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Нова сезона, 
нови догађаји
Поштовани читаоци,

Након годишњих одмора и припрема закорачили смо у нову сезону дје-
ловања српских друштава. Већ почетком септембра почеле су припреме 
за догађаје који су слиједили, а фолклораши су након љетне паузе на-
ставили са пробама и увјежбавањима, а неки и са постављањем нових 
кореографија.

Савез српских друштава Словеније одрадио је већ традиционални проје-
кат, а то је семинар традиционалних игара и пјесама намијењен умјет-
ничким руководиоцима и короеграфима фолклорних група. Била је ово 
прилика да се фолклораши упознају и да обраде нове етнокореолошке 
области и да се упознају са играма и пјесмама са тих подручја.

Да се у друштвима поклања велика пажња младим нараштајима говори 
и фестивал дјечјих фолклорних група „Разиграни табанчићи“ који је ре-
ализован у организацији КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице.

Српско културно друштво „Слога“ из Нове Горице и ове године се потру-
дило и припремило своју фолклорну манифестацију „Разиграна срца“ на 
којој су поред домаћина наступиле фолклорне групе из Словеније, као и 
гости из Београда.

И ове године СПД „Никола Тесла“ из  Постојне својим догађајем 
„Поздрав јесени“ не само да је поздравило ово годишње доба, за које 
кажу да може бити веома лијепо, него и представило занимљив кул-
турни програм.

У АКУД „Коло“ из Копра наставили су са школом српског језика, а поред 
тога извели фестивал омладинских и ветеранских фолклорних група на 
коме су учествовале фолклорне групе из Словеније, Аустрије, Републике 
Српске и Србије. Чланови АКУД „Коло“ учествовали су и на фестивалу 
у Бољевцу у Србији.

У друштвима се поред фолклора поклања пажња његовању и очувању 
српског језика, а то доказују и дјелатности СКД „Петар Кочић“ из Крања 
које у свом програму има пројекат „Караван књижевности и драмске дје-
латности“, а први догађај из овог циклуса већ је био у Крању а наставиће 
се у другим градовима Словеније, као и у другим земљама.

До краја године очекују се и други догађаји у осталим друштвима, о 
чему ћемо писати у наредном броју Мостова.

Поред догађаја из друштава и у овом броју Мостова доносимо још не-
колико занимљивих чланака, као и неке сталне и уобичајене рубрике. О 
свему горе наведеноме можете прочитати опширније на страницама овог 
броја Мостова.

Душан Јовановић
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Пред више стотина грађана Љубљане и дру-
гих градова Словеније, на почетку је одр-
жан краћи културни програм, а водитељка 
програма је у својој најави споменула зна-
чај Вука Караџића, као и његову сарадњу и 
близак однос са Јернејом Копитаром. Биста 
се налази испред српске православне цркве, 
храма светих Ћирила и Методија, а поклон 
је града Београда Љубљани и реплика дјела 
Петра Убавкића из 1889. године.

Бошко Сувајџић из Вукове задужбине рекао 
је да је Вуково дјело највећа српска задуж-
бина, а његова биста у Љубљани више од 
симболичног знака његовања пријатељства 
два народа.

„Ово је велики дан за нашу заједницу у Сло-
венији, али и празник културе, образовања 
и науке. Наш Вук је постао сада почасни 
грађанин Љубљане“ рекао је Сувајџић.

И он је истакао значај и допринос Јернеја 
Копитара и његову сарадњу са Вуком, на-
водећи да је њихов сусрет значајан, прво-
разредан догађај за развој српске нацио-
налне културе.

Градоначелник Београда Синиша Мали ре-
као је да је Љубљана примањем поклона и 

Биста Вука Караџића 
у Љубљани
Градоначелници Београда и Љубљане, Синиша Мали и Зоран Јанковић, 
открили су 8. јула 2016. у Љубљани бисту реформатора српског језика и 
писма Вука Стефановића Караџића

давањем локације у центру града за његово 
постављање, показала да јој је, као и Београ-
ду, стало да традиционално добри односи 
двије престонице добију и додатни квалитет 
кроз јачање сарадње на пољу културе.

„Од данас биста Вука Караџића краси 
Љубљану и то је важан и подстицајан до-
гађај, за односе два града и две државе, али 
и за српску заједницу која овде живи“ рекао 
је Синиша Мали и додао да очекује да ће 
се сарадња Београда и Љубљане наставити 
и да ће своје данашње домаћине ускоро ви-
дјети у Београду на откривању споменика 
некој од бројних значајних личности слове-
начке културе.

„Тиме ће наша престоница добити значајан 
украс а добри односи два народа нову пот-
врду“ нагласио је градоначелник Београда. О 
значају дјела Вука Караџића за српски језик 
и културу, додао је, зна се и у Србији и у Сло-
венији, и широм свијета, а Вуково фонетско 
писмо, афирмација народног језика, рад на 
језичкој реформи и прикупљању народних 
умотворина, заинтересовали су учену Евро-
пу 19. вијека за судбину српског народа.

„У то време наш народ се уз огромне напоре 
борио за своју афирмацију на историјској сце-
ни, а велике заслуге за препознавање значаја 
Вуковог епохалног животног дела и његову 
афирмацију на европској сцени, припадају 
Словенцу Јернеју Копитару, великој лично-
сти словеначке културе, образовања и про-
свете – рекао је Мали. Дубоко уважавајући 
један другог, поставши протеком времена и 
одани пријатељи, ови великани поставили су 
и темеље живој и богатој културној сарадњи 
српског и словеначког народа, која сеже до да-
нашњих дана, истакао је Синиша Мали.

„Ако историјски вртлози, политичке про-
мене, успони и падови царстава и држава и 
промене друштвених односа знају да помуте 
односе међу народима у свету, несумњиво 
је да је једина константа која те односе про-
дубљује, управо она на пољу културе. Дана-
шњи догађај, потврда је нашег заједничког 
веровања у тај принцип“ подвукао је Мали.

Градоначелник Љубљане Зоран Јанковић ис-
такао је да је локацију за постављање бисте, 
поред православне цркве, изабрао сам град 
Љубљана, јер за то нема бољег мјеста.

„Локација је погодна, поред цркве, парка Ти-
воли, ту је и споменик Трубару, као и Народ-
на галерија преко пута и увјерен сам да ће 
споменик добити своју тежину“ поручио је 
градоначелник Љубљане.

Он је додао да се данас доказује да прија-
тељство, које је постојало између Вука и Ко-
питара, постоји и данас између два народа.

„Сви сте добродошли у Љубљану“ поручио 
је Зоран Јанковић.

Како је додао, у Београду би бисту требало 
да добије неки од најзначајних Словенаца.

„О томе ћемо још одлучити, нормално би 
било да то буде Јернеј Копитар, као први Ву-
ков сарадник, и он има предност“ рекао је 
Јанковић. Иницијативу за постављање бисте 
покренула је Вукова задужбина, као и не-
кадашња Канцеларија за сарадњу са дијас-
пором и Србима у региону, а подржао ју је 
градски секретаријат за културу.

Овој свечаности, откривању бисте Вука 
Стефановића Караџића ,присуствовали су и 
представници српских друштава као и Да-
либор Самац, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније.

Душан Јовановић
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Савез српских друштава Словеније и ове 
године организовао и извео семинар тради-
ционалних игара и пјесама за умјетничке ру-
ководиоце и кореографе фолклорних група. 
Семинар је одржан 1. и 2. октобра 2016. у 
„Дому скупности“ Савско насеље у Љубља-
ни. На семинару је учествовало двадесет 
троје полазника из осам друштава.

Првог дана, у суботу 1. октобра семинар 
је почео поздравним говором Далибора 
Самца, који је поздравио учеснике семи-
нара, полазнике и предаваче, и пожелио им 
успјешан рад. 

Радни дио семинара почео је предавањем о 
етнокореолошким областима Јањ и Змијање, 
а предавали су мр Сања Пупац, етномузи-
колог и Горан Пупац, кореограф. Након те-
оретичног дијела прешло се на практични 
приказ игара поменутих области, гдје су 
предавачи приказивали прво основне еле-
менте ових игара а затим и оне сложеније.

Предавање за дјевојке о пјевању са подручја 
Јања и Змијања одржала је мр Јована Лукић, 
док су момци у исто вријеме увјежбава-
ли игре, а затим је предавање о пјевању, уз 
практичне примјере, одржано за момке, док 
су дјевојке увјежбавале игре.

Мр Сања Пупац и Горан Пупац одржали су 
веома занимљиво предавање о ношњи, кори-

Семинар 
традиционалних игара
Семинар за умјетничке руководиоце и кореографе фолклорних група одржан је 1. и 2. октобра 2016. у Љубљани

стећи видео пројекције, а два пара су била 
обучена у ношње јања и Змијања, тако да су 
полазници семинара на лицу мјеста видјели 
како изгледају те ношње, а предавачи су по-
казали и прављење фризура.

Након тога поново се прешло на игру да 
би се видјело шта су се полазници научи-
ли и колико су савладали игре подручја 
Јања и Змијања.

На крају првог дана семинара мр Јована 
Лукић одржала је веома занимљиво и за по-
лазнике свакако корисно предавање о учењу 
традиционалног народног пјевања.

Другог дана семинара, у недјељу 2. ок-
тобра, обрађивана је нова област, игре и 
пјесме Срема. Прво је Далибор Самац 
представио Милорада Лонића, кореографа, 
који је затим одржао теоретично предавање 
о сремским играма и пјесмама, а у исто 
вријеме за потребе полазника снимане су 
игре Јања и Змијања.

Послије занимљивог предавања о области 
Срема прешло се на практични дио гдје је 
Милорад Лонић приказивао основне еле-
менте ових лијепих и занимљивих, али и 
захтјевних игара, а полазници су се трудили 
да што више и што боље савладају све еле-
менте приказаних игара.

У наставку семинара мр Јована Лукић је 
водила предавање о пјесмама Срема и прак-
тичним примјерима полазника потрудила се 
дочарати лијепе пјесме и пјевање Срема.

У поподневним сатима наставило се са об-
радом и учењем сремских игара, да би пред 
крај семинара било обављено снимање за 
видео материјал који ће полазници користи-
ти у свом будућем раду. На снимању су уче-
ствовали сви полазници.

На крају семинара полазницима су се захва-
лили мр Јована Лукић и Милорад Лонић, по-
хваливши активност, интересовање и труд 
полазника, што даје наду да ће придобљено 
знање на прави начин искористити. Далибор 
Самац се захвалио свим полазницима да су 
се одазвали позиву у похађали овај семинар, 
захвали осе предавачима на њиховом тру-
ду и залагању а затим полазницима уручио 
увјерења о похађању семинара.

Из разговора са полазницима и предавачима 
могло се констатовати да су и предавачи и 
полазници задовољни једни другима, као и 
условима у којима је одржан семинар.

Текст и фото: Душан Јовановић

Полазници семинара са Јованом Лукић и Милорадом Лонићем
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Тако је говорио и забележио Деспот 
Стефан Лазаревић. Назван је Високи не 
само због стаса него и због духовне висине.

Кад сам био доста млад, а увек радо-
знао, поставио сам питање свом старијем, 
ученијем колеги и дивном пријатељу, исто-
ричару Ивану Божићу: ко је за њега, вели-
ког зналца, највећи српски владар? Моја 
наивност била је изненађена хитрим и нед-
восмисленим одговором, који као да се под-
разумевао: „Па то је – уверен сам – Деспот 
Стефан Високи.“ Јер владао је у најтеже 
доба, а постигао много: поражена Србија до-
живела је свестран препород. Тешко, смрто-
носно рањена – није умрла. После косовске 
трагедије, на Видовдан 1389, живела је још, 
све до 1459, дакле пуних седамдесет лета.

Стефан Лазаревић је имао дванаест 
година кад је остао без оца, а Србија без вла-
дара. Силом околности, државничке бриге 
и крајње мучни послови пали су на плећа 
удовице, мудре кнегиње Милице, уз коју је 
била, у несрећи прекаљена, монахиња Јефи-
мија, „ћерка господара Драме и жена деспо-
та Угљеше у миру“, који је изгубио живот и 
Државу у Маричкој бици, 1371.

Млади кнез, кад је ступио на престо, 
преузео је вазалске обавезе према турском 
султану Бајазиту Првом. Одликовао се у 
биткама на Ровинама 1395, код Никопоља 
1396, код Ангоре 1402. Дневна политика је 
била неумољива. Стефан Лазаревић се ви-
тешки суочио и носио с њом, свестан свог 
трагичног положаја: да служи убици свога 
оца. Дух, међутим, није био сломљен, нити 
је самосвест била поражена. Вазал витешки 
часно служи, али никад не слави господара, 
који је силник; и кад се мири са суровом 
збиљом, српски кнез и духовна елита којом 
је окружен доследно негују свој хришћански 
систем вредности у коме је уљез и завојевач 
оличење зла. 

Све што су писали и стварали Сте-
фан Високи и његови савременици одише 
српским родољубљем и православном ду-
ховношћу, јер дух није покорен иако су бит-
ке војничке и политичке изгубљене. Вера 
не тамни и нада се не гаси. Једно је дневна 
политика, са њеним свирепим нужностима 
и њеним неумољивим диктатом. То је као 
непогода наметнута од виших судбинских 
сила и неприлика. А друго је служба трај-
ним вредностима, којих се духом велики 

Колико је у нашој моћи – 
ми своју песму плетемо

О Спасовдану 2005.

народ ни у најтежем поразу не одриче. Кнез 
служи сасвим одређеном идеалу и чињеница 
да је вазал не нарушава његову моралну рав-
нотежу, његов национални понос и свест да 
је пред историјом одговоран за Државу коју 
је наследио. 

Он служи часно вишој сили, али је не 
слави, не покорева јој се, веран је себи, свом 
херојском и мученичком оцу, својим слав-
ним прецима. Зато он никад није заборављао 
дугорочне интересе Србије, па је, чим су се 
повољне прилике указале, повратио у састав 
своје државе Косово и Метохију, односно 
Призрен, Пећ, Ново Брдо и друге градове, 
као и славне манастире, огњишта духовно-
сти српске и православне. Није се могао по-
мирити ни са губитком друге српске земље, 
Зете и српског приморја, па је због њих ра-
товао са Венецијом, да би најзад, 1421, на-
следио Зету, касније названу Црном Гором, 
и припојио је Србији. Од Мађара је преузео 
Мачву и Београд, претворивши га у свој 
престони град. Делови српске Босне, посеб-
но Сребреница и рудници, били су такође у 
саставу српске државе, која – тако обновље-
на и заокружена – није била мања од Србије 
Првовенчанога.

У свему томе, у обнови и проширењи-
ма државности, Стефан Лазаревић, који од 
године 1402. носи титулу деспота, испољава 
државничку мудрост и осећање мере. После 
Бајазитове смрти, 1402, у Турској се воде 

борбе за престо, Деспот чини све што може 
за своју државу, али не долази у искушење да 
се упусти у пустоловине и да зарати, на све 
или ништа, против Османлија: зна Деспот 
колико су они, упркос поразу код Ангоре, 
силни, а колико је Србија рањива. И не само 
Србија! Још постоји и древна, некад врло 
моћна, Византија, на чијем челу је Деспотов 
пријатељ, василевс Манојло Други, један од 
најобразованијих људи свога доба, коме се 
дивила и хришћанска и већ хуманистичка 
Европа; али у том сјајном пару било је јасно 
да православље нема снаге да се успешно 
подигне против ислама, јер је турска криза 
само пролазна, а не и смртоносна. Пример је 
то како се и у трагичним временима јављају 
изузетно даровити владаоци, који не могу 
ништа суштинско да промене, јер су спутани 
историјским околностима, које су се укроти-
ле против њих.

Али нема тих и таквих неприлика у 
којима се не може баш ништа учинити. Зато 
наш Деспот каже: „Колико је у моћи – ми 
нашу песму плетемо.“ Његово доба је злат-
на епоха српске културе, књижевности и 
уметности. Он гради манастир Ресаву или 
Манасију, која је равна с најлепшим делима 
Немањића. И не једино Манасију, средиште 
чувене Ресавске школе. Деспотов пример 
зрачи, па настају и друга духовна огњишта: 
Каленић, Враћевшница, Неупара, Велуће, 
као и, пре њих, Љубостиња, задужбина кне-
гиње Милице, у монаштву Јевгеније. На 
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свим странама, и не само у манастирима; 
буја културни рад, који даје повода да се го-
вори о великом препороду и о реформама у 
свим областима духовног живота.

Србија је привлачна за уметнике и 
учене људе из покорених хришћанских зе-
маља. Нису се случајно око Деспота окупи-
ли такви духови као Константин Философ и 
Григорије Цамблак, а уз те писце, реформа-
торе тадашње писмености и књижевности, 
врсни живописци и неимари. Продужен је 
сјај оне културе, која се зачела у доба Сте-
фана Немање и Светога Саве, културе која 
пориче заблуде о „мрачном Средњем веку“, 
а оправдава и обавезује да се говори о вели-
кој светлости Средњег века.

Живот и дело Деспота Стефана Ла-
заревића представља парадигму понашања 
владара у историјској драми кад се чини да 
је све изгубљено, али неки просто за ства-
ралачко делање ипак постоји, за оне који су 
видовити и не пристају на смртоносну без-
условну предају.

Та светлост је очарала и једну групу 
верника, обожавалаца узорите личности и 
узвишеног дела Деспота Стефана Лазаре-
вића, која се окупља у манастиру Копорину, 
захваљујући гостопримству високопрепо-
добне игуманије, мајке Агније, и благона-
клоности епископа браничевског, преосвеће-
ног господина Игњатија. 

У тој групи су духовници, свештени-
ци, правници, судије, лекари, официри, му-
зичари, хоровође, списатељи, историчари, 
сви надахнути делом Деспота Стефана, у 
коме траже узоре за наше понашање данас, у 
овом смутном времену, ништа мање трагич-
ном него што је било оно после Косовског 
боја и након великих Сеоба Србаља под Па-
тријарсима. Реч је о групи племенитих ама-
тера из Крагујевца ,Крушевца, Велике Пла-
не, Београда, који су забринути за српску 
судбину у садашњости и будућности, заро-
нили у историју да у њој потраже одговоре 
на нека тешка питања. 

Можда су та питања наивна, а неки 
одговори варљиви, но напор је племенит, 
мотив узвишен, труд је за поштовање. Све је 
то чист израз Љубави, која све превасходи, 
Вере, која тражи путеве ка спасењу, и Наде, 
без које се не може опстати. Колико над тим 
врлинама будно бди и усмерава их мати њи-
хова Софија, то јест Мудрост, одговориће 
време и процениће зналци.

Драган  Недељковић

(Са допуштењем и благословом ау-
тора преузето из књиге: „Поруке Драгана 

Недељковића“, Нова Европа, 2006)

Деспот Стефан Лазаревић 

Слово љубве
Стефан деспот, 
најслађему и најљубазнијему, 
и од срца мога нераздвојноме, 
и много, двоструко жељеноме, 
и у премудрости обилноме, 
царства мојега искреноме, 
(име рекавши), 
у Господу љубазан целив, 
уједно и милости наше, 
неоскудно даровање.

Лето и пролеће Господ сазда, 
као што и псалмопевац рече, 
и у њима красоте многе: 
птицама брзо, весеља брзо прелетање, 
и горама врхове, 
и луговима пространства, 
и пољима ширине; 
и ваздуха тананог 
дивним неким таласима брујање: 
и земаљске дароносе 
од мирисних цветова, и травносне; 
али и саме човекове природе  
обнављање и веселост 
достојно ко да искаже?

Ово све, ипак, 
и друга чудна дела Божја, 
која ни оштровидни ум 
сагледати не може, 
љубав превазилази. 
И није чудо, 
јер Бог је љубав, 
као што рече Јован син громов.

Варање никакво у љубави места нема. 
Јер Каин, љубави туђ, Авељу рече: 
„Изиђимо у поље“.

Оштро некако и бистротечно 
љубави је дело, 
врлину сваку превазилази.

Љубав Давид лепо украшава, 
рекавши: „Као миро на главу, 
што силази на браду Аронову, 
и као роса аермонска, 
што на горе силази Сионске“.

Узљубите љубав, 
младићи и девојке, 
за љубав прикладни; 
али право и незазорно, 
да младићство и девство не повредите, 
којим се природа наша 
Божанској присаједињује, 
да Божанство не узнегодује. 
Јер апостол рече: 
„Духа Светога Божјега не растужујте, 
Којим се запечатисте 
јавно у крштењу“.

Бејасмо заједно и један другом близу, 
било телом или духом, 
но да ли горе, да ли реке 
раздвојише нас, 
Давид да рече: „Горе Гелвујске, 
да не сиђе на вас ни дажд, ни роса, 
јер не сачувасте Саула, 
ни Јонатана“! 
О безлобља Давидова, 
чујте, цареви, чујте! 
Саула ли оплакујеш, нађени? 
Јер нађох, рече Бог, 
човека по срцу моме.

Ветрови да се с рекама сукобе, 
и да исуше, 
као за Мојсија море, 
као за Исуса судије, 
ћивота ради Јордан.

Еда би се опет саставили, 
и видели се опет, 
љубављу се опет сјединили 
у самом Христу Богу нашем, 
Коме слава са Оцем 
и са Светим Духом 
у бескрајне векове, 
АМИН.

Манастир Манасија (фото: Драгиша Лазовић)
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Георгина Ђука Тесла, мајка 
Николе Тесле:  
Таленат и доброту пренела на сина
Kao права Самарићанка, несебично 
je помагала болеснима, немоћнима 
и волела све што живи. Умрла је на 
Велику суботу 1892. године, a Бог јој 
је услишио последњу жељу

За изумитељски дар који је поседовао, 
Никола Тесла се у књизи „Моји изуми“ 
захвалио мајци. Није био шкрт на топлини, 
нити је крио колико јој се диви, док ју је 
описивао као изузетно храбру жену, ретке 
умешности и моралне снаге. Назвао ју је 
прворазредним изумитељем, верујући да би 
много постигла да, како је записао, није била 
тако далеко од модерног живота.

Георгина Ђука Тесла, мајка великана међу 
великанима, имала је, говорио је њен син, 
толико спретне руке да је оно што очима 
види, рукама могла да створи. Креирала је 
многе алатке и ткала најлепше шаре од вуне, 
коју је сама прела. „Чак је сејала семење, 
узгајала биљке и сама раздвајала њихова 
влакна. Неуморно је радила од ране зоре до 
касно у ноћ и безмало сва одећа и покућство 
у кући били су део образовања“, записао је 
највећи научник свих времена и човек који 
је задужио човечанство.

Плетену личку торбицу са којом га је 
испратила у гимназију, Никола је целог 
живота носио као амајлију. Баш онако како 
је чувао све њене речи нежности и подршке.
Ђука је потекла из свештеничке породице, 
у такву се и удала. Рођена је у Томингају 
код места Грачац 1822. године, као унука 
проте Томе, ћерка Николе Мандића и Соке 
Будисављевић. Мајка јој је рано умрла, па 
је као најстарије дете бринула о шесторо 
браће и сестара, што ју је удаљило од 
образовања. Није умела да чита, али је 
обожавала поезију и напамет знала хиљаде 
стихова народних песама, па и одломке из 
Његошевог „Горског вијенца“. Никола је од 
ње наследио и фантастичну моћ памћења. 
Као спретна и домишљата, још од малена је 
проналазила разне справе, од бескорисних 
ствари правила корисне. Показивала је 
завидно интелектуално умеће, али није 
имала услове да се школује. Говорило се 
да је права Самарићанка, јер је увек имала 
потребу да помаже болесним и немоћним.

Постала је супруга свештеника Милутина 
Тесле, са којим је у Смиљану добила два 
сина - Дана и Николу, као и три ћерке - 

Ангелину, Милку и Марицу. Нажалост, Дане 
је од ударца коња преминуо у 14. години, 
што је била велика трагедија за породицу. 
После тога, Тесле су се преселиле у Госпић, 
одвојивши се од своје цркве Светог Петра 
и Павла у Смиљану и скромне куће. Али, 
Ђука је и даље била стуб дома. Сваки кутак 
је држала под конац, правила је алатке, 
ткала, везла. 

Много пажње је посвећивала васпитању 
деце, учила их да буду добри људи и 
милостиви према ближњима. Бринула се, 
јер је Никола био болешљив и страшљив, 
живећи дуго, како је признао, у страху 
од утвара, злог духа, људождера... Она је 
одувек препознавала његову посебност и 
знала је да ће сви ти страхови ишчезнути. И 
била је у праву.

Очекивало се да Никола наследи оца и 
настави свештеничким стазама. Али, мајка 
Ђука је дала завршну реч. Због ње се то 
није догодило. Како је у књизи „Знамените 
жене Србије“ навео Жика Марковић, она је 
очекивала да јој син крене тим путем, али 
да буде образован и „похрањен књигама“, 
док је отац веровао да су оне непријатељи 
васпитања. Иако је Милутин Тесла имао 
богату библиотеку, писао песме и чланке, 
занимао се за филозофију, сину у раном добу 
није дозвољавао да чита. Скривао је свеће од 
њега, па је Никола кришом правио фитиље, 
изливао танке штапове лојанице и „гутао“ 
страницу за страницом, све до зоре. Мајка је 

разумела ту страст, јер ју је и сама осећала, а 
није могла да је задовољи у тој мери.

Марковић наводи записе биографа Николе 
Тесле, у којима стоји да је он први пут 
привукао пажњу јавности када је у шестој 
години ставио у погон ватрогасна кола, 
после безуспешних покушаја стручњака. 
После неколико сличних потеза којима је 
све оставио без даха, Ђука је успела да 
убеди супруга да је за дете боље да студира 
технику, уместо Богословије. Милутин је 
једва пристао јер је Ђука била упорна. После 
годину дана лечења од колере, Никола је од 
родитеља добио обећање да ће га послати на 
најбољи политехнички факултет.

Она је сину увек била подршка, у свему. 
Никола је истицао да је била добар психолог 
са јаком интуицијом. Није крио да му је 
мајка помогла да превазиђе фазу која је за 
његовог оца била неопростива. Наиме, у 
младалачком заносу је био наклоњен коцки 
и само је мајка то сматрала пролазном 
страшћу. Разумела је, записао је Никола, 
мушку природу и знала да човек може да 
се спасе само властитом вољом. У књизи 
„Моји изуми“ навео је:

„Сећам се једно поподне, када сам изгубио 
сав новац и страсно жудео за игром, она је 
дошла к мени са свежњем новчаница и рекла 
ми: „Иди и забављај се!. Што брже изгубиш 
све што имамо, то боље. Знам да ће то да 
те прође“. Била је у праву. Тог трена сам 

Милутин и Георгина Ђука Тесла
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победио своју страст и једино сам зажалио 
што није била стотину пута јача.“

Марковић каже да је Тесла научио да кроти 
своје страсти баш захваљујући мајци, 
тако је „победио“ јаку жељу за пушењем и 
испијањем кафе. 

„Учила га је мајка Ђука да воли све што је 
живо. И његови голубови, бела голубица 
и плавкасти голубан, преко пута хотела у 
Њујорку, с правом су га очекивали у вечерње 
сате, да му слете на раме и добију обавезно 
зрневље“, наводи у књизи Марковић.

Телеграм да му је мајка на самрти, Николу је 
затекао у Паризу. Одложио је сва предавања 
и одмах отпутовао у Госпић. Георгина Ђука 
Тесла је умрла уочи Васкрса, на Велику 
суботу, у априлу 1892. године. Бог јој је 
услишио последњу жељу, видела је вољеног 
сина Николу и опростила се са њим.

НИЈЕ СЕ ПЛАШИЛА СМРТИ Колико је 
Ђука била посебна и храбра, Тесла је у 
књизи „Моји изуми“, покушао да дочара 
и следећом причом: „Када је мајци било 
шеснаест, некаква заразна болест је харала 
земљом. Њеног оца су позвали да обави 
последњу причест болесника на умору, 
а за време његовог одсуства, она је сама 
отишла да помогне једној породици у 
суседству, коју је такође напала та страшна 
болест. Сви чланови породице, њих петоро, 
брзо су подлегли једно за другим. Она 
их је сама окупала и обукла. Пошто их 
је, према обичајима предака, украсила 
цвећем, положила их је на одар. Када јој се 
отац вратио, све је било припремљено за 
хришћанску сахрану“.

Преузето: Вечерње новости

1. Тесла је имао опсесију у вези са бројем 
3: Тесла је био апсолутно фиксиран на број 
три. Прао је своје руке три пута заредом, а 
морао је и да обиђе зграду три пута пре него 
што би ушао у њу. Ова опсесија можда је 
била манифестација опсесивно компулсив-
ног поремећаја.

2. Мрзео је бисере: Познати научник није 
могао да поднесе бисере. Заправо, толико 
је мрзео бисере да је одбијао да прича са 
женама које су их носиле. Нико није сигу-
ран зашто, иако је и ово могло да буде доказ 
опсесивно компулсивног понашања.

3. Живео је у целибату: Брачни живот није 
био за Теслу, који је једном приликом изја-
вио: „Не верујем да можете да именујете 
пуно великих изума ожењених мушкараца“. 

4. Становао је у хотелској соби: Тесла је 
провео много година у Њујорку, а своју по-
следњу деценију провео је живећи у соби 
хотела Њујоркер. Живео је у соби 3327, дво-
собном апартману на тридесет трећем спра-
ту (опет та тројка).

5. Голубови су му били необично драги: 
Многи хране голубове у парку, али Тесли то 
није било довољно. Имао је навику да болес-
не голубове доноси у свој апартман. Међу-
тим, један голуб му је заправо украо срце, 

како је написао: „Волео сам тог голуба као 
што мушкарац воли жену, и он је волео мене. 
Док год сам је имао, постојала је сврха у мом 
животу“.

Цитати Николе Тесле

 „Ако будем имао среће да остварим барем 
неке од својих идеја, то ће бити доброчин-
ство за цело човечанство. Ако се те моје 
наде испуне, најслађа мисао биће ми та да 
је то дело једног Србина.“ (Никола Тесла у 
време посете Београду 1892. године).

„Ја сам, као што видите и чујете, остао Ср-
бин и преко мора, где се испитивањима ба-
вим. То исто треба да будете и ви и да својим 
знањем и радом подижете славу српства у 
свету.“ (Никола Тесла, 2. јуна 1892. године у 
говору студентима Велике школе у Београду)

„Поносан сам што сам потекао из земљорад-
ничког витешког народа, који је у непреста-
ној љутој борби за своје идеале и европску 
културу задужио Европу и свуда заслужио 
част и поштовање читавог света, нарочито 
велике Америке.“ (Никола Тесла 1936. годи-
не у отпоздраву Удружењу југословенских 
инжењера и архитеката, које му је упутило 
честитке поводом 80. рођендана)

Занимљивости у вези 
са Николом Теслом

НиколаТесла



10 | Из друштава | Октобар 2016

Актуелно из СКД Слога
Ова двадесета скупштина друштва неће се памтити само по томе што је тијесно везана за јубилеј, двадесет година 
постојања и рада друштва, већ и по томе што је то била изборна скупштина, једна од тих која је донијела и неке 
промјене, а једну од тих сам назвала „младост“.

Скупштина СКД „Слога“ Нова Горица 
одржана је 19. 6. 2016. у простору Ђачког 
дома у Новој Горици, са почетком у 11ча-
сова, на коју се одазвала и активно судјело-
вала у свим питањима дневног реда већи-
на чланова друштва, а коју је добро и могу 
рећи квалитетно водила  Рената Комленић, 
секретар друштва.

Скупштина је протекла по устаљеном про-
токолу, отварање скупштине, читање и 
усвајање дневног реда, подношење извјеш-
таја о раду Извршног одбора, извјештај 
секција, финансијски извјештај, расправа о 
извјештајима и њихово усвајање, које је јед-
ногласно прихваћено, без великих критика.

Већа расправа, те позитивне и негативне 
критике, уследиле су на тачци дневног реда 
у којој је расправљало и одлучивало о разрје-
шењу чланова Извршног одбора, разрјешењу 
досадашњег предсједника те бирање нових 
чланова Извршног одбора и предсједника.

На почетку овог чланка написала сам да је 
ово скупштина промјена, да сам једну назва-
ла „младост“. Наиме, већ дуже времена се 
ради на томе да ово друштво преузму и воде 
младе главе, односно да функције у друштву 
преузму млади, пуни воље, са новим идеја-
ма, са великом жељом да се покажу и докажу. 
Шта на ово рећи? Већина чланова од којих 
је и потекла та идеја прихватила је предлог, 
а неки су били скептични и неповјерљиви, 
ипак предлог је прихваћен те се на мјесто 
предсједника друштва поставља, односно 
продужава мандат досадашњем предсјед-
нику Мићи Јаћимовићу, секретар друштва 
остаје Рената Комленић, који су за протекле 
двије године показали да су изузетно добар 

и квалитетан тим, а томе слиједи и добар рад 
у самом друштву, али тај тим не би био пра-
ви тим без младих чланова који су већ били 
чланови Извршног одбора, а којима се при-
дружује још неколико изузетно надарених и 
вриједних младих чланова.

Ми, нећу рећи старији, већ озбиљнији чла-
нови се повлачимо у задње редове, ту наша 
активност не престаје, ми смо ту да том 
младом тиму помогнемо колико можемо, 
колико хоћемо, тамо гдје нас требају, да им 
покажемо на која врата покуцати за морал-
ну и финансијску помоћ, да им будемо под-
ршка, да остваримо и имамо једну лијепу 
пријатељску сарадњу, да спојимо младост и 
искуство...

Са тачком разно, скупштина која се обично 
реализује и исцрпи од самог почетка, завр-
шила се у једном пријатном расположењу.

Користим се овом приликом, пошто овај до-
пис иде и на нашу информативну страну, да 
се обратим свим члановима, симпатизерима и 
пријатељима друштва да несебично помогну, 
како знају и могу, ове наше младе представни-
ке друштва, да своје знање подијеле са њима, 
пренесу своја искуства, добра па и она мало 
мање добра, колико се да и тако и на тај начин 
продужимо вијек трајања овом друштву. Тако 
ћемо сачувати наше обичаје, наш  језик, нашу 
културу, очувати своје коријене.

Један вид очувања наших обичаја је и слава 
друштва, Свете Тројице, тако да је друштво 
по завршеној скупштини обиљежило и про-
славило славу, коју друштво обиљежава сва-
ке године, од самог настанка друштва. То је 
традиција, то је један лијеп догађај, обичај, 
то је важна и света ствар у нашој култури, 
када смо заједно са истим циљем да се при-
сјетимо одакле смо и ко смо. Лијеп је то 
осјећај када се окупимо за столом, када се 
упали славска свијећа, када се преломи слав-
ски хљеб, када се прочита Оченаш и када то 
уради младост, када то ураде млади људи 
као што су урадили на тој слави. Покаже вам 
се осмијех на лицу, а и понека суза среће у 
оку. Лијепо је када се заједно помолимо Богу 
за здравље свих, кад заједно сједнемо за сто, 
поједемо и попијемо оно што имамо, те се 
на крају зачује пјесма на крају се и коло за-
игра, на крају се поздравимо расположени и 
са жељом да се видимо опет...

Ето толико, за све који читате Мостове и 
за све друге, један лијеп поздрав из Нове 
Горице.

Добрила Цвијановић

Ломљење славског колача

Мићо Јаћимовић и Илија Јанковић
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Ближи се, ближи лето.  
Као сјајна царска круна, 
златна му се светлуца коса 
румених свитаца пуна.  
Сви су ми рекли 
кад их у путу сретох: 
„Ближи се, ближи лето“.              

(Дио пјесме „Ближи се лето“, Десанке 
Максимовић)

Љето нам је заиста стигло а са њиме 
„Kulturni utrip poletja“, дани културе које 
Постојна приређује сваке године у јулу. 
Дио тога било је и друштво СПД „Никола 
Тесла“ са својим гостима: СКД „Слога“ из 
Нове Горице те КД „Рак“ Ракек. 
Прије самог почетка многи су гледали да 
заузму што боља мјеста, док дјечица нису 
марила за клупе па су посједала по поду у 
намери да буду што ближе фолклорашима. 

Вече је почело у јужном делу Србије, у граду 
Лесковцу чије игре је као домаћин заиграло 

Културни пулс љета
(Kulturni utrip poletja)

друштво „Никола Тесла“. За кратко вријеме 
вратили смо се у Словенију, на подручје 
„Нотрањске“ са сплетом „Нотрањских 
игара“ које је представило КД „Рак“ 
Ракек, наставили су са сплетом подручја 
Штајерске и закључили људским песмама 
под насловом:
- „Лепо ми поје чрни кос“
- „Стара мати крега ме“

Играма из Шумадије ветерани СПД „Никола 
Тесла“ орасположили су многе те повели 
коло даље, на подручје БиХ где су наставили 
са игром и пјесмама Озрена. 
Пјевачка група СКД „Слога“ Нова Горица 
подсјетила нас је да је изгубљено само 
оно чега се сами одрекнемо. Три предивна 
гласа пјевала су нам пјесме са Косова и 
Метохије а на репертоару биле су и пјесме 
из Македоније, слушали смо:
- „Месечина“
- „Што гу нема Цвета“
- „Забљејало рудо јагне“

Ни поезија није изостала, пјесма Десанке 
Максимовић „Стрепња“, дирнула је многе, 
на начин на који само Десанка умије. 
Сигурна сам да су заљубљени појединци 
могли да разумију шта је „писац хтио да 
каже“ и сложили се са песникињом. Пјесму 
је рецитовала Анђа Радујко.

Поново су сцену заузели млади из СПД 
„Никола Тесла“, игром из Горње Пчиње 
кореографа Велимира Аговског. Те вечери 
било је свега седам чланова али то их није 
спријечило да цио трг дигну на ноге и на 
крају као што то доликује заслуже огроман 
аплауз. Била је то мала група са великим 
срцем. 
Дружење се завршило игранком за све, било 
је ту игре, пјесме, смијеха, весеља а „ситно 
коло до кола“ вило се касно у ноћ. 

     
 Анђа Радујко

Омладинци СПД „Никола Тесла”

Ветерани СПД „Никола Тесла”

Анђа Радујко
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АКУД Коло на фестивалу у Бољевцу
Бољевац, мало место великог срца у којем се 
већ 46 година други викенд у јуну (ове године 
9.6.-12.6.2016) одржава фестивал народног 
стваралаштва „Црноречје у песми и игри“. 
На почетку је био то једнодневни сабор 
фолклорних група Црне Реке. Током  
вишегодишњег трајања, Црноречје је 
нарасло у озбиљан фестивал са разноликим 
садржајем, од дана дечијег стваралаштва, 
до предтакмичења трубача источне Србије 
за пласман на Драгачевски сабор трубача 
у Гучи! Ту је и саборни дан црноречких 
фолклорних група у оквиру којег се одржава 
и презентација традиционалне кухиње, 
затим старих заната под називом „Златне 
руке“ и предтакмичење флураша источне 
Србије за пласман на републички сабор „Ој, 
Мораво“ у Прислоници. Биле су ту и изложбе, 
концерти, промоције, ликовне колоније и 
друго. Све се то одржавало на градском 
тргу у Бољевцу. На само предтакмичење 
трубача били смо позвани на дефиле 
трубача. Као почасни гости, доживели смо 
нешто изузетно, нешто што се тешко опише, 
то се мора доживети. Са великом радошћу 
смо прихватили позив за учешће на овом 
фестивалу, где смо учествовали ветерани, 
мушка певачка група и омладинци. Ветерани 
смо одиграли овај пут две игре, Трстеник и 
Ресаву.  Учествовали смо и на презентацији 
традиционалне кухиње „Златне руке“, 

Црноречје у песми и игри

где смо представили  словеначку храну 
и гостима и домаћинима понудили пршут, 
маслине, маслиново уље, црно вино,  
сланину и типичну словеначку потицу. 
Комисија одушевљена нашом понудом и 
самим присуством коментарисала је: „Само 
да знате, о вама се чује на крају улице! 
Може ли бити боље од овога?“ Поносни смо 
да се увек потрудимо и оставимо увек леп 
утисак на наше домаћине! Важно нам је и 
да уживамо у лепотама свакога краја који 
обиђемо!

Када будете ишли у Бољевац, зауставите 
се за тренутак и зачућете цвркут птица, 
жубор воде, шуштање лишћа и звук трубе! 
Удахните свеж ваздух Црноречја,  где ћете 
наћи унутрашњи мир и напунити тело 
енергијом коју даје овај крај!
Хвала организаторима, којима желимо 
много успеха у даљем раду!

Аутор: Наташа Радешић
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„Ој, Мораво”
Омладински и ветерански фестивал 
До сада је наше друштво, АКУД „Коло“, 
имало неколико традиционалних програм-
ских концерата/фестивала „Музиком и 
игром до Балкана“ и „Месечина, а ја зовем 
прело“, који су се протеклих осам година 
показали и више него успешним, па је наше 
друштво одлучило да  овог лета почне са 
новим програмом - Омладинским и ветеран-
ским фолклорним фестивалом под називом 
„Ој, Мораво“, који је био одржан у Изоли, 
на Лонки. 

У госте смо позвали групе из Србије, 
Аустрије, Босне и Херцеговине и из 
Словеније и можемо са поносом рећи да 
су се све групе одазвале нашем позиву. Са 
нама су били: КУД „Извор“ из Врњачке 
Бање, ЦФА „Бранко“ из Ниша, КУД „Бранко 
Радичевић“ из Беча, СКПД „Др Младен 
Стојановић“ из Приједора и СКПД „Свети 
Сва“ из Крања.

У петак, 8. јула 2016, смо успешно одржали 
наш фестивал и успели да напунимо 
Лонку, иако су се истовремено одвијали и 

други догађаји и приредбе којим је обала 
обиловала. Дружење смо наставили у суботу 
на излету бродом и тако провели предивно 
поподне уз песму, игру, купање и сунчање. 
Идеја са бродићем се показала и више него 
одлична. Напуњени позитивном енергијом 
на крају смо, приликом повратка у Копар 
једни другима  зажелели пуно успеха и 
лепих концерата и да се што пре поново 
видимо.  

Прича о мачету
Гостовања у другим друштвима по 
Словенији и Србији оставе на нас пуно 
лепих утисака. Посебан утисак и успомену 
је оставило једно мало маче које је изазвало 
велику лавину емоција код свих присутних 
чланова друштва,  тако да је о њему настала и 
песмица. Маче је из Србије сасвим случајно 
допутовало такорећи „на црно“ аутобусом 

ЦФА „Бранко” Ниш

КУД „Извор” Врњачка Бања

АКУД „Коло” Копар, певачке групе
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до Копра, где је нашло свој дом. “Стали смо 
на пумпи и зачула сам мјаук из аута  који је 
стајао поред нашег аутобуса. Возач аута је 
отворио хаубу и маче је једноставно испало 
из аута. Ја сам плакала и нисам смела да 
гледам, јер сам се бојала, да је повређено. 
Сакрила сам га и донела кући...обезбедили 
смо му храну и воду и песак за сваки случај 
и кренули на пут према Копру“, описала 
нам је ауторка песмице, ветеранка Наташа 
Радешић.

Маче 
На аутопуту, на бензинској пумпи, 
једно мало маче почело да плаче! 
Да изађе није знало из аута бела,  
да га тражи скупила се чета цела!  
Али чика вратио се до аута свога  
и отворио хаубу због мачета тога! 
Загледале очи моје то дивно створење,  
па на једном  мало маче   
престало  да плаче! 
На грудима мојим знало је да дрема  
и на нови живот у сновима да се спрема. 
У наручју моме знало је да преде, 
те његове лепе очи злата вреде.  
Љубав  оно љубављу  враћа,  
тако свој лепи нови живот плаћа!

Наташа Радешић

АКУД „Коло” ветерани

КУД „Бранко Радичевић” Беч

СКПД „Свети Сава” Крањ

СКПД „Др Младен Стојановић” Приједор
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Традиција, историја, 
градитељство мало 
другачије

Субота, 10. 9. 2016. је био посебан дан за 
децу из три културно уметничка друштва из 
Словеније која су овим путем успоставила 
сарадњу и повезала наставни кадар и децу 
која уче српски језик изван матице. 

Организатор целодневне радионице за 
децу, АКУД „Коло“ из Копра, које већ шест 
година организује наставу српског језика уз 
подршку Управе за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону Министарства спољних 
послова Републике Србије, деци обогаћује 
наставу различитим садржајима који им 
нису доступни изван матице, а све с циљем 
да их мотивише да активно употребљавају 
матерњи  језик и да путем ових радионица 
сазнају нешто ново из српског културног 
наслеђа.

Овај пут изведене су две веома необичне 
и надасве надахнуте радионице за децу уз 
стручну помоћ етномузиколога Маје Красин 
из Београда, која је кроз причу и практичан 

део приказала део српског културног 
наслеђа. Први пут су деца имала прилику 
да  уз пројекције филмова и фотографија 
упознају најлепше српске тврђаве и замкове: 
Голубац, Маглич, Козник, Калемегдан, и 
неке од њих уз помоћ нацрта чак и саграде. 
Није било једноставно, али је било изузетно 
занимљиво и много су научили. Ова 
радионица је имала и такмичарски део где 
је најлепши замак био и посебно награђен. 

Други део радионице је био посвећен 
упознавању традиционалне народне ношње. 
У оквиру ове радионице деца су се посветила 
шумадијској мушкој и женској народној 
ношњи. Кројили су као праве абаџије и 
сазнали да овај занат није нимало лак, зато 
се у данашње време њиме бави изузетно 
мало савремених абаџија. А како је било 
деци и менторима на овим радионицама, 
најбоље говоре њихови утисци: „Радионица 
ми се много свидела,  било је забавно и 

занимљиво и волела бих да ускоро опет буде 
неко дружење“, поручила је Александра 
Анастасова, ђак школе српског језика из 
ПКУД „Свети Никола“ Марибор, док је 
њена другарица, Деја Цолнарич, рекла да је 
уживала у дружењу, да су јој се свиделе теме 
радионица јер и сама ужива у изради ручних 
радова и да је посебно срећна што је замак 
њихове групе био изабран за најбољи. Са њом 
се слаже и другарица Марина Малиновић 
која додаје да јој је било занимљиво и да јој 
је драго да је упознала нове другаре. Ментор  
мариборске школе српског језика у оквиру 
ПКУД „Свети Никола“, Милена Богдановић, 
сматра да би требало бити што више оваквих 
поучних дружења, окупљања и радионица. 
„На жалост, многа наша деца су ускраћена, 
одрастајући далеко од отаџбине, за учење 
о нашој историји, коренима и прецима. Да 
је радионица била успешна и занимљива 
уверила сам се по осмесима наших девојчица 
које су се у Марибор вратиле пуне утисака 
и које и даље препричавају шта су научиле, 
шта су радиле и како су се лепо провеле“, 
додаје Милена Богдановић.

Унапред се сви радују новом сусрету 
за који је професорка Маја обећала да 
ће припремити нову радионицу на тему 
словенске митологије о којој деца веома 
мало знају. 

Нада Чупуковић

Почела је, почела, нова 
школска година
Ево га септембар! Брзо нам је дошао 
и након двомесечне паузе вратили смо 
се у школске клупе пуни нове енергије, 
радознало ишчекујући нова знања, искуства 
и пријатељства. Школа српског језика 
и традиције у оквиру АКУД „Коло“ из 
Копра (Р Словенија) почела је са радом у 
новој сезони са истим ентузијазмом као и 
претходних шест година. Радује нас да су 
са нама наши стари ђаци али и да су нам се 
придружили нови па ћемо и њих научити и 
ћирилицу, песмице, народна кола али пре 
свега лепо ћемо се дружити и говорити 
матерњи језик уз наше другаре и учитељице. 

Нада Ћупковић



Октобар 2016 | Из друштава | 17

У организацији Завичајног удружења „Ос-
мача“ из Љубачева и КУД „Српски витезо-
ви“ из Бање Луке, одржано је у Етно селу 
„Љубачке долине“ у Љубачеву прво завичај-
но прело. Субота, 24. 09. 2016. са почетком 
у 18 часова. Жеља им је да прело буде, од 
сада па даље, традиционално сваке годи-
не. СКПД „Свети Сава“ из Крања својим 
учешћем фолклорне групе „Ветерани“ као 
и женске и мушке певачке групе у много-

Завичајно прело у 
Љубачеву

СКПД „Свети Сава“ Крањ учесник је првог „Завичајног прела у Љубачеву“ 
код Бања Луке, које је било 24. септембра 2016.

ме је, поред осталих учесника, допринело 
успешној приредби. Приредбу је отворио 
представник општине Бања Лука Игор Ра-
дојичић. До дубоко у ноћ одлегали су звуци 
и акорди песама и игара по прелепим висо-
вима и доловима Љубачке долине. Све се на 
крају прелило у општенародно весеље уз 
домаће специјалитете и ракију са одличним 
народним оркестром из Бање Луке.

Дружење наших чланова је продужено и 
другог дана шетњама улицама Бање Луке, 
посећивањем познатих ресторана и култур-
них установа. Посебан догађај је било и 
само путовање са пуним аутобусом чланова 
друштва, где песма и граја није престајала 
све до Крања.

Наше друштво је поносно што је било на 
овој првој манифестацији.

Фото и текст: Драгиша Лазовић                                                                                         

СКПД „Свети Сава” Крањ
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Нова екипа, послије изборне скупшти-
не у нашем друштву, под вођством по-
тпредседнице Добриле Цвијановић 
почела је са радом ове манифестације 
крајем прошле сезоне, да би и овај пут 
организација наше вечери протекла на 
завидном нивоу.

Поред нових, а већ познатих образа у 
извршном одбору нашег друштва, сеп-
тембра ове године су наши фолклора-
ши осјетили највећу промјену. Стали 
су у полукруг испред новог умјетнич-
ког руководиоца Синише Машића, 
коме је дато повјерење за рад са из-
вођачким ансамблом фолклорне сек-
ције, која је већ постигла висок ниво у 
дугогодишњем раду са нашим драгим 
Миланом Гламочанин којег је животни 
пут одвео у Њемачку. 

Са упорним радом, трудом и одвојеним 
временом успјели смо да се представи-
мо у најљепшем издању пред домаћом 
публиком, која је са нестрпљењем че-
кала да послије самосталног концерта 
у марту ове године поново види наше 
поносне и вјеште малишане, већ оз-
биљни припремни ансамбл, које већ 
неколико сезона успјешно воде Наташа 
Живановић и Милена Поповић те зрео 
извођачки ансамбл који је наша понос-
на и препознатљива лична карта у Сло-
венији и Европи.

Разиграна срца 
фолклораша у Новој Горици
Традиционално вече народне пјесме и игре је по тринаести пут одржано у организацији СКД „Слога“ Нова Горица 
под већ познатим називом „Разиграна срца“.

Овогодишњи фолклорни догађај „Ра-
зиграна срца“ био је 15. октобра 2016. 
у спортској дворани Основне школе 
„Милојке Штрукељ“ у Новој Горици 
пред великим бројем гледалаца. Да је 
програм протекао како треба поново се 
побринула Рената Комленић Јакопич, 
секретар друштва, која је изванредно 
водила програм, а након њеног уводног 
поздравног говора публици и учесни-
цима обратио се Мићо Јаћимовић, а 
присутне су поздравили и Матеј Арчон, 
градоначелник Нове Горице и Далибор 
Самац, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније.

Програм је почео наступом Женске 
пјевачке групе СКД „Слога“ која је уз 
музичку пратњу отпјевала сплет пјеса-

ма са Косова. Умјетнички руководилац 
групе је Синиша Машић, а музички 
аранжман урадио је Стојан Милинко-
вић. Након лијепих пјесама на реду су 
дошли они најмлађи, дјечја фолклорна 
група „Малишани“ из СКД „Слога“ која 
је праћена великим симпатијама гледа-
лишта одиграла игре из Србије које су 
припремиле Наташа Живановић и Ми-
лена Поповић, а за њима на сцену су 
ступили мало старији чланови дјечје 
групе „Малишани“ и одиграли игре из 
Лесковца које су такође припремиле На-
таша Живановић и Милена Поповић.

Као загријавање за сљедеће наступе, 
Народни оркестар КД „Брдо“ под вођ-
ством Дејана Косића извео је „Кума-
новски сплет“, да би онда на ред дошли 
дугогодишњи и вјерни пријатељи СКД 
„Слога“, а прво су наступили фолкло-
раши МКД „Охридски бисери“ из Нове 
Горице са кореографијом Магде Нико-
леске „Преспански игри“, да би потом 
на сцену ступили чланови КПСХД „Вук 
Караџић“ из Радовљице и одиграли ко-
реографију Дамира Шиповца „Игре из 
Црне Траве – обичај испраћаја војника у 
војску“. Музички аранжман написао је 
Жанијел Шубља а умјетнички руково-
дилац ансамбла је Сандра Јевтић.

Из Београда су стигли специјални го-
сти, чланови КУД „Димитрије Котуро-
вић“, а публици се прво представила 

Млађа дјечја група „Малишани”

КУД „Димитрије Котуровић”
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женска пјевачка група под вођством 
Вишње караклајић и отпјевала сплет 
пјесама под називом „Ој, дивојко“, 
да би у наставку фолклораши истог 
друштва одиграли игре из Шумадије, 
кореографију је припремио Слободан 
Прокић, а умјетнички руководилац ан-
самбла је Андрија Милошевић.

Из Крања су дошли, такође дугого-
дишњи и добри пријатељи, чланови КД 
„Брдо“ и овај пут приказали игре и пјес-
ме из Босилеградског Крајишта. Аутор 
кореографије је Милан Гламочанин, 
музички аранжман урадио Дејан Ерцег, 
а умјетнички руководилац ансамбла је 
Срђан Крговић.

Из Босилеградског Крајишта, игром и 
пјесмом отишло се мало на сјевер, а за 
то су се побринули фолклораши КУД 
„Младост“ из Љубљане који су одигра-
ли кореографију Милорада Руња „Игре 
из Радујевца“, умјетнички руководилац 
ансамбла је Дејан Војводић.

Дошао је опет ред на домаћине, овај 
пут на први ансамбл СКД „Слога“ који 
је наступио са кореографијом Милана 
Гламочанина „Море диг се дели агуш“, 
музички аранжман написао Стефан 
Самарџић а умјетнички руководилац 
ансамбла је Синиша Машић. Наравно, 
публика је, као и све остале наступе, на-
градила бурним и дугим аплаузом.

Гости из Београда искористили су при-
лику да се још једном представе нового-
ричкој публици, овај пут прво пјесмом 
„Зумбај, зумбај“ у извођењу Исидоре 
Павловић, а за сам крај овог лијепог 
и занимљивог програма фолклораши 
КУД „Димитрије Котуровић“ одиграли 
су игре из Македоније, а кореографију 
је урадио Драгомир Вуковић. Својим 
извођењем одушевили су публику и зог 
тога морали одиграти вна „бис“.

На завршетку програма Мићо Јаћи-
мовић, предсједник СКД „Слога“ 
уручио је захвалнице свим учесни-
цима у програму, а представницима 
КУД „Димитрије Котуровић“ уручио 
слику у знак сјећања на овај лијеп до-
гађај и пријатељство између друшта-
ва и њихових чланова.

Нова пријатељства и поновно дру-
жење са дугогодишњим пријатељима 
послије манифестације уљепшао нам 
је наш ДЈ Дацо (Даворин Јаћимовић) 
а да нисмо остали жедни побринули 
су се искусни конобари Дејан Јовић и 
Славиша Вранчић.

Весели, насмијани и разиграних срца 
одрадили смо овај пројекат и понос-
но сачували у наш албум сјећања још 
једна „Разиграна срца“ наше „Слоге“. 
Захваљујемо се за сав уложени труд 
члановима извршног одбора, фолкло-
рашима и економским подморницама 
друштва јер без њих би остваривање на-
ших снова било много теже. 

Текст: Биљана Савић 
Фото: Душан Јовановић

Старија дјечја група „Малишани”

Први ансамбл СКД „Слога”

Женсак пјевачка група СКД „Слога”

Исидора Павловић
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Festival dječjih folklornih grupa „Razigrani ta-
bančići“ održan je u subotu, 10. oktobra 2016. 
u dvorani Turist, Slovenski Javornik. Dvorana 
je bila skoro puna, što je znak da postoji i zani-
manje za nastup najmlađih folkloraša, koji tek 
treba da pokažu svoje znanje i umijeće, a pred 
njima, kao i pred društvima je lijepa budućnost 
i za očekivati je da ćemo još dugo uživati u lje-
potama igre i pjesme koju nam nude naša druš-
tva i njihovi članovi.

Na samom početku, prije nastupa folklornih 
grupa, prisutnima se obratila Adrijana Šučur, 
rukovodilac dječje folklorne grupe u KPSHD 
„Vuk Karadžić“, društvu koje je bilo organiza-
tor i domaćin ovog lijepog druženja i nastupa. 
U svom govoru Adrijana Šučur je rekla: „Tri 
generacije igrača, pjevača i svirača. Svojim la-
kim koracima uz prijatne zvuke naše tradicije 
istkasmo ćilim. U taj ćilim utkano je srce, lju-
bav, sreća, život. Ljubav prema muzici, ljubav 
prema igri, ljubav prema tradiciji, drugarima 
i prijateljima, ljubav prema publici, a najveća 
ljubav prema našem društvu pod imenom Vuk 
Karadžić. Već dugi niz godina kroz naše druš-
tvo plovi velika lađa, a na njoj smo bili i bićemo 
svi. Ploviće taj brod još dugo sa nama, a ploviće 
i kad ne bude nas, jer Vuk ima dušu, a duša je 
večna. Na toj našoj lađi najveća sreća su oni 
najmlađi, pa će večeras oni imati to zadovolj-
stvo da sa svojim gostima i prijateljima prenesu 
na vas samo jedan mali deo svog bogatog reper-
toara i da ovo veče učine nezaboravnim.“

Na scenu su zatim izašli najmlađi članovi dječje 
folklorne grupe KPSHD „Vuk Karadžić“, nji-
hovi „Cicibani“ i odigrali dječje igre. Zaniml-
jivost kod vođenja programa je bila u tome da 
su djevojčice u parovima, inače članice dječ-
je folklorne grupe KPSHD „Vuk Karadžić“, 
kroz razgovor o folkloru, igri i pjesmi, vodile 
program i tako još više uljepšale cio događaj, a 

Razigrani tabančići
Najmlađi folkloraši iskoristili priliku i oduševili na festivalu dječjih folklornih grupa

publika je iz njihovog razgovora mogla da osje-
ti i sazna šta najmlađi misle o folkloru, tradiciji, 
igri i pjesmi, ljepoti života. Tako je publika već 
u uvodu čula lijepe riječi o folkloru: „Folklor 
kod mene ima posebno mjesto u životu. To je 
igra, pjesma, muzika, jezik, ljubav, prijateljstvo 
i kad sve to sastaviš, mi smo zaista jedna velika 
folklorna porodica.“ Nakon ovih lijepih riječi 
najavljena je i prva grupa, a to su bili gosti iz 
Gradiške, mladi članovi KUD „Kolovit“ koji 
su odigrali igre iz Gruže, a publika je sa odu-
ševljenjem pratila njihov nastup i nagradila ih 
velikim aplauzom.

U nastavku programa razgovor mladih vodite-
ljki tekao je ovako: „Zahvaljujući tebi i ja sam 
počela da igram folklor i moram priznati da mi 
je veoma lijepo u našem društvu, a sam folklor 
postao je jednostavno deo mene.“ „Naravno, 
rekla sam ti da je to najljepša stvar koju čovjek 
može da doživi. Kroz folklor upoznajemo razli-
čite kulture, putujemo po svijetu i što je najbit-
nije družimo se sa našim vršnjacima iz drugih 
društava koji takođe igraju i pevaju.“ A nakon 
ovog dijaloga najavile su dječju folklornu gru- pu iz Kulturnog društva „Č’belice“ iz Mošnji 

koja je prikazala veoma simpatične i lijepe slo-
venačke dječje igre, a mladi folkloraši potrudili 
su se da na izvoran način pokažu kako su se 
djeca nekada igrala.

Nakon „Č’belice“ na bini su se pojavili članovi 
mlađe dječje grupe KUD „Mladost“ iz Ljublja-
ne i odigrali igre iz Užica, a nakon njih publici 
su se predstavili članovi dječje grupe iz SKD 
„Maribor“ iz Maribora koji su odigrali igre iz 
Bele Palanke. Nakon lijepog predstavljanja 
„Mladosti“ i „Maribora“ svoju priliku su dobili 
i veoma lijepo iskoristili mladi folkloraši KD 
„Brdo“ iz Kranja.

A razgovor voditeljki tekao je dalje: „Šta 
kažeš? Kako ti se dopala slovenačka grupa?“ 
„Sjajno...njihove igre se mnogo razlikuju 

KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica, mlađi dječji ansambl

Adrijana Šučur

KPSHD „Vuk Karadžić” Radovljica, stariji dječji ansambl
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od naših, ali je ovo bilo veoma interesantno 
izvođenje.“ „Ali ja imam još jedno iznenađen-
je. Uživaćemo u još jednom slovenačkom sple-
tu, jer u gostima su nam i članovi folklorne 
grupe „Karavanke“ iz Tržiča i pokazaće nam 
kako se igra u njihovom kraju“.

Na red su ponovo došli folkloraši KUD „Mla-
dost“, ovaj put starija dječja grupa a voditeljke 
su njihov nastup najavile sljedećim riječima: 
„Da, mnogo se radujem svakoj novoj probi i 
novoj koreografiji. Da li ti imaš svoju omiljenu 
koreografiju?“ „Uh, mnogo je lijepih, ali mi se 
posebno dopadaju igre iz Vladičinog Hana.“ A 
bilo je još lijepih koreografija i nastupa, slje-
deća je najavljena riječima: „Ide deda niz doli-
nu...“ „Šta pjevaš?“ „Učili smo skoro pjesmu iz 
Niša i mnogo mi se dopala.“ „Kakva slučajnost, 
a naši gosti SKUD „Vidovdan“ iz Ljubljane 
spremili su nam za večeras igre iz Niša.“

Nakon Niša publika i učesnici igrom i pjes-
mom mlađanih folkloraša otišli su nedaleko od 
Niša, do Vranjskog Polja, a igre iz ovog kraja 
izveli su članovi dječje folklorne grupe KUD 
„Kolovit“ i još jednom zaslužili ovacije i odu-
ševljenje publike.

Pred kraj programa voditeljke su vodile razgo-
vor o folkloru i svom društvu: „Znaš li kako se 
lijepo čuje -svi za jednog, jedan za sve.“ „Da, 
i ponosna sam što je upravo to naš slogan.“ 
„Samo zajedno moći ćemo da ostvarimo sve što 
budemo htjeli, da se borimo za opstanak našeg 
društva, jer smo mi svakako njegova buduć-

nost.“ „Sve si to dobro rekla, kad se samo sje-
tim koliko zajedničkog truda sa našom dragom 
Adrijanom je uloženo i koliko je znoja proli-
veno, da bi se došlo do večerašnje koreografi-
je.“ „Vjerujem da smo svi ponosni što večeras 
možemo da je predstavimo i našoj publici.“ „Pa 
znaš valjda -svi za jednog.“ „Da, da, -jedan za 
sve.“ „Idemo da zovemo društvo i da kao po-
slednji odigramo igre iz Dimitrovgrada.“ 

I tako, došlo se i do kraja ovog zanimljivog 
i lijepog programa. Adrijana Šučur se zah-
valila svim učesnicima u programu a pri-
sutne su pozdravili Tomaž Tom Mencinger, 
načelnik opštine Jesenice i Milan Stojanović, 
predsjednik KPSHD „Vuk Karadžić“ koji je 
svim učesnicima podijelio zahvalnice za 
učešće u programu.

Druženje je u dobrom raspoloženju 
nastavljeno u dvorani Kolpern, a mladi 
folkloraši su stekli nova iskustva i nove 
prijatelje.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

KD „Č’belice” Mošnje

KUD „Kolovit” Gradiška

Na igranci
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Сусрети који имају традицију од 1967. го-
дине, били су препознатљиви и у бившој 
заједничкој држави, а у посљедње 22 године 
имају карактер међународни, пошто су по-
ред књижевника из Србије, БИХ, Хрватске, 
Црне Горе, Румуније укључили и књижев-
нике из земаља дијаспоре гдје Срби живе и 
стварају  писану ријеч. Књижевни сусрети 
„Шушњар“ одржавају се почетком августа у 
Оштрој Луци и Санском Мосту. 

Сусрети су посвећени страдању 5.500 Срба 
и Јевреја, цивила, у августу 1941. године у 
времену окупације, гдје је Независна држава 
Хрватска окупирала те просторе, прикљу-
чила НДХ Крајину и друге просторе БиХ и 
почела масовно чишћење и ликвидације  та 
два народа, а чишћење су вршиле усташе у 
чије редове је ступио велики броја Хрвата и 
Муслимана с тих простора. 

У том периоду није било партизанског от-
пора нити оружаних сукоба, пошто је пар-
тизански покрет почео да дјелује тек у је-
сен исте године. Под патронатом њемачких 
снага НДХ је изводио чишћење и побијање 
Срба, Јевреја  на скоро свим просторима гдје 
су они живјели (Крајина, Бихаћко подручје, 
Херцеговина) и другим. На неким простори-
ма су злодјела имала чисто геноцидни карак-
тер (Козара-Јасеновац). Подсјетимо се да је 
нацистичка Њемачка већ 10. априла напала 
Југославију и бомбардовала Београд.

Писана ријеч на извору
Српски књижевници из Словеније 
учесници 41. међународног сусрета 
књижевника „Шушњар 2016“, који 
су одржани 1. 8. 2016. године у Оштрој 
Луци, Република Српска

Манифестације и сусрети имају веома бо-
гату традицију али и поруку да се памти и 
не заборави то зло, које је на сличан начин 
у бројним земљама Европе починуло слич-
не злочине. На сусретима ове године били 
су књижевници из Републике Српске, Ср-
бије, Словеније, Њемачке и Енглеске. Од 
организатора сусрета општине Оштра Лука, 
Удружења књижевника Републике Српске, 
упућен је писмени позив СКД „Петар Ко-
чић“ Крањ да доведе књижевнике из Слове-
није, који дјелују у секцији, клубу друштва, 
а у последњих десет година редовно су били 
присутни на овој манифестацији. У овој 
општини одржавају се „Илиндански дани“, 
који садрже културне, привредне, туристич-
ке и спортске садржаје. То је уједно и при-
лика да се Сањани окупе и друже тих десет 
дана, а дођу из цијелог свијета.

Овогодишња манифестација „Шушњар 
2016“ одржана је 1. и 2. августа. У Оштрој 
Луци 1. августа окупило се двадесетак књи-

жевника, где су подијељене и књижевне на-
граде и одржан наступ књижевника у про-
граму пред бројним  публиком.

Добитници награда
Лауреатима, добитницима књижевних на-
града, 41. међународних књижевних сусрета 
„Шушњар 2016“, Стевану Тонтићу за цје-
локупно животно дјело припала је награ-
да „Шушњар 2016“, Славици Мастикоси 
Панзаловић из Њемачке за роман за роман 
„Три хљеба насушна“, додијељена је награда 
„Слово Подгрмеча“, а добитница је новчану 
награду поклонила за опремање новога хра-
ма у Оштрој луциж), Фиона Сампсон, књи-
жевница из Енглеске добила је специјалну 
награду „Слово Подгрмеча“ за књигу пое-
зије „Колсхил“ (Coleshill). 

Књижевници Михајло Орловић, Миленко 
Стојичић и Здравко Кецман  образложили 
су одлуке жирија и навели да је ове године 
било много добрих остварења из Србије, Ре-
публике Српске, као и дијаспоре. 

У вечери врелог августовског љета на обали 
Сане, гдје је дошао велики број посјетилаца, 
поред домаћина били су и Сањани из Ср-
бије, Америке, Аустралије и других земаља, 
пажљиво су пратили наступе књижевника и 
глумаца.  Њихово дружење трајало до касно 
у ноћ.

Начелник општине Оштра Лука Драган Ста-
нар уз присуство представника Министар-
ства културе Републике Српске, обраћајући 
се књижевницима и присутној публици, 
истакао је да поред бројних догађања, књи-
жевни сусрети имају посебан значај, пошто 
његују и подстичу завичајне вриједности 
у књижевно умјетничком стваралаштву. 
Илинданске манифестације, које трају де-
сет дана, имају значајне вриједности због 
доласка великог броја Крајишника и Сањана 
из цијелог свијета.

Делегација СКД Петар Кочић са начелником општине Оштра Лука

Жири 41. међународног сусрета „Шушњар 2016”
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Сто година од смрти Петра 
Кочића
Поводом  једног вијека без Кочића на окру-
глом столу учествовали су бројни књижев-
ници и историчари. Промовисан је и књи-
жевни часопис „Катедра“, који је у цјелини 
посвећен Петру Кочићу. Дат је акценат на 
његово књижевно стваралаштво, али и улогу 
као народног трибуна.

Наше друштво је на штанду представило 
књижевно стваралаштво српских књижевни-
ка у Словенији, а поставили смо и пригод-
ну изложбу фотографија посвећене Кочићу, 
Крајини и Змијању, као и наше новине „Мо-
стови“, гдје су представљена српска друштва 
и њихово стваралаштво, а које смо предста-
вили и дијелили бројним посјетиоцима.

Приликом представљања нових остварења 
присутних књижевника, представљен је и 
роман „Пољубац неба“», аутора Маринка 
Јагодића Макија, нашег члана.

У делегацији нашега друштва поред пред-
сједника Миле Гашића били су још Рада Га-
шић, Дрена Шобот, Винко Пиљагић, Остоја 
Шобот и Крстан Шућур. Делегацију је при-
мио начелник општине, други дан прису-
ствовала је обиљежавању празника и славе 
општине и посјетила  гробље Шушњар у 
Санском Мосту.

У току трајања манифестације велики број 
посјетилаца присуствовао је 7. августа 143. 
грмечкој кориди која се одржала у Оштрој 
Луци. Чланови нашега друштва су за ту при-

лику дошли из Словеније, пошто су наши 
чланови из Крања, браћа Кричковићи насту-
пали с биком Лотком, који се борио на кори-
ди у Поткозарју, Подградцима, и побиједио, 
а на кориди у Оштрој Луци и Стричићима 
дошао је до финала.

У Бањој Луци и Приједору били су органи-
зовани сусрети и дружења са српским књи-
жевницима из Србије и Републике Српске. 
Друштво и књижевници су задовољни да су 

посјетили отаџбину и дружили се с стварао-
цима писане ријечи и културним ствараоци-
ма, а то ће им при њиховом даљном ствара-
лаштву свакако користити.

Овај пројекат, односно одлазак и учешће на 
41. међународним сусретима књижевника 
„Шушњар 2016“, суфинасирао је Јавни фонд 
Републике Словеније за културне дјелатности.

Крстан Шућур

Добитници награда Стеван Тонтић и Славица Мастикоса Панзаловић

Делегација СКД Петар Кочић поред штанда друштва
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Na pitanje kako bi opisali jesen, većina bi od-
govorila sa tužno vreme, kiša, dosada…ali ipak 
tome nije tako, ima nešto u toj jeseni. Kao što 
je rekao Albert Kami, jesen ustvari predstavlja 
drugo proleće u kojem je svaki list cvet. 

Kao šarena šuma u jesen, kad listovi menjaju 
boju, bio je raznolik program tradicionalne ma-
nifestacije „Pozdrav jeseni“ u organizaciji SPD 
„Nikola Tesla“ Postojna.

Publici i gostima obratio se sa nekoliko reči 
predsenik društva Vlado Španić, zatim i Andrej 
Berginc,  pomoćnik gradonačelnika opštine Po-
stojna , a manifestaciju je otvorila veteranska 
grupa SPD „Nikola Tesla“ sa igrama iz Šuma-
dije. Sledila je recitacija pesme „Sreća“, De-
sanke Maksimović, koju je odrecitovala Anđa 
Radujko.

Na poziv se takođe ljubazno odazvalo folklor-
no društvo iz Vipave, pod vođstvom mentora 

Pozdrav jeseni 2016
„Kao što je slikaru potrebno ujednačeno svetlo da bi dodao završne linije svojoj slici, tako i meni treba umiruće svetlo koje nikako ne 
može da me zasiti u jesen.“ – Lav Nikolajevič Tolstoj

Tomaža Gantara. Predstavili su se sa spletom 
igara iz Zgornjeg Posočja, koji sastoji od  iga-
ra: Štajeriš, Podegajga, Cvajšrit i Rezjanka, te 
sa autohtonim igrama iz Vipave (Pod skalco). 
Prisustvovala je i lokalna grupa trubača Pivo 
& Čevapi, koja je 2014. godine osvojila treću 
nagradu na međunarodnom takmičenju u Guči. 
Među istaknutim numerama te večeri bile su 
„Pukni zoro“ i „Tamo daleko“ i time čitav kul-
turni dom digli na noge. Atmosfera je bila pre-
divna. 

Sledila je monodrama „Gastarbajter“ u izvođen-
ju Gojka Lazića, koja opisuje živote ljudi koji 
su odlazili „trbuhom za kruhom“ u inostran-
stvo. Program je prilazio kraju, a kao trešnja na 
vrhu torte, zaključila ga omladinska grupa SPD 
„Nikola Tesla“ sa igrama iz Leskovca. 

 Anđa Radujko

SAMO SAN

U dubini neba plavog, 
okom se pratiti ne da 
orao žalostno vrišti  
i daleku zemlju gleda.

Na kamenjaru beskrajnom vrelom 
ljutiti poskok se lijeno suče. 
Prvu priliku traži,  
da zimsku košulju svuče.

Privezan za granu debele trešnje, 
umoran Vranac u hladu stoji. 
Dugim repom bezvoljno maše, 
dosadne muve razgoni.

Iz sna se budim… 
Sivog orla na nebu nema,  
prazna košulja na trn zakačena  
a i umornog Vranca u hladu nema. 

Anđa Radujko

Gojko Lazić

Omladinski ansambl SPD „Nikola Tesla”

Anđa Radujko
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За очување језика и културног идентитета то 
је пресудан фактор за сваки народ. Када су у 
питању мањине у расијању, дијаспори, то је 
увијек отворена рана, пошто су изложени аси-
милацији и тиме гашењу језика и свега онога 
што представља свеобухватни идентитет. Има 
у томе и специфичности, пошто словеначки и 
српски језик спадају у групу словенских јези-
ка и тиме је повећана опасност од удаљавања 
писма и језика српске мањине.

У СКД „Петар Кочић“ од самог оснивања 
поред секција драмске и литерарне, као тра-
диционалне културе, литерарна секција има 
посебну улогу. У њој се повезује двадесетак 
књижевника, који у Словенији пишу и издају 
књиге на српском језику. До сада се показало 
да та дјелатност знатно доприноси очувању 
језика, писма и укупног српског идентитета. 
Кроз рад ове двије секције била су бројна 
гостовања у друштвима широм Словеније, 
као и у Србији и Републици Српској. Велики 
број препознатљивих ствараоца из Србије и 
Републике Српске су гостовали и дружили се 
са ствароцима и нашим друштвима и допри-
нијели квалитетном приступу култури.

Наведени успјеси, као и потенцијали у на-
шем друштву, као и наша препознатљивост, 
навели су нас у друштву да осмислимо 
пројекат гдје би драмско и књижевно ства-
ралаштво приближили и још више увели 
међу наша друштва и њихово чланство, као 
и остале грађане који нису у друштвима, а 
тиме би препознатљивост стваралаштва, на-
равно, била позната широј јавности. Наве-

Почео „Караван 
књижевности и драмске 
дјелатности“

дена дјелатност би непосредно допринијела 
очувању идентитета и помогла друштвима 
да свој садржајни рад прилагоде тој потре-
би дјеловања. Овај пројекат под наведеним 
насловом „Караван књижевности и драм-
ске дјелатности“, почели смо изводити већ 
22. 10. 2016. и тиме смо реализовали поче-
так програма, уводно у два дијела. Чланови 
драмске секције су извели драмску комедију, 
као и многе рецитације уз музички пратњу, 
те наступе мушке пјевачке групе нашег 
друштва. Поред тога је изведена и веома 
комична рецитација једног нашег члана. Пу-
блика из српских друштава у Крању била је 
одушевљена понуђеним програмом.

Поред драмске секције друштва у програ-
му је наступило шест српских књижевника 
уз извођача на музичком инструменту. У 
програму су наступили Маринко Јагодић 
Маки, са рецитацијама из својих збир-
ки поезије, Крстан Јаковљевић са својим 
пјесмама, Радослав Милановић читајући 
своје стихове, Остоја Шобот рецитујући 
пјесме познатих српских књижевника, као 
и Крстан Шућур, Душан Јовановић реци-
товањем пјесама и извођењем сатиричног 
монолога, Пајо Вученовић, гуслар и група 
пјевача СКД „Петар Кочић“. Овај пројекат 
би требао да посјети сва српска друштва, а 
предвиђена је понуда и неким мијешаним 
удружењима, као и гостовање у Србији, 
Италији, Аустрији и Републици Српској, а 
треба да га закључимо до краја ове године. 
Ту ћемо ангажовати познате ствараоце из 
Србије и Републике Српске.

Промоција нове књиге „Пјесмом 
кроз живот“

Радослав Милановић познат је међу српским 
књижевницима у Словенији већ годинама. 
Поред објављивања своје поезије у часопи-
су српских друштава „Мостови“, учество-
вао је и као коаутор у неколико заједничких 
збирки, изданих књига поезије више ауто-
ра. Прије двије године издао је своју прву 
самосталну књигу поезије, која је добро 
прихваћена међу друштвима и чланством 
у Словенији. Аутор не мирује, те нас је ове 
године изненадио и обрадовао изласком 
нове збирке пјесама под насловом „Пјесмом 
кроз живот“, а издавач је његово друштво 
КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице. При-
ликом представљања књиге у Крању и на 
Јесеницама окупили су се бројни чланови из 
више српских друштава. На представљању у 
Крању уредник збирке Душан Јовановић је 
у обраћању напоменуо да аутор кроз поезију 
и стихове на неки начин описује свој живот 
и поглед на њега. Примећује се да аутор у 
многим пјесмама и порукама говори из душе 
и читаоци то примећују, гдје налазе и своја 
осјећања. Слободно се може рећи да је ау-
тор обогатио стваралаштво писаном ријечју 
Срба у Словенији. 

Овај пројекат суфинасира Република Србија, 
Министарство спољних послова, Управа за 
сарадњу са дијаспором и Србима у региону.

Текст: Крстан Шућур 
Фото: Душан Јовановић

Публика и учесници у програму
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Песмом до Станишића 
и Бачке Тополе
У јуну 2015. године, чланови КПСХД „Вук 
Караџић“ из Радовљице угостили смо на 
свом певачком концерту певачку групу 
СКУД „Извор“ из Станишића и певачку гру-
пу Српског културног центра „Вук Стефано-
вић Караџић“ из Бачке Тополе. После див-
ног дружења и склопљеног пријатељства, 
сарадња се наставила, овога пута у Србији 
код наших драгих пријатеља.

У четвртак вече, односно у петак 14. октобра 
2016, у раним јутарњим часовима, један део 
наше певачке групе кренуо је на пут ка Ста-
нишићу, код Сомбора, где су нас срдачно до-
чекали наши домаћини, са којима смо прежи-
вели лепо поподневно време, а у вечерњим 
часовима смо се преселили у Дом културе 
где смо се заједно са нашим домаћинима и 
врсним уметником на свирали Далибором 
Тодоровићем представили станишићкој пу-
блици са богатим делом нашег репертоара на 
концерту српских традиционалних песама..

Песма „Голубићу село од рођења“ лична 
карта овог народа, одјекивала је широм ве-
лике сале и мамила осмехе верној публици, 
која нам је на крају свима доделила највећу 
награду, а то је њихов искрени аплауз. Срећ-
ни и задовољни дружење смо наставили у 
мањој сали Дома културе, где смо уз богату 
трпезу и пријатну атмосферу размењивали 
утиске и мишљења и уживали у успешно од-
рађеном концерту.

А како би било да будемо тако близу града 
Сомбора а не видимо његове лепоте?! По-
здравили смо се са домаћинима и слободно 
јутарње време искористили за шетњу кроз 
овај чаробни град. Други део наше екипе, нас 
је већ чекао у Бачкој Тополи. Стигли смо на-
покон и код наших „Вукова“. Реч по реч, смех 
по смех и већ смо се нашли у сали биоскопа, 
где је 15. октобра 2016 и одржан 24. фести-

вал „Нашем роду и потомству“, фестивал 
духовног и материјалног стваралаштва ди-
нарских Срба у Војводини . Пред препуном 
биоскопском салом, заједно са домаћинима, 
верним чуваром своје традиције, мајстором 
на свирали Далибором Тодоровићем и КУД 
„Лим“ из Берана, представили смо се већи-
ном динарским блоком песама, чија је и ми-
сија фестивала одржавати и неговати рад ди-
нарских Срба досељених у Војводину.

После предивног концерта на кратко смо 
одсели у прелепом етно ресторану, а даље 
дружење наставили у просторијама Српског 
културног центра. Како певања није било 
доста на концерту, наставили смо са песмом 
и игром у „Вуку“ где расположења није не-
достајало. Презадовољни и почаствовани 
што смо били део једног тако квалитетног 
фестивала, поздравили смо се са домаћини-
ма уз обећање да ће се наше дружење ускоро 

опет наставити. Хвала нашим пријатељима 
из Бачке Тополе и Станишића на неизмер-
ном труду да сваки наш минут проведен са 
њима буде до краја испуњен, хвала на дивној 
организацији оба концерта и на свему што 
су нам пружили у тих неколико дана и учи-
нили их незаборавним.

Ми се боримо за опстанак изворне песме 
и своје традиције овде у Словенији, наши 
пријатељи своју традицију верно чувају у 
Србији и управо то нас је спојило и спајаће 
нас заувек, било да је у питању игра, песма 
или музика. Мислим да смо протекли ви-
кенд сви заједно, посетиоцима у сали прене-
ли моћну поруку.

Још једном велика ХВАЛА драгим домаћи-
нима и до наредног сусрета, Живели!

Снежана Максимовић

За успомену из Бачке Тополе

Са наступа у Бачкој Тополи
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Dragi naši u tuđini, napisao bih vam da smo, 
hvala bogu, dobro i zdravo, kao što i vama od 
sveg srca želimo, ali kod nas su takva vremena 
da je nepristojno kazati da ste dobro, kad niko-
me nije.

Kako si?

– Dobro.

– Hajde, neka je bar nekom danas dobro! – kažu 
vam uterujući vas u krivicu. Ako kažete da niste 
dobro, proneće u varoši glas da ste na samrti.

Znajući to, Beograđani su izmislili najmanje 
stotinu varijanti odgovora na to pitanje: Kako 
si? „Gura se...“, „Ide, ide, pa stane!“, „Kako 
drugi hoće!“, „Živi se...“, „Životinjari se“, 
„Provlačim se nekako!“, „Langzam, langzam, 
aber ziher!“ (nikada nisam saznao šta to znači), 
da ne nabrajam dalje...

Ali najlepši odgovor svakako je „Pomalo...“ U 
njemu ima neke stare lukavosti i mudrosti: on 
je kao bajalica, magična reč koja čuva od ne-
sreće. „Pomalo“ kao da govori neprilikama da 
zaobiđu njegovog vlasnika, jer je beznačajan i 
nikome ne zauzima mesto.

„Pomalo“ je filozofija skromnosti i neprime-
tljivosti u životu. Ta reč je proizvod vekovne 
mudrosti i opreza: slična je onoj tabli koju je na 
grudima nosio neki ludak, a na kojoj je pisalo: 
MOLIM DA ME SE NE PRIMEĆUJE.

Ali, najbrojniji su oni Beograđani koji vas pi-
taju kako ste, a uopšte i ne sačekaju odgovor. 

Momo Kapor

Kako ste?
Viče vam tako čovek s druge strane ulice: 
„Kako si?“, a vi mu odviknete da vam je umrla 
majka i da se baš vraćate sa sahrane, ili da mo-
rate na operaciju u bolnicu, a on maše i doviku-
je: „Onda, da ne kvarimo!“ ili diže palac uvis: 
„Bravo! Samo napred!“ Kod nas, naime, „kako 
si?“ ne znači baš ništa.

Da bih prekinuo tu laž, odlučim jednog dana da 
stvarno, ali stvarno, ispričam kako sam onome 
ko me bude pitao. I evo ga, vidim ide mi u su-
sret brzim korakom, očigledno se nekuda žuri. 
Dovikuje mi: „Zdravo, kako si?“ i hoće da pro-
đe, ali ja ga hvatam za rever jakne i počinjem 
da pričam.

Obaveštavam ga da mi je donji pritisak sto dva-
deset a gornji dvesta, da me je uhvatio išijas, i 
to u desnu nogu... (otima se, ali ga ne ispuštam), 
što se tiče materijalnog stanja prezadužen sam, 
a niko ništa ne plaća; noćas me uhvatila goru-
šica, a i pas mi nije dao oka da sklopim jer je u 
blizini neka kučka u teranju, pa se uznemirio, 
prokišnjava mi krov i hoće da mi popišu stvari 
zbog neplaćenog poreza...

Najzad, on se otme i otrči kao bez glave. Kla-
dim se da skoro neće nikoga pitati kako je. 
 
Čovek se ipak pokatkad zaželi da ga neko pita 
kako je i da ga to zaista zanima, ali to je u 
Beogradu danas nemoguće. Još jedino u naj-
zabitijim selima ljude zanima kako su drugi. 
Susretneš seljaka na putu, nazove ti Boga i za-
stane, pa pita: Kako si? Kako familija, imaš li 
đece, jesu li ti živi roditelji, možeš li da živiš 

od svog posla i kuda si se uputio? I sve ga to 
zaista zanima!

U Beogradu se godinama susrećemo sa komši-
jama, a ne znamo ni ko su, niti kako se zovu! 
Zujimo u liftovima licem u lice, a ne progova-
ramo ni reči. Na ulici se ne pozdravljamo. U 
kakvom to svetu živimo?

U moje susedstvo došla je baba iz nekog dale-
kog sela, da prezimi kod sina, majstora. Kako 
izađe iz kuće, pozdravlja sve koji naiđu:

– Dobar dan, kako ste?

Svi misle da je luda i zagledaju je sa čuđenjem. 
A ona je trenutno jedina lepo vaspitana žena u 
Beogradu. „Šta je ovo, sine, niko ne otpozdrav-
lja?“, pita me i ne može da dođe sebi od čuda.

„Kakav je ovo narod?“ Ne umem da joj odgo-
vorim...

– Zdravo, baba! Kako si?

– A, eto, pomalo...

Mislim da bi svet, kojim smo nezadovoljni, tre-
balo početi popravljati najpre od tog naizgled 
tako nevažnog pitanja „Kako si?“, koje je sa-
svim izgubilo smisao. Počnimo, dakle, da se za-
ista zanimamo kako su naši bližnji, saslušajmo 
ih pažljivo i potrudimo se da ih shvatimo.

Možda je u tome izlaz.

Са наступа у Станишићу
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Прилико откривања бисте Вука 
Стефановића Караџића у Љубљани 
поткрала се грешка у натпису на по-
стољу, која је убрзо отклоњена. Наи-
ме, на словеначком је писало „Vuk 
Stefanović Karađić“, што је свакако 
грешка која се не би смјела догоди-
ти. Ова грешка је само повод за пи-
сање овог чланка, разлози су много 
дубљи и велики.

Није ово први пут да видим погреш-
но написано презиме реформатора 
српског језика и писма, догађа се то и 
онима којима је матерњи језик српски 
и којима се овакве и сличне грешке 
не би смјеле дешавати. Колико пута 
сам видио да је написано „Karađžić“, 
а има много и других грешака. Слово 
ђ никако не може да мијења слово џ, 
или у латиници dž да буде замијења-
но са đ, може ђак да буде џак, у пре-
несеном смислу, али џак не може ни 
у ком случају бити ђак. 

Можете да једете џем, али ђем још 
нико није ни покушао, нити би мо-
гао, чак ни коњи који га скоро стал-

Џак или ђак, џем или ђем
но имају у устима. Да објаснимо. 
Џем, на енглеском jam, је укувано 
воће, пекмез, а ђем су жвале, гвожђе 
на узди што га коњ држи у устима.

Навешћу још неколико примјера 
који се најчешће догађају када ла-
тиничка слова пишемо неправилно, 
нарочито она са квачицама, као што 
су č, ć, š i ž. Не треба напомињати 
да данашња техника омогућава пра-
вилно писање, чак је по Правопису 
српскога језика неправилно писање 
dj умјесто đ, али некима то не смета 
и настављају по старом, као да још 
увијек користе старе писаће машине 
на којима то није било могуће пра-
вилно написати.

Да ли је исто кад се напише „osisano“ 
или „ošišano“, сисати није исто што 
и шишати. Ćar није исто што и čar, 
мада неки немају чара ни дара, а ни 
воље, да би правилно писали. Кад 
овако неправилно пишемо, рецимо 
кад напишемо да „imamo zelje“, не 
знамо да ли имамо зеље или жеље. 
Па она имамо примјер кад неко на-

пише да је „kod kuce“  онда не знамо 
да ли је код куће или куце, кучета. 
Sto није исто као и što.

Има још много оваквих или сличних 
примјера, а треба само мало воље и 
жеље да се правилно пише. Зар је 
тешко умјесто c написати č или ć, зар 
је лакше умјесто đ написати dj, а исто 
тако код писања слова dž, пробајте 
прочитати Karađžić, није баш лако.

Ћирилично писмо, поред других 
предности, има и ту предност што 
нема словних знакова са квачицама, 
тако да је теже погријешити код пи-
сања слова ж, ш, ч и ћ, али се могу 
десити друге грешке, па тако умје-
сто љ напишемо лј, или умјесто њ 
напишемо нј.

Ово је само мали допринос правил-
ном писању и правилној употреби 
језика и писма, што се тиче оваквих 
тема, као што рече Матија Бећковић. 
„Ћераћемо се још“.

Душан Јовановић

AKUD_Kolo_Crteži_Maja Brožič_Proletnja duga_10_god AKUD_Kolo_Crteži_Tijana Sedlarević_Dani ćirilice_7_god
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Poziv iz Srpskog kulturnog društva „Petar Kočić“

Za očuvanje srpskog jezika i kulture
 
Srpsko kulturno društvo „Petar Kočić“ Kranj u periodu od oktobra do kraja 2016. godine, realizuje projekat 
„Karavan književnosti i dramske delatnosti“. Projekat se sastoji iz dramskog (drame, monodrame i skečevi), iz 
književnog stvaralaštva, (poezija, proza i romani), recitovanje, čitanje i scenski nastupi.

Organizovanje okruglih stolova i radionica iz književne i dramske delatnosti za članstvo sekcija društava. 
Prilikom izvođenja programa biće angažovani stručni saradnici iz Slovenije, Srbije i Republike Srpske, koji rade 
profesionalno na tim područjima. U ponudi programa nudimo: drame: Jazavac pred sudom, U krčmi kod Jelene, 
Za kafanskim stolom, Zulum Simeuna Đaka i druge u izvođenju „Teatra David“ SKD „Petar Kočić“. 
Monodrame: Mejdan Simeuna Đaka, David Štrbac, Poslednji Kočićevi dani, Branka Praštalo, Jeretička priča u 
izvođenju Ostoje Šobota i drugih, monodrama Branka Ćopića „Petar Pepo Bandić“ u izvođenju Dušana Jovanović, 
i još neke druge.

Literarna sekcija SKD „Petar Kočić“ iz Kranja okuplja dvadesetak srpskih književnika u Sloveniji, koji su 
izdali jednu ili više knjiga i postali prepoznatljivi u srpskim društvima, a među njima su Marinko Jagodić Maki, 
Rade Vučkovac, Đorđo Radović, Smiljana Ilić, Radoslav Milanović, Branko Baćović i drugi. Pored njihovog 
stvaralaštva  predstavićemo i stvaralaštvo srpskih književnika (Andrića, Čopića, Selimovića, Pavića, Kočića, 
Zmaja, Erića, Kapetanovića i  brojnih drugih.

Projekat smo već počeli realizovati i izveli smo dve manifestacije. Na SSDS i u brojnim društvima smo već 
obavili kontakte i okvirno dogovorili termine i program. Društva imaju obavezu da u svojim sredinama obezbede  
prostor i obaveste članstvo i građane o toku. Ulaz bi bio slobodan.

Više informacija možete dobiti na e-mejl adresi: petarkocic@gmail.com kao i na poznatim kontakt telefonima 
nekih članova društva.

Pozivamo društvo da odmah  pristupe određivanju termina gostovanja, a zaključna manifestacija će biti decembra 
2016. u Kranju.

Projekat je rađen u saradnji sa Vladom Republike Srbije i sufinansiran od Uprave za saradnju s dijasporom i 
Srbima u regionu

Iskreno vas pozdravljamo 

Kranj, 27. 10. 2016.
   

Upravni odbor
SKD „Petar Kočić“ Kranj 

Karavan književnosti i 
dramske delatnosti
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Из песникове бележнице
(О поезији – едукација за почетнике - други део)
     Иако је наслов овога чланка упитна 
реченица, она нам, сама по себи, много 
говори. Често нам је била упућена, како 
од стране наставника у основној, тако и од 
професора српског језика у средњој школи. 
О студијама књижевности не треба ни 
говорити – овај чланак, јасно, није упућен 
њима. Кад кажемо: шта је песник хтео да 
каже?, јасно је да на први мах није свакоме 
позната порука песме, него о томе треба 
размислити. То је зато, што се у поезији 
користе метафоре (пренесено значење), са 
којима се, некад више некад мање, сакрије 
намера аутора. Ако је песма написана тако 
да и дете одмах све разуме, значи да песник 
није користио метафору, и ту је, треба рећи 
без околишавања, реч о лошој поезији. 

     Статистика потврђује да је мали број 
људи објективан када суди о својим делима; 
већина нас је субјективних и сматрамо да 
оно што смо ми урадили сигурно вреди. 
(Афоризам: И пети точак кола о себи мисли 
све најбоље!) У књижевности, као уосталом 
и у другим врстама уметности, постоји мали 
проблем кад треба вредновати неко дело. 
Наиме, познато је да су укуси различити, 
и оно што је за некога кич, за другога је 
сасвим у реду. Нема могућности да се као 
у спорту (брже, више, јаче...) упореде два 
дела, и да се сви сложе око тога које је 
боље. Па ипак, постоји струка (као у свим 
областима), постоје разни конкурси где се 
шаљу радови, те се тако тестира вредност 
појединог дела. На сваки конкурс пристиже 
велики број радова, и онда се комисијски 
изаберу најбољи, који улазе у зборнике, 

едиције, заједничке збирке... Обично су 
избори доста објективни, пошто стручна 
комисија не познаје ауторе (најчешће се 
радови предају под шифром), и нема разлога 
да некога форсира.

     Пошто је овај чланак намењен 
почетницима, да видимо где они највише 
греше. Чињеница је да неки премало 
познају „материју“ (читај: нису поткованји 
основним знањем). Премало се користе 
песнички појмови, изрази... Превише је 
„свакодневних“ речи, које користе и они без 
песничког дара. Споменимо неке појмове: 
МУЗА – појам из грчке митологије, девет 
сестара, заштитнице уметности. ПАРНАС 
– планина у централној Грчкој, боравиште 
муза. Затим, добро је познати бар оне 
најпознатије врсте  песама. РОМАНСА 
– љубавна песма; ОДА – захвалница; 
БАЛАДА – тужна песма, описан трагичан 
догађај; СОНЕТ – посебни облик песме: 14 
стихова (4 строфе: 4+4+3+3 стиха); СОНЕТ 
са АКРОСТИХОМ: прва слова сваког стиха 
(читајући одозго према доле) творе једну 
поруку, мисао, име...); ПОЕМА – веома 
дуга песма, обично описује неки догађај; 
РИМА – сличност завршетка стихова, која 
је пријатна за ухо. Код риме је важно знати, 
да није довољно ако се подударају задњи 
самогласници у стиховима, предзадњи 
самогласник чак има главну улогу. Ако  
римујемо тако да су само задња слова 
иста, онда је то погрешно (струка томе 
каже: силовање риме); боље је писати без 
риме, него слабо римовати. На пример: реч 
ЈАСНО, римује se са ГЛАСНО, ЧАСНО... а 

не са ТЕСНО, БЕСНО... иако се завршава 
истим самогласником (о).  

     Јасно је да песник треба имати дара 
(неки кажу: песник се рађа), тако је у свакој 
уметности, али се може много напредовати 
ако се учи: читати, читати, читати... Сведоци 
смо колико има лоших песама у нашој 
новокомпонованој музици. То је зато, што је 
већина аутора текстописци (тако се и зову), 
а ретко песници пишу за музичке извођаче. 
На крају погледајмо два примера:
Мала моја покрај реке Сане,
Провео сам с тобом дивне дане.

Ово су лоши стихови, зато што су превише 
прости, свакодневне речи које може свако 
срочити. А сада погледајмо како прави 
песник каже:
Бежи брашно назад у пшеницу.
Наводимо само један стих. Какав стих! 
Да ли смо икада чули да неко то каже? 
Наравно да нисмо. Наравно да се брашно 
не може вратити у пшеницу, али је аутор 
(Боро Капетановић) тиме хтео што 
убедљивије дочарати каква страхота вреба 
од црнокошуљаша: све што постоји мора 
се крити (бежати), иначе га нема. Дакле, 
да резимирамо ово распредање: што више 
користити метафоре, и са званичном 
верзијом песме не журити, него је дуго 
брусити, брусити... Увек може боље и лепше, 
а поезија и јесте велика лепота.

Маринко Јагодић Маки

АКУД „Коло” Копар, Никола Зрнић „Дани 
ћирилице”, 7 год.

АКУД „Коло” Копар, Тијана Милошевић „Јесен”, 9 год.
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Језичке недоумице - VIII део
Кексови или кекси
Према Правопису српскога језика Матице српске, правилан облик 
множине именице кекс је кексови.
Пример:
Кексове можете купити у свим већим продавницама.

Дезерт или десерт
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан је 
искључиво израз десерт.
Пример:
Шта ћемо за десерт да наручимо?

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

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

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

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

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

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

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

Кобца или копца
Као што се и у именици врабац/врапца изврши једначење 
сугласника по звучности, тако ће и у примерукобац/копца доћи до 
исте промене где ће звучни глас Б испред безвучног гласа Ц прећи у 
свој безвучни пар П.
Пример:
Видела сам копца у зоолошком врту.

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

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

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

Предпрање или претпрање
Правилно ће бити претпрање, а не предпрање.
Пример:
Укључена ми је машина на претпрање.

Код врата или код вратију
Именица врата је плуралиа тантум и правилно ће бити  написати и 
рећи код врата.
Пример:
Код врата ти се налази кишобран.

Дечји или дечији
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна боље је користити 
придев дечји пре него дечији.
С тим што су оба израза прихватљива и правилна.
Пример:
Идемо сутра са децом код дечјег стоматолога на редовну контролу.

Добродошли или добро дошли
Како се наводи у Речнику језичких недоумица Ивана Клајна када се 
мисли на придев, тада ће се писати састављено.
Када се мисли на узвик, писаће се растављено.
Примери:
Свака добронамерна критика је добродошла.
Добро дошли!

Обезбедити си будућност или обезбедити себи будућност
Израз обезбедити си будућност је типичан за хрватски језик, док 
ће се у српском језику користити искључиво израз обезбедити себи 
будућност.
Пример:
Обезбедио је себи будућност дугогодишњим радом и одрицањем.

Залити/залевати и полити/полевати
Цвеће може да се залива и полива, а не и да се залева и полева. 
Два правилна глагола у инфинитиву ће 
гласити заливати и поливати или залити и полити.
Пример:
Залиј цвеће поподне!
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Kadʼ porasteš i razmi- 
sliš kazʼće ti se samo, 
bila je omiljena izre-
ka moje bake kada 
sam je, kao dete, 
pitao neke škakljive 
ili “komplikovanije” 
stvari. Recimo: Kako 
dolaze deca na svet?; 
Zašto su nas Turci 
napali?; Šta se deša-
va kada umremo?; 
Zašto više voliš Kra-
ljevinu Jugoslaviju od 
SFRJ?; Zašto ja uop-
šte živim kada nisam 
Tito ili Bitlsi (The Be-
atles)?; Zašto moram 
da perem zube?… i 
slično.

Kadʼ porasteš i raz-
misliš kazʼće ti se 
samo – odzvanjalo 
bi mi u ušima. A bre 
baba, pa ko će tada 
da se seti šta sam te 
pitao – mislio sam 
u sebi. Moraću da 
zapišem – nastav-
ljao bi da mudrujem 
– pa kada porastem, 
znaću šta sam je pi-
tao, i naravno znaću 
odgovore. 

Jednom sam joj čak i rekao – Bako, 
ali ako ne budem ni tada znao biću ljut kao ris! A i sigurno 
ću zaboraviti šta sam te pitao! Baba se samo smeškala i 
uporno odgovarala – Kadʼ porasteš kazʼće ti se samo. 

KADA PORASTEŠ
KAZAĆE TI SE SAMO

Branko Baćović

Uzeo sam list hartije, 
presavio ga kʼo moj deda 
ljutu cigaru, pljunuo u vrh 
drvene olovke kao na fil-
mu, stavio prst na

čelo i krenuo da ređam 
debela dečja slova. Pa 
neće mene valjda baba da 
zeza? – ponavljao

sam namrštena čela. 
Prošle su godine. Baka je 
umrla. Papir se, naravno, 
negde izgubio u dubokim

kutijama i u dečjoj mašti 
koja je odlepršala tog pro-
leća ko zna gde. Ostala 
je samo, na kori velikog 
mozga, ugravirana babina 
rečenica: Kadʼ porasteš i 
razmisliš kazʼće ti se samo. 
Nadam se, kada se sretne-
mo u snovima, da ću moći 
da joj kažem: Bako hvala 
ti… neke odgovore sam 
sigurno našao iako

sam izgubio papir… neke 
neću nikada… a neke ću 
verovatno naći tada kada se 
budemo sreli negde

gore visoko iznad trešnje 
na kojoj mi je deda napravio ljuljašku. Do tada 
uživaj, nađi olovku i zapisuj sve ono što misliš da ću hteti 
da znam, nemoj da mi prođe još jedan život u traženju.

Tekst: Branko Baćović 
Mirka Ocokoljić Peruničić / foto: neznani autor
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Marinko Jagodić Maki
SELJAČKE  KRVI  SIN

Stigoh u kraj gde sam se rodio –
U duši mi osećaj fin.
A kakav bi, inače, bio
Seljačke krvi sin?

Sve me na mladost podseća
I dobih snagu kao džin.
Kako drukčije da se oseća
Seljačke krvi sin?

Posetih redom sve njive,
Pašnjake i stari mlin,
Da vidim kako seljaci žive
Ja, seljačke krvi sin.

Dok slâžu žito u stogu
Pozdravljam tog obreda čin,
I shvatam: drugo biti ne mogu
Već – seljačke krvi sin.

PRESAĐENO  DRVO

Doneli su drvo iz dalekog kraja
I u svoju zemlju njega zasadili.
Ubrzo su redom začuđeni bili:
Drvo niti vene, niti ima sjaja.

Teško je živeti al’ ne želi mrenje
Pa vetrove pita što ga presadiše.
Zalud plodna zemlja, zalud su i kiše
Ono neće jače da pusti korenje.

K’o na pustom moru zalutalu barku
Ja ga često gledam i slutim mu ranu:
Niko neće na nj’ga da nasloni granu
A toliko ima drveća u parku.

Sa svojom se maštom ponosim i dičim
I njenoj bujici ja se često predam:
Da li gledam drvo, ili sebe gledam?
Toliko, naime, tom drvetu ličim.

IZ  ALBUMA  JEDNE  MEMORIJE

Dečak stoji ispred jednog malog grma;
Osmeh se razleva preko mladog lica.
Netremice gleda: grančica se drma
I potom izleće iz grmića ptica.

Radoznalo on je grane razmakao
I u grmić banu blagoslov sunašca...
Dečak je tad divnu sliku ugledao:
Nekoliko ptića viri iz gnezdašca.

Slika iz albuma jedne memorije
Nije ništa drugo već na srcu rana,
I jedan je čovek ne može da skrije
Stojeć’ na tom mestu posle mnogo dana.

Listovi albuma već su istrošeni
Ali se ta slika sjaji kao srma.

Radost davnog dana ona dade meni
I tugu što više nema onog grma.

Mora da je grmić već davno odnešen
Negde se sad suši upleten u plotu;
A ja baš i nisam previše utešen
Što negde daleko prkosim životu.

BALADA O PESMI

E, tebe ću pesmo baciti u reku!
Ili bih te dao progutat’ plamenu?
Prvi put do sada ja u svome veku
Uništavam beleg u svome znamenu.

O, gadan je plamen, ubija u trenu;
Voda će polako rastapati slova,
I žaliće mnogi pesmu utopljenu
A neće ti znati imena ni kova.

Ovo činim, pesmo, samo iz inata,
Zadovoljan s tobom, srcu si mi mila.
Čudiće se mnogi – to je meni plata
I lupati glavom: kakva li si bila?

Još kada bi znali materiju sjajnu
U bolu za tobom svako bi da grca,
Ali imam pravo ja na svoju tajnu
Poznanica bićeš samo moga srca.

ZRELO VOĆE

Ne znam da l’ je sudba, il’ je nešta drugo
Krivo što nezrelost ja odbijam glatko?
Znam da moje voće zorilo je dugo,
A što dugo zori mora biti slatko.

Lep je i pupoljak posle letnje kiše –
Mnogo puta sa njim stizala je sreća,
Al’ tek zrela ruža opojno miriše
I njen miris dugo pamti se i seća.

Moje zrelo voće meni radost daje –
Sa dugim aršinom sudba mi je meri;
Zato neka moje leto dugo traje,
Nek’ ne lupa jesen još na moje dveri.

Neka vetar nosi na sve čet’ri strane
Taj opojni miris od kog srce gori,
I nek sunce voću obasjava grane
Da lepo miriše i još bolje zori.

NEKTARIJADA

Slutim da još ima dosta nerečenog,
A vreme za priču brzo će da prođe!
I strah je u meni: sukob već stvorenog
I onog što želi da iz snova dođe.

Ponekada svratim u modernu baštu
Radoznalost moja na sve strane šeće,
Pa se opet vratim i u drevnom plaštu
Po livadi berem rascvetalo cveće.

I neka milina dušom veje... Zgodno
Mi gledati u tu ponudu baš svega:
U raskoši blista seme mnogorodno
Što livadom baca ruka Svevišnjega.

Pa razdragan trčim... Od zanosa vrca
Duša mi presrećna k’o da ima krila,
I ispija nektar. U Vaša bi srca
Dobrote tog blaga rado pretočila.

LETNJE JUTRO

Šta tražiti od života više
U svitanju ovog lepog dana,
U kome se lepote razliše
K’o livadom jagnjad razigrana.

Sve što živi kupa se u sreći:
Izletele ptice ispod streje
I sa pesmom k’o da žele reći
Da su srećne što ih sunce greje;

Punom snagom zaživela šuma,
Procvetalo cveće na livadi,
Olistala vrba pokraj druma
Srećna što joj sunce kosu gladi.

U tom sjaju ovog letnjeg jutra
Najavljenog ptičijim zvucima,
Ne misli se šta će biti sutra –
Sav je život u tim trenucima.

UMRLO JE LETO

U sivu odeždu jutro se obuklo.
Celu noć je nebo plakalo. I eto,
Zbog toga je ptič’je pevanje umuklo.
A svi isto žale: umrlo je leto.

Iako su ovi slučajevi česti
Svi smo začuđeni zbog te smrti nagle:
Samo dva-tri jutra znakove bolesti 
Moglo se videti u obliku magle.

Zbunjeni smo redom, kao da je greška –
Golišavost naša s letom je umrla:
Čeka nas kišobran, obuća preteška,
I topla odela skopčana do grla.
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О гуслама и народној 
поезији
Гусле су српски народни музички 
инструмент са једном, или евентуално двије 
жице. Најчешће су направљене од јаворовог 
дрвета. Као једножичани инструмент, гусле 
се срећу у Србији, Босни и Херцеговини, 
Црној Гори и Далмацији. Гусле из Лике и 
Босанске Крајине углавном имају две жице. 
Жице су направљене од тридесет упредених 
коњских длака, као што је случај и са струном 
гудала. Гудало се користи тако што се 
повлачи по затегнутим жицама, производећи 
оштар и драматичан звук, који је изузетно 
експресиван. Гусле спадају у инструменте 
за које је потребно велико умјеће свирања. 
Саме гусле састоје се од музичке кутије која 
је пресвучена животињском кожом на коју се 
надовезује дугачак врат на чијем завршетку 
је изрезбарена животињска (најчешће 
коњска) или птичија (најчешће орао или 
соко) глава. У цјелини гледано, некада су 
гусле биле глас народа и у националном 
и у социјалном смислу. Оне су биле глас 
поробљеног и пониженог народа, глас 
сиромашних друштвених слојева. Некада 
су гусле говориле не само кроз уста пјевача 
него и језиком својих симболичких ликова, 
оне нису биле само за слушање, оне су биле 
и за гледање. Захваљујући томе као и богатој 
народној ношњи, наступи гуслара били су 
не само музички него и ликовни, умјетнички 
доживљај. 

Рекли су о гуслама:
„Гусле висе на зиду крчме, као што гитара или 
шпански пандеро висе на зиду посаде, и онај 
посетилац који најбоље зна српске песме, 
скида инструмент са зида и почиње да пева...  
То свакако није музика и човек би чак 
рекао да у тим песмама нема ни мелодије, 
ни хармоније, ни облика, ни тона међутим, 
то веома једнолично запевање има у себи 
нечег привлачног, тужног, мрачног, са 
понеким бљеском и победничким тоном.  
То је као историја српског народа, пуног туге 
и пуног наде то су њихова Илијада,њихова 
Одисеја и њихов Ромасеро...“
„Барем су код Срба историја и поезија 
под руку, па је довољно прочитати њихове 
народне песме да би се сазнало шта су 
волели, шта мрзели и због чега су све 
страдали. Песме су њихови летописи и то је 
можда разлог што од њих никада није било 
народскијих и вечнијих.“
„И у најсиромашнијој кући нађу се гусле 
за пратњу и надахнуће певача. Калуђер у 
дну свог манастира изговара неку побожну 
легенду, пратећи сваки стих плачним звуком 
гусала, пастир дубоко у шумама и планинама 
тако слави подвиге хајдука и јунака из 
прошлости, жене на извору, жетеоци у пољу, 
берачи за време бербе грожђа, војник који се 

вратио са бојишта, сви састављају песме... 
Тај смисао за лепо жив је данас колико и 
пре два века. Хрвати су, да би сами себе 
бодрили, певали громогласно српске песме 
свог генерала, када су следили бана Јелачића 
у походу против својих некадашњих 
савезника Мађара.“ 

Шарл Иријарт (Француска), 1856.

„Неки погани изроди и злобници данас 
кажу: Не можемо с гуслама y 21. вијек! 
Срби напријед — гусле стој! Шта да се 
ради? Што то нису рекли раније? Двадесет 
вијекова је могло, a сад одједном не може, 
као да је 21. вијек гори од свих претходних 
вјекова. Да смо знали не бисмо с гуслама 
ни кретали на толики пут. На једвите јаде 
смо се некако допељали до пред капију 21. 
вијека и сад треба да се ту раздвајамо. И не 
знамо ко је кога довдје довео: оне нас или ми 
њих. Ни ко је постао споран: ми, гусле или 
оно што гусле памте и говоре. Немогуће је 
да ми ваљамо, a гусле не ваљају. Можда би 
требало да ми останемо y 20. вијеку, a оне 
нека прођу даље да причају нашу погибију.”

Матија Бећковић

Вук Стефановић Караџић о 
народним пјесмама:
„Све су наше народне пјесме раздијељене на 
пјесме јуначке, које људи пјевају уз гусле, 
и на женске, које пјевају не само жене и 
ђевојке него и мушкарци, особито момчад, 
и то највише по двоје у један глас. Женске 
пјесме пјева једно или двоје само ради свога 
разговора, а јуначке се пјесме највише пјевају 
да други слушају; и зато се у пјевању женских 
пјесама више гледа на пјевање него на пјесму, 
а у пјевању јуначких највише на пјесму.“

„Једних пјесама различно пјевање по народу 
показује, очевидно, да све пјесме нијесу 
одмах (у првом почетку своме) постале 
онакве какве су, него један почне и састави 
што, како он зна, па послије идући од уста 
до уста расте и кити се, а тако се и умањује и 
квари; јер како гођ што један човјек лјепше 
и јасније говори од другога, тако и пјесме 
пјева и казује.“

„Пјесме јуначке по народу највише разносе 
слијепци, и путници, и хајдуци.“

„Што се тиче старине наших пјесама, ја 
бих рекао да имамо старијих женских него 
јуначких; јер јуначких пјесама мало имамо 
старијих од Косова, а од Немањића нема 
старије ниједне, а међу женскима може бити 
да их има и од хилјаде година, нпр. међу 
краљичкима, додолскима итд.“

„Осим пјевања уз гусле, Срби све послове 
своје раде пјевајући; пастири пјевају по 
брдима и шумама, радини на пољу, жене код 
куће, путници путем.“

„Кад би ми све сербске народне пјесме 
скупили и без избора печатали, ја Вас 
увјеравам да би била књига готово колико 
цијела Библија.“ (у писму Копитару, 20. 
априла 1815.)

„Од свих словенских народа ови су Срби 
својим благим и за песму необичном 
згодним језиком најобдаренији песмом, 
певањем и причом, и изгледа као да им је 
добри Бог богатим даром народне поезије, 
хтео надокнадити недостатак књиге.“

„Вук је њиховим објављивањем неумрлу 
славу стекао и у исто време стекао је славу 
за изучавање словенских језика. Због ових 
песама ради сада ће се учити словенски.“

„Српске лирске песме сједињују предности 
оријенталне и западне лирике. Њихово биће 
је потпуно европско, и само по тананости 
и богатству мисаоних веза... подсећају на 
оријент, али не омамљују. Оне имају мирис 
руже, а никако ружиног уља”.

Јакоб Грим

„То су чудесно лепе песме свих врста.“
Јернеј Копитар
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Poučne priče
Prihvati sebe
Jednom je, kažu, bio jedan kralj koji je mogao 
da priča sa biljkama, izašao je tako jednog dana 
u svoju baštu i video kako mu bledi i umire svo 
cveće, žbunje i drveće. Prišao je hrastu i upitao 
ga zašto bledi i umire, a on mu je odgovorio 
da je to zato što je tužan jer nikada neće biti 
visok kao bor. Bor je pak umirao od želje da 
daje grožđe kao vinova loza. A vinova loza 
je umirala jer nije mogla procvetati kao ruža. 
Ubrzo dok je išao kroz baštu i razgovarao sa 
biljkama našao je jedan predivan cvet, potpuno 
zdrav i svež, silno mu se obradovao. Kada ga je 
upitao zašto on nije tužan kada baš sve biljke 
u bašti jesu, dobio je sledeći od govor: - Mi-
slim da je to prirodno, jer kad ste me posadili, 
cilj vam je bio da vam ulepšam baštu, da lepo 
mirišem i razveselim vas. Da ste želeli, hrast, 
grožđe ili ružu vi bi ih posadili. Tako da mislim 
da ne mogu biti ništa drugo nego ono što jesam 
i pokušati da razvijem svoje najbolje kvalitete.
Pogledaj sebe. Možeš biti samo to što jesi. Nemo-
guće je da postaneš neko drugi. Imaš izbor, možeš 
se radovati i „cvetati“ onakav kakav jesi ili možeš 
da blediš i tuguješ ako ne prihvatiš sebe.

Razlika između ljubavi i braka
Šta je ljubav?
Jednog dana Platon upita svog učitelja: „Šta je 
ljubav? Kako je mogu pronaći?“
Učitelj mu odgovori: „Ispred tebe je ogromno 
polje pšenice. Kreni napred ne okrećući se, i 
uberi samo jednu stabljiku. Ako pronađeš naj-
lepšu stabljiku, onda si pronašao ljubav.“
Platon je krenuo napred i brzo se vratio praznih 
ruku, a da nije ubrao nijednu stabljiku. Učitelj 
ga upita: „Zašto nisi ubrao nijednu stabljiku?“
Platon mu na to odgovori: „Zato što sam mogao 
birati samo jednom, ali se nisam mogao vratiti 
nazad. Pronašao sam najlepšu stabljiku ali ni-
sam znao da li ima još boljih ispred mene pa 
je nisam ubrao. Kako sam išao napred, uvideo 
sam da stabljike koje sam video nisu bile tako 
dobre kao prethodna, tako da na kraju nisam 
izabrao nijednu.“
Na to mu učitelj reče: „E to je ljubav.“
Šta je brak?
Drugi dan je Platon upitao učitelja: „Šta je 
brak? Kako ga mogu pronaći?“
Učitelj mu ovako odgovori: „Ispred tebe je buj-
na šuma. Kreni napred ne okrećući se, i obori 
samo jedno drvo. Ako nađeš najviše drvo, pro-
našao si brak.“
Platon je krenuo napred i nakon kraćeg vreme-
na se vratio sa drvetom. Drvo nije bilo bujno a 
ni visoko. To je bilo samo obično drvo.
Učitelj ga upita: „Zašto si oborio tako obično 
drvo?“
Platon odgovori: „Zbog mog prethodnog isku-
stva. Prohodao sam do pola šume. Ovaj put sam 
vidio drvo i osetio da nije tako loše, pa sam ga 
posekao i dovukao ga ovde. Nisam hteo propu-
stiti priliku.“

Učitelj mu tada reče:
„E ovo je brak.“

Priča o slonovima - priča o (ne)
odustajanju
Ovo je priča o tome kako je važno biti uporan 
i nikada ne odustajati, bez obzira na prethodne 
neuspehe.
Jedan čovek je prolazeći pored krda slonova 
iznenada zastao, zbunjen činjenicom da ovu 
gomilu ogromnih snažnih životinja drže samo 
mali konopci privezani za njihove prednje 
noge. Nije bilo okova, nije bilo kaveza. Oči-
gledno je bilo da bi slonovi mogli, bilo kada, 
da pokidaju taj konopac ali iz nekog razloga, 
oni to nisu činili.
On ugleda trenera u blizini i upita ga zašto su 
ove životinje tu stajale ne pokušavajući da po-
begnu. „Pa“, trener reče, „kada su jako mladi i 
mnogo manji mi koristimo konopac iste veliči-
ne za vezivanje, što je u tom dobu dovoljno da 
ih zadrži. Kada odrastu, oni i dalje veruju da ne 
mogu pobeći. Veruju da taj konopac još uvek 
može da ih zadrži, pa nikad i ne pokušavaju da 
se oslobode“.
Čovek je bio zapanjen. Ove životinje su mogle 
da se oslobode bilo kada ali zato što su verovale 
da ne mogu, ostajale su tu gde jesu.
Ponekad su i ljudi poput slonova, odustaju po-
sle prvog neuspeha. Zapamtite, neuspesi su deo 
životne škole. Ako želimo uspeti, nema odusta-
janja, važno je pokušati ponovo. Nema predaje 
bez borbe.

Kako reagovati na uvrede 
Jedan čovek je javno vređao jednog mudraca :  
„Ti si bezbožnik! Ti si pijanica! Lopov!“
On se kao odgovor tim uvredama samo nasmešio.
Jedan kicoš obučen u najbolje odelo posmatrao 
je tu scenu pa mu reče:
„Kako možete tolerisati tako nešto? Zar vas ne 
bole te njegove reči?“
On se ponovo nasmešio i reče: „Idemo kod 
mene, želim da vam darujem nešto.
Kicoš ga je pratio do prašnjave drvne sobe. 
Mudri čovek je upalio svetlo i počeo da pretura 
po ormaru, gde je pronašao potpuno bezvredan 
dronjavi kaput. On ga baci na kicoša i kaza mu:
„Probajte, to će vam sigurno odgovarati.“
Kicoš je uzeo kaput, pogledao u njega i ogorče-
no rekao: „Šta će mi ove prljave krpe? Ja sam 
dobro obučen, vi ste sigurno ludi! - I bacio mu 
kaput nazad.
„Vidiš“, mudrac reče, „vi ne želite da prihvatite ove 
prljave krpe. Slično tome, ja nisam želeo da prihva-
tim te prljave reči koje je čovek uputio meni.“

Sreća je relativna, uglavnom mala i 
dobro skrivena
Dva čoveka u zatvoru delili su istu ćeliju. Imali 
su iste uslove, ali je jedan od njih stalno bio ne-
srećan, a drugi srećan.

„Zašto si tako tužan?“ – srećan čovek pitao je 
nesrećanog čoveka.
„Čemu da se radujem? Ja sam prosto nesrećan. 
Nedavno sam bio slobodan i imao sve što se 
poželeti može, provodio život u odmaralištu, a 
sada, kao što vidite, zarobljen sam ovde, dok 
život napolju prolazi“, odgovorio je nesrećni 
čovek i upitao srećnog čoveka: „A zašto si ti 
tako zadovoljan?“
„Vidiš“, rekao je srećan čovek, „Nedavno sam 
bio u drugom zatvoru, gde su mnogo, mnogo 
gori uslovi, hrana je bila loša, ćelije užasne, a 
imao sam i cimera koji je bio nasilan i stalno 
me tukao, ovo ovde je odmaralište u odnosu na 
zatvor iz koga sam premešten. Mnogi zatvore-
nici sanjaju da su ovde, ali su baš mene izabrali 
za premeštaj. Zašto onda da ne budem srećan?“
Ako želite da budete srećni, samo uporedite tre-
nutnu poziciju, ne sa onom koja bi bila bolja, 
već sa onom koja bi bila lošija po vas.
Sreća je relativna. Ko je bolestan sreća je da 
bude zdrav. Za onoga ko je siromašan sreća je 
bogatstvo, pojam sreće razlikuje se od čoveka 
do čoveka, svako sreću doživljava na svoj način.
„Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite 
– možda ste već srećni. Sreća je mala, obična 
i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide.“ - 
Dušan Radović 
„Nije tačno rečeno da je svaki čovek kovač svo-
je sreće, tačno je, naprotiv, da je svaki čovek 
uvek sam kovač svoje nesreće.“ – Jovan Dučić

Čovek i leptir
Jadnog dana u rano proleće, jedan mali leptir 
pokušavao je da se oslobodi svoje čaure. Kada 
se pojavio mali otvor, čovek koji je slučajno 
tuda prolazio, zagledao se u taj savršeni prirod-
ni proces, „rađanja leptira“. Posle prilično vre-
mena i jako puno truda, otvor je bio tek nešto 
veći, činilo se da će leptir izgubiti ovu bitku.
Tada je čovek odlučio da se umeša i pomogne 
leptiru. Uzeo je nož i presekao čauru, vodeći 
računa da ga ne povredi.
Leptir je odmah i bez velike muke izašao iz 
čaure, ali njegovo telo bilo je slabo i nemoćno, 
a krila su se jedva pokretala.
Čovek je nastavio da gleda u leptira, misleći da 
će konačno  raširiti krila i odleteti. Međutim, to 
se nije desilo. Ostatak  života leptir  je vukao 
svoje slabo telo  i smežurana krila koja nije mo-
gao da raširi. Nije bio u stanju da leti, tesna čau-
ra i napor koji leptir mora da uloži da bi prošao 
kroz njen mali otvor su neophodni da bi tečnost 
iz njegovog tela bila potisnuta u krila. Na taj na-
čin leptir postaje spreman da poleti u trenutku 
kada se oslobodi svoje čaure. Život primorava 
leptira da napusti svoj ljusku, tako da postane 
jači i u stanju da raste i razvija se. Život pred 
nas stavlja razne izazove, moramo se suočavati 
sa njima jer sa svakim novim sve smo jači.
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Мисли преподобног 
Серафима Саровског
ЗБОГ ЧЕГА СЕ ОСЕЊУЈЕМО КРСНИМ 
ЗНАКОМ? 
Због чега се ми осењујемо крсним знаком? 
Крсним знаком се осењујемо тј. крстимо се, 
прво ради тога да би тај знак на нама видео 
Бог. Да, браћо Бог види када се ми крстимо, 
када стављамо на себе знак крста. А неки 
од вас се крсте немарно, брзајући, и нимало 
се не удубљују у то што чине! Грех је тако 
крстити се! Ваља се крстити са пажњом и 
страхопоштовањем. Кажеш - нема силе у 
крсту?! Није тачно, има у крсту силе, и то 
велике, када се крстиш како треба - са вером 
и страхопоштовањем, и мислећи о томе шта 
заправо чиниш. Крсни знак је знак због кога 
Бог обраћа Своју пажњу на нас и због кога на 
нас излива Своју спасоносну доброту. Крсни 
је знак онај печат због кога Бог прима наше 
молбе. Молити се, знаменујући се крсним 
знаком, значи молити се, искати нешто у име 
Исуса Христа: „Ја нисам дошао сам, мене је 
Исус Христос послао к Теби, Господе! А да је 
то стварно тако, сведочи печат Његов на мени 
- крсни знак!“ Ако, пак, мислиш, човече, да 
у крсту нема силе, зашто се онда уопште и 
крстиш? Или никако не стављај на себе крста, 
и онда ће сви знати да ниси Хришћанин, или 
га стављај онако како треба: не брзајући, са 
страхопоштовањем и пажњом, удубљујући 
се у то што чиниш! Значи, ми се осењујемо 
крсним знамењем да бисмо привукли на 
себе благодат Божију. И још се крстимо тога 
ради да би то видео лукави, наш непријатељ 
- ђаво. Да, браћо, нека и лукави види како 
се ми осењујемо крсним знаком, нека види 
зато што он тај знак не воли. Као што се боји 
Самог Исуса Христа, тако се исто лукави 
боји и знака Христовог - Крста. Крст је 
најпоузданије оружје против ђавола, најјача 
заштита од њега, најоштрији мач против - 
непријатеља... Крсни знак чува нас и штити 
од сваке непријатељске силе. Када ваљано 
ставимо на себе крсни знак, онда нас Анђео 
Христов чува и штити. Ђаво бежи од крсног 
знака, а Анђео нам на крсни знак прилази. 
Најзад, ми се крстимо и ради тога да бисмо 
пред другима исповедали Исуса Христа, Који 
је распет на Крсту - да, нека људи виде Кога 
ми то исповедамо, у Кога верујемо, у Кога се 
надамо, Кога волимо, Кога поштујемо! А тебе 
је, међутим, понекад стид да се прекрстиш! 
Знаш ли ти какав грех тиме чиниш? То значи 
да се стидиш што си Хришћанин - стидиш се 
што припадаш Христу, што у Христа верујеш, 
у Христа се надаш, Христа поштујеш и 
волиш!... Не, немој се стидети да признаш 
да си Хришћанин, да си Христов, иначе ће се 
Исус Христос постидети да те призна Својим 
на Страшном суду Своме и неће хтети да те 
прими у Царство Небеско. Према томе, ми 
се крстимо ради тога да бисмо показали да 

смо Хришћани, да би то видео Бог, да би 
видео Анђео-Чувар наш, да би видео лукави 
и да би људи видели да смо Хришћани. По 
томе како се човек крсти, може се одредити 
и какав је Хришћанин. Чак се може и овако 
рећи: „Како се ко крсти, тако и верује“! У 
духовном животу у свему се почиње од малог. 
Ко испуни мало, утврђује се у већем. Из 
мајушног семена страхопоштовања израста 
велико стабло хришћанске побожности. 

О БОГУ 
Бог је огањ који згрева и разбуктава срца и 
утробе. Дакле, ако у својим срцима осећамо 
хладноћу, студ која долази од ђавола, јер 
је ђаво студен, то призовимо Господа и 
Он ће доћи и згрејати срце наше не само 
савршеном љубављу према Њему него и 
према нашим ближњима. Топлина изгони 
студ добромрсца. Оци су написали, када су 
их питали: тражи Господа, али не испитуј где 
живи. Бога не називај Правичном Судијом, 
вели Преподобни Исаак, јер на твојим 
делима не види се Његова правосудност. 
Нека Га је Давид и називао Правосудним 
и Праведним, но Син Његов показао нам 
је да је Бог више - добар и милостив. Где 
је правичност суда Његовог, када смо ми 
били грешници а Христос је умро за нас 
(Исаак Сирин, слово 90). Где је Бог, тамо 
нема зла. Све што од Бога потиче, одише 
миром и корисно је души, и приводи човека 
смирењу и самоосуђивању. Бог пројављује 
Своје човекољубље према нама не само 
онда када чинимо добро, него и онда када 
Га жалостимо и прогневљујемо - како 
дуготрпељиво сноси Он безакоња наша 
и, када кара, како милостиво кара! Што је 
човек савршенији пред Богом, то (верније) 
ходи Његовим трагом, а у светлости Истине 
Бог му јавља Лице Своје. Јер, праведници, у 
мери у којој улазе у сазрцање Бога, виде на 
овом свету Лик Његов као у огледалу, а тамо 
виде јављење Истине. Ако не знаш Бога, 
немогуће је да се у теби пробуди и љубав 
према Њему, и Бога не можеш љубити, 
ако Га не видиш. А виђење Бога долази од 
богопознања, јер сазрцање Бога не претходи 
богопознању. О делима Божијим не треба 
расуђивати пуна стомака, јер при пуном 
стомаку нема виђења тајни Божијих. 

О ТАЈНИ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ 
Да би погледао у Свету Тројицу, треба да 
се за то молиш Светом Василију Великом, 
Светом Григорију Богослову и Светом 
Јовану Златоустом, који су о Тројици учили, 
јер њихово заступништво може на човека 
привући благослов Пресвете Тројице. Тога, 
пак, да сам у Тројицу право гледаш, треба 
да се чуваш. 

О РАЗЛОЗИМА ДОЛАСКА ИСУСА 
ХРИСТА У СВЕТ 
Разлози доласка у свет Исуса Христа, Сина 
Божијег јесу: а) Љубав Божја према роду 
људском, јер „Бог тако заволе свет да је Сина 
Свога Јединородног дао за њега.“ (Јн. 3, 16) 
б) Васпостављање у палом човеку лика и 
подобија Божијег, како о томе пева Света 
Црква (1. канон на Рождество Господње, 
песма 1: „Онога који је био по лику Божијем, 
па је преступљењем пропао, који је отпао 
од најбољег, божанственог живота, поново 
обнавља премудри Творац“. в) Спасење 
људских душа, јер „не посла Бог Сина Свога 
у свет да суди свету но да се Њиме свет 
спасе.“ (Јн. 3, 17) Дакле, и ми, следујући 
циљу Искупитеља, Господа нашег Исуса 
Христа, треба да свој живот проводимо 
сагласно Његовом божанственом учењу, да 
тиме задобијемо спасење душа својих. 

О ВЕРИ 
Пре свега потребно је веровати у Бога, јер 
„онај ко прилази Богу, треба да верује да Бог 
постоји и да награђује оне који Га траже“ 
(Јевр. 11, 6). Вера је, по учењу Преподобног 
Антиоха, почетак нашег сједињавања са 
Богом: онај ко истински верује, камен је 
храма Божијег, приправљен за здање Бога 
Оца, узнесен на висину силом Исуса Христа, 
тј. крстом, благодаћу Духа Светога. „Вера, 
пак, без дела је - мртва“, а дела вере јесу - 
љубав, мир, дуготрпљење, милост, смирење, 
одмор од дела својих, као што је Бог од дела 
починуо, ношење крста и живот по духу. 
Само таква вера признаје се за истинску. 
Праве вере нема без дела. Онај ко истински 
верује, неизоставно има и - дела. 
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Zanimljivosti Srbije
Prva kafana u Evropi otvorena je u Beogradu, na 
Dorćolu 1522. godine, a služila se samo crna kafa;

Prvi avion koji je srušen u istoriji svetske ratne 
avijacije oborio je srpski vojnik Radoje Ljuto-
vac 1915. godine iznad Kragujevca;

Prvi avionski dvoboj u istoriji ratovanja dogodio 
se u toku Cerske bitke 1914. godine, kada je au-
strougarski pilot revolverom počeo da puca na 
tri srpska aviona koja su ga presrela u izviđanju;

Zahvaljujući Beograđaninu Miladinu Zariću 
koji je 20. oktobra 1944. godine sprečio mini-
ranje Starog savskog mosta od strane Nemaca, 
to je jedini veliki most u Evropi koji je izbegao 
rušenje prilikom nemačkog povlačenja u Dru-
gom svetskom ratu;

Reka Vratna u istočnoj Srbiji poznata je po tri 
najviša prirodna kamena mosta (tzv. prerasti-
ma) u Evropi;

Beogradski Hram Svetog Save jedan je od naj-
većih pravoslavnih hramova na svetu i mada još 
nije u potpunosti završen, predstavlja jedan od 
najpoznatijih simbola Beograda.  Ukupna visi-
na Hrama iznosi 82 metra, sa kupolom visine 
70 metara i pozlaćenim krstom od 12 metara, a 
uz to prisutno je još 18 pozlaćenih krstova i 49 
zvona različitih veličina;

Sjenica (poznata i kao srpski Sibir) često je 
najhladnije naseljeno mesto u Evropi sa rekor-
dnom zabeleženom minimalnom temperaturom 
od čak -39 stepeni celzijusa;

Pančićeva omorika (Picea omorica P.) pred-
stavlja najpoznatiji srpski endem koji je u Sve-
tu prisutan samo u srednjem toku reke Drine. 
Otkrio ju je Josif Pančić 1875. godine;

Današnja Sremska Mitrovica, a nekadašnji Sir-
mijum, svoj vrhunac doživela je u trećem veku 

kada je imala status jedne od četiri prestonice 
poznog Rimskog carstva;

Air Serbia (Nekadašnji JAT Ervejz), osnovana 
1927. godine jedna je od najstarijih aviokom-
panija na svetu, a takođe smatra se i jednom od 
najbezbednijih sa samo dve nesreće sa smrtnim 
ishodom u svojoj celokupnoj istoriji;

Freske u manastiru Sopoćani smatraju se prete-
čom italijanske renesanse;

Deliblatska peščara je najveća kontinentalna 
peščara Evrope;

Srbija je jedan od najvećih proizvođača malina 
na svetu. Na oko 15.000 hektara, Srbija godiš-
nje proizvede i do 100.000 tona malina;

Arheološki lokalitet Lepenski vir bio je postoj-
bina prve civilizacije u Evropi koja je napravila 
skulpturu i to pre više od 7.000 godina;

Kapela mira u Sremskim Karlovcima je prvo 
mesto u istoriji na kome su se međunarodni 
pregovori vodili za okruglim stolom;

Srbija poseduje oko 360 izvora termalnih i ter-
momineralnih voda sa temperaturama do čak 
110 stepeni, ali se samo mali broj njih koristi u 
komercijalne svrhe;

Cvetanje Tise predstavlja pojavu izazvanu raz-
množavanjem insekta pod nazivom tiski cvet 
(Palingenia longicauda), a koja je prisutna u 
svega nekoliko reka u Svetu;

Na Fruškoj Gori se nalazi najveća koncentraci-
ja lipe u Evropi;

Slika freske Belog Anđela iz manastira Mileše-
va prva je slika poslata satelitskom vezom iz-
među Evrope i Severne Amerike 1963. godine. 
Takođe, slika je jedno vreme upotrebljavana i 

tokom emitovanja signala u svemir u potrazi za 
vanzemaljskim životom;

Vranjska Banja je banja sa najtoplijom mineral-
nom vodom u Evropi. Voda temperature od 94° 
do čak 110°C, kapaciteta 140 litara u sekundi, 
izbija na površinu zemlje iz desetak izvora. 

Kod Kostolca je nedavno otkriven skoro potpu-
no očuvan kostur mamuta star milion godina. 
Za ovu vrstu mamuta smatra se da je najstari-
ja evropska vrsta i oko pola miliona godina je 
starija od „rođaka“ koji je otkriven u Kikindi 
1996. godine;

U Medijani kod Niša doneta je odluka da se 
Rimsko carstvo podeli na Istočno i Zapadno;

U Kikindi je prisutno najveće zabeleženo zim-
sko jato sova malih ušara (Asio otus) u Evropi 
sa oko 740 jedinki;

Obedska bara, zaštićena davne 1874. godine, 
predstavlja prvo zaštićeno područje u Evropi i 
drugo u svetu, svega dve godine nakon progla-
šenja prvog zaštićenog prirodnog dobra, Jelo-
ustona, za nacionalni park;

Spomenik „Pobednik“ na Kalemegdanu, po-
dignut je 1928. godine na desetogodišnjicu 
završetka Prvog svetskog rata. Spomenik se 
prvobitno nalazio u centru Beograda kod Ho-
tela Moskva, ali je usled protesta beogradskih 
dama zbog obnažene muške figure premešten 
na Kalemegdan;

U kanjonu reke Uvac nalazi se najveća gnezdi-
lišna kolonija beloglavog supa (Gyps fulvus) na 
Balkanu i takođe, jedna je od većih u Evropi sa 
oko 500 jedinki i populacijom koja je u stalnom 
porastu;

Miroslavljevo Jevanđelje napisano u 12. veku 
predstavlja najstariji sačuvani srpski rukopis;

Đerdapska klisura je najveća rečna klisura 
Evrope;

Lik i hrabrost Duška Popova, dvostrukog taj-
nog agenta u toku Drugog svetskog rata, koji 
je rođen u Titelu, poslužio je kao inspiracija 
Janu Flemingu da stvori najpoznatijeg filmskog 
agenta - Džejmsa Bonda;

Nikola Tesla je jedan od svega 15 naučnika u 
svetu po kome je nazvana jedna međunarodna 
jedinica mere (Tesla (T) - gustina magnetnog 
fluksa)

U Perleskom ritu (SRP „Carska bara“) prsteno-
vana je jedna od svega dve ikada prstenovane 
tankokljune carske šljuke (Numenius tenuiro-
stris) koja je označena kao najređa ptica Evro-
pe. Pticu je prstenovao biolog Ištvan Ham 25. 
9. 1971. godine;Đerdapska klisura
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Anegdote, šale i ostalo
Teško je latinicom govoriti
Na jednoj radikalskoj konferenciji, na kojoj se, pored ostalih tačaka, gov-
orilo i o tome: da li da se u novoj državnoj zajednici uzme ćirilica ili 
latinica, Pašić se izjasnio ovako:
- Ovaj... jeste znate... ono su sve dobre i ova Ćirićeva i latinska, samo ovaj... 
znate... ovaj za nas stare to je malo teško da naučimo govoriti latinicom!

O prezimenima
U mestima gde su se rano počele voditi matične knjige i gde je postojala 
dobra administracija (prostori Austrougarske i Mletačke republike), kao i 
tamo gde je jako bio izražen plemenski sistem, stara rodovska plemena su 
se dugo održavala ne menjajući se često. Međutim, na prostorima današn-
je uže Srbije prezimena su kasno uvedena i često su se menjala. U današn-
je vreme nositi prezime je sasvim obična stvar, ali nisu sva prezimena 
isto tako obična. Pored onih zvučnih i poznatih Jovanović, Petrović Ilić, 
Milanović, postoje i ona još zvučnija, a manje poznata srpska prezimena, 
koja ponekad mogu nositi i pogrdno značenje npr. Ružan, Trtić, Zaklan, 
Dželatović, Prkić, Prstić, Kasapić, Guzičić, Kurandić…

Prezimena su kod nas najčešće nastajala prema očevom imenu, zaniman-
ju ili nadimku, a ponekad i prema mestu u kojem porodica živi ili iz kojeg 
se doselila. Na primer, prezimena poput Vračar, Kasapić, Drndar, Svi-
rac, Češljar, nastala su prema zanimanju oca, dok ima i onih danas nama 
smešnih prezimena, koja su u vreme kada su nastala imala potpuno dru-
gačije značenje, pa je tako prezime Karagaće nekada označavalo čoveka 
koji nosi crne pantalone, jer su se pantalone tada nazivale gaćama.

Srpska prezimena poput Zaklan, Prdavica, Istinić, Lisičić, Guzina, Šarac, 
Hercegovačkog su porekla i najverovatnije su nastala od nadimaka.

O tome kako su nastala neobična prezimena, postoji i nekoliko anegdota. 
Prema jednoj, Srbi koji su živeli na prostorima Austrougarske  davali su 
sami sebi smešna imena prilikom popisivanja, jer su na taj način želeli 
da se usprotive Austrougarskoj vlasti, ali su kasnije bili primorani da ih 
zadrže, kako ne bi izgubili svu imovinu prilikom promene prezimena. 
Prema jednoj drugoj anegdoti, državni činioci Austrougarske su sami 
zapisivali kao prezimena lične ili porodične nadimke pojedinaca, pa su 
tako nastali Nepergaće, Dronjak, Krivošija i druga prezimena sa pogrd-
nim prizvukom.

Tek 1842. godine, naredbom kralja Aleksandra, u Srbiji se uvode prezi-
mena kao obavezan vid identifikacije.

Nije im jasno
Da matematičari umeju da se našale i na sopstveni račun svedoči ova is-
tinita anegdota koju je svom prijatelju profesoru Jelenku Mihajloviću is-
pričao naš poznati matematičar Mihajlo Petrović čuveniji kao Mika Alas.
- Pre neki dan sastadoh se ja sa doktorom Vladimirom Varićakom iz Hr-
vatske, ti ga, Jelenko, znaš, i slatko se izrazgovarasmo, ali, niti je on ra-
zumeo mene, niti ja njega!
Profesor Jelenko Mihajlović se pogladi po bradi pa upita:
- Pobogu, Miko, na kojim ste to jezicima razgovarali?
- Pa na našem, na kom bi drugom?
- Otkuda se onda niste razumeli?
- Lepo! Ja sam mu pričao o mojim funkcijama – matematičkoj fenome-
nologiji, a on, čovek, klima glavom, no ja dobro vidim da mu nije jasno.
- A posle, kada je on tebi stao da priča?
- Ništa bolje! Razvezao čovek o neeuklidskoj geometriji, o opštoj i speci-
jalnoj teoriji relativnosti, a ja samo povlađujem. Ali, da me ubiješ ako 
pojma imam šta mi je ispričao!
- E, moj Miko! – huknu Jelenko – Ova tvoja zgoda bolje objašnjava ko-
lika je provalija matematika, nego da si o tome napisao monografiju!

Zapitali jednom Sokrata šta misli o lekarima. Veliki filozof odgovori:
- Lekari imaju izuzetnu sreću: sunce obasjava njihove uspehe, a zemlja 
pokriva njihove greške.

Tokom 96 godina dugog života večitog neženje, Uroš Predić je živopisao 
više od 1000 ikona za brojne crkve, manastire i viđenije kuće, slikao is-
torijske i poučne kompozicije („Vesela braća, žalosna im majka“), monar-
he, đenerale, mitropolite i episkope, državnike, umetnike i naučnike, ali 
po narudžbini i mnoge nekrunisane glave.
Nakon višekratnog poziranja, kad je došla da preuzme svoj portret, jedna 
prestonička dama mu prebaci:
- Morate priznati, gospodine Prediću, da niste uspeli baš dobro da me 
date na platnu.
- A šta se tu može, draga gospođo, ako ni sama priroda nije u tome 
najbolje uspela – odbrusi joj maestro proslavljen po svom muni-
cioznom realizmu.

Mada je stekao jednu od najpoznatijih latifundija u Habsburškoj monar-
hiji, decenijama „hranilac carevine“ Lazar Dunđerski nije odustajao kada 
bi rešio da je proširi nečijim imanjem, najčešće bankrotiranih plemića. 
Zato je i samo njegovo prisustvo na licitacijama izazivalo depresiju među 
zainteresovanim kupcima, koji su znali da se sa njim ne mogu nadmetati.  
Putujući negde poslom jednom se zatekao u Temišvaru, odseo u hotelu i 
seo u ugao restorana da večera. S drugog kraja sale primetila ga je grupa 
trgovaca, namernih da sutra kupe jednu poveliku šumu. Nakon kratkog 
došaptavanja, poslali su svog predstavnika:
- Gospon-Lazo, mi smo se dogovorili. Evo 250.000 kruna, da odustanete.
- Ne – odbrusi on.
- Evo, 400.000. Dobro, dobro, dajemo 500.000. Potpišite ugovor, evo 
ovde.
Pristade Dunđerski, potpisa papire, primi čekove, pa najzad upita lici-
tante, obradovane što su se otarasili neprijatne konkurencije:
- A šta se to, zapravo, prodaje?

Mada uglavnom blage naravi i uvek odan prijateljima, znao je Zmaj Jova 
i da bude prema njima zajedljiv i surovo se našali.
Tada Novosađanin Danilo Medaković imao je neobično lepu ćerku Lju-
bicu, u koju su, pored ostalih obožavalaca, bili ludo zaljubljeni Mihailo 
Polit Desančić i Laza Kostić. Ona se, međutim, opredelila za Ćiru Mile-
kića, kasnije gradonačelnika Sremske Mitrovice. Venčanje je bilo zaka-
zano u Pešti, gde je tada Zmaj Jova bio lekar i upravnik Tekelijanuma.  
Na dan svadbe poslao je u Novi Sad telegram Politu: 
„Danas se Ljubica venčala. Mišo, teši Lazu!“
A Kostiću: „Danas se Ljubica venčala. Lazo, teši Mišu“.
 

AKUD „Kolo”, Lara Milivojević, sedam god.
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Mudre misli
Badava je dobro seme, kad je rđavo oranje. 
Bez starog vola nema duboke brazde. 
Bez zdravlja nema bogatstva. 
Čuturom se pregrabi i najveće bure. 
Jabuka koja dockan sazri dugo stoji. 
Mnogo vremena treba da od deteta postane čovek. 
Navika je jedna muka, a odvika dve muke. 
Ne može se dlanom sunce zakloniti. 
Ne traži đavo čoveka, nego čovek đavola. 
Nijedno zlo ne prođe neopaženo. 
Niko nikog ne može osramotiti, dok se sam ne osramoti. 
Novac sitno zveči, ali daleko se čuje. 
Pašče maše repom, a licemjer jezikom. 
Bolja je i najgora majka, nego najbolja maćeha. 
Da bi dobro govorio, moraš prvo dobro slušati! 
Rupe na čarapama ne zna niko osim cipele! 
Lako je biti pametan kada prođe vrijeme. 
Sav mrak svijeta nije u stanju prekriti svijetlost jedne 
male svijeće! 
Bolje ti je dva puta pitati, nego jedanput pogriješiti. 
Udarenom psetu je dovoljno da pokažeš kamen. 
Lijepo perje nije dovoljno da bi napravio lijepu pticu.
Bolje je sirotu za ženu uzeti, nego se s bogatom čupati. 
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. 
Od pruta biva veliko drvo. 
Ovce bleje kad su žedne, a ljudi kad se napiju. 
Pametan popušta, magarac ne dopušta. 
Pod jednim pazuhom ne mogu se dve lubenice nositi. 
Staroga slušaj, ali ne idi za njim. 
Velika drva dugo rastu, ali začas padnu. 
Zid ruši vlaga, a čoveka briga. 
Zlatan lanac slobodu ne pruža. 
Zlo ništa ne radi u pola. 
Zloba jede dušu kao rđa gvožđe. 
Žene su da zbore, a ljudi da tvore. 
Slava najčešće udara u glavu; zna gdje je otpor najmanji. 
Čak i na istom jastuku muž i žena različito sanjaju. 
Gdje je čija kuća tu je i sredina svijeta. 
Ko nema vremena za slušanje, imaće puno vremena 
za kajanje. 
Ko se u kolo hvata, u noge se uzda. 
Radoznalost je ubila mačku. 
Strpljenje je gorko al’ mu je plod sladak. 
Ko se o mlijeko opeče, taj i u jogurt duva. 
Ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vrijeme, a otkuca-
vaju drugo. 
Oni koji nikada ne mijenjaju mišljenje, vole sebe više 
nego istinu. 

Znamo što jesmo, ali ne znamo što bismo mogli biti. 
U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi. 
Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš 
sto dana tuge. 
Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog po-
stojanja. 
Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek 
koji pobijedi sebe – svemoćan je. 
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje po-
greške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i do-
voljno jak da ih ispravi. 
Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. 
Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli 
život. 
Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije dvade-
set godina. Drugo najbolje vrijeme je sada. 
Nikad nećete biti srećni ako nastavite istraživati od 
čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete 
tražili smisao života. 
Osjećati zahvalnost, a ne izraziti ju, je isto kao i za-
motati poklon, a ne pokloniti ga.  
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide 
naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, lju-
bav koja tiho teče vječno život krasi. 
Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti 
kao da će sutra umrijeti! 
Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije 
ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog nje-
govih mana, onda je to ljubav. 
Ljubav odolijeva vremenu koje sve otima, nikada nije 
zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna. 
Možda je bolje da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi 
prije nego što upoznaš pravog, jer kad ga upoznaš, na 
tome ćeš biti zahvalan. 
Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj 
što trnov grm nosi ruže. 
Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati. 
Previše ljudi traži pravu osobu, umjesto da sami poku-
šaju biti prava osoba. 
Uzdah lijepe djevojke čuje se dalje nego rika lavova. 
Voljeti se, to ne znači gledati se međusobno, već udru-
ženo gledati u istom smjeru. 
Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si 
već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unapri-
jed znaš kraj. 
Za ljubav se doista isplati boriti, isplati se biti hrabar, 
isplati se riskirati. Problem je u tome što ako uopće ne 
riskirate, riskirate puno više. 




