.
Veličina tvog uma rađa zavidnike, dok veličina tvog
srca rađa prijatelje.
Trenutak boli traje jedan sat, dok sat uživanja traje
jedan trenutak.
Nema potrebe plašiti se od pucnjave, jer metak koji će
te ubiti – nećeš ga čuti.

