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Поштовани читаоци Мостова,

Иако је вријеме годишњих одмора, љетовања, путовања и других 
уживанција Мостови су наставили са својим радом и припремама за 
овај број који имате у рукама. Мај и јуни били су испуњени разним 
догађајима по друштвима. У прошлом броју нисмо писали о свим 
активностима у мају, па то чинимо овај пут.

Као и сви досадашњи бројеви и овај број Мостова нуди вам разноврсне 
чланке, како о томе шта се дешавало по друштвима, исто тако и о 
другим догађајима, а ту су и сталне рубрике у којима свако може да 
нађе нешто за себе.

Најважнији и највећи догађај у протеклом периоду била је 22. европска 
смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у региону која је одржана 
3. и 4. јуна у Порторожу и о чему доносимо посебан чланак. Они 
који нису били у то вријеме у Порторожу пропустили су један велики 
догађај, нешто што ће свима онима који су били присутни остати у 
дубоком сјећању.

Нека друштва су крај сезоне искористила за своје годишње концерте 
на којима су фолклораши показали шта су се новога научили у току 
сезоне, а годишњи концерти су уједно анализа досадашњег рада, као 
и помоћ за будуће планове и активности.

Обиљежен је и Видовдан у два друштва и тако се наставило са 
традицијом и обиљежавањем овог значајног датума из српске историје 
и традиције. Етно фестивал је такође и ове године пружио веома 
занимљив програм уз учешће српских и словеначких фолклорних 
група. Традиционални „Кочићеви дани“ одржани су у Крању, а 
програм је био састављен од поезије, прозе, драме и фолклора.

Друштва су имала и гостовања по другим градовима у Словенији а 
такође и изван Словеније, што такође говори о томе како се ради и да 
због свог рада и добијају позиве за гостовања.

О свему томе, као и друге занимљиве чланке, можете прочитати на 
страницама овог броја Мостова и надамо се да ће свако наћи понешто 
интересантно и да ће бити задовољан садржајем Мостова.

Желим вам пријатне тренутке уз ваше и наше новине Мостове.

Душан Јовановић

Свашта по мало
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Први пут у Словенији, најпрестижнији 
догађај на обали. Ако сте били део 
смотре знате да је било незаборавно.  У 
Аудиторијуму Порторож 3. и 4. Јуна 2017. 
одржана је 22. европска смотра српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону. 
Из земаља широм Европе допутовала су 
53 културно уметничка друштва, које су 
домаћини из КУД „Младост” Љубљана 
срдачно дочекали и угостили. Концерт су 
такође отворили домаћини из Младости, 
јединственим наступом из Врањске свите. 

Градски хор „Зора” из Србобрана отпјевао 
је химне Словеније и Србије, а Европску 
смотру отворио је Вукман Кривокућа из 
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону. И ове године на смотри је било 
преко 2.500 учесника и више од 2.000 
посетилаца. Публика је са одушевљењем 
поздрављала сваки наступ, који су учесници 
вредно спремали и по неколико месеци. 

Верујте, да нимало није лако наступати 
пред толиком публиком а још мање пред 
стручним жиријем који је састављао 
тим професионалаца. Етномузиколози 
и етнокореолози Мирјана Закић, Селена 
Ракочевић, Гордана Рогановић, кореограф 
Владан Милкетић и етнолог Вилма 
Нишкановић су пажљиво пратили сваки 
наступ и дали све од себе да изаберу друштво 
које је заслужило победу овогодишње 
смотре. А друштво које је испунило све 
критеријуме жирија својом песмом, игром и 
харизмом на сцени, на овогодишњој смотри, 
било је КУД „Стеван Мокрањац” из Беча. 
Они су нам представили игре и песме из 
источне Србије и заслужено однели победу. 

На овогодишњој смотри наступило је шест 
друштава из Словеније и то: КУД „Младост” 
Љубљана, СКУД „Видовдан” Љубљана, 
КПСХД „Вук Караџић” Радовљица“, СКД 
„Марибор” Марибор, КД „Брдо” Крањ, СКД 
„Слога” Нова Горица и СПД „Никола Тесла” 
Постојна. 

На крају програма, односно на свечаном 
затварању, сви учесници у програму 

22. европска смотра 
српског фолклора 
дијаспоре и Срба у 
региону

добили су захвалнице за учешће на 
овогодишњој смотри као и стаклене тањире 
са угравираним знаком и натписом Смотре, 
поклон Стакларе Храстник 1860.

Према њиховом оцењивању, прелазна 
награда дневног листа „Вести”, статуа 
Србина и златни пехар, као и златно признање 
организатора КУД „Младост” и Савеза 
српских друштава Словеније, припали су, 
као што је веће наведено, КУД „Стеван 
Мокрањац” из Беча. Друго злато припало 
је КУД „Вук Ст. Караџић” из Роршаха 
(Швајцарска). Треће злато добио је КУД 
„Завичај” из Винтертура. Златна признања 
добили су још: СКУД „Бранко Радичевић” 
из Лугана, КУД „Извор” из Ној Изенбурга, 
Српски центар из Штутгарта, ФМД „Извор” 
из Сент Галена, СКУД „Вук Ст. Карадзић” 
из Шененверда, СФД „Хомоље” из Госауа и 
ФМД „Коло” из Нојхаузена.

Сребрне пехаре „Вести” и сребрна признања 
организатора добили су: КУД „Борац” 
Солинген, КУД „Острог Линц”, АНИ 
„Просвјета” Вуковар, КУД „Свети Сава” 
Цуг, АКУД „Младост” Темишвар, СКД 
„Слога” Манхајм, КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица, СКУД „Видовдан” Љубљана, 
СКД „Марибор” Марибор и КУД „Бранково 
коло” Гепинген.

Бронзане пехаре и бронзана признања 
добили су: СКК „Нова генерација” 
Шорндорф, КУД „Кнез Лазар” Гмунден, 
СНКСК „Слога” Штутгарт, КУД „Јелек” 
Арзињано, КУД „Југос” Минхен, КУД „Уна” 
Нови Град, КУД „Младост” Леоберздорф, 
КУД „Златни опанак” Берлин, СКУД 
„Понтес-Мостови” Трст, КУД „Карађорђе” 
Берн и АНИП „Оро” Париз.

Додељен су и специјалне награде и то:
Нова кореографија оригинално постављена: 
КУД „Извор” Ној Изенбург. 
Најбоља група певача у кореографији:КУД  
„Вук Ст. Карадзић” Роршах. 
Најбољи костим: КУД „Бранково коло” 
Гепинген. 
Најбољи музички аранжман: КУД „Стеван 
Мокрањац” Беч. 
Кореографија најближа изворном народном 
стваралаштву: КУД „Свети Сава” Велики 
Семиклуш. 
Награда стручног жирија за реконструкцију 
ношње: КУД „Свети Сава” Цуг.

Овај догађај ће публика и такмичари сигурно 
памтити као једно лепо искуство, а памтиће 
га и по добром проводу и дружењу.

Текст: Весна Петровић
Фото: Душан Јовановић

КУД „Стеван Мокрањац” Беч
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„Многи су вијекови, многа по-
кољења и пјесници славили Тебе. 
Многа се свјежа крв лила за Те и 
у име Твоје!

... Раздраган и занесен узаврелом и вје-
чито узбуњеном крвљу, коју ми балкански 
хајдуци, преци моји, у баштину даше, свјес-
тан о животворном сјају љепоте и пуном 
обиљу милости и снаге Твоје, ја, мали и 
ситни, падам на кољена и у заносу дижем 
молитве Теби, о Безгранична, о Бескрајна 
и Бесконачна: дођи већ једном и походи 
земљу моју, јер све је без Тебе ништа, – 
ништа је с Тобом све! Вијекови би потамње-
ли, народи би подивљали да високо не сија 
звијезда Твоја...“

Тако је, пјесмом у прози, Петар Ко-
чић пјевао о жуђеној Слободи, чију му је 
свјетлост животни усуд ускратио. Јер, 27. 
августа 1916. године, биће томе за непуна 
два и по мјесеца пуна 101 година, не до-
чекавши да види слом мрске Аустроугар-
ске монархије против које се срчано борио 
још од ђачких дана, тихо, супротно начину 
на који је живио, сломљен и можда сас-
вим равнодушан, помирен са судбином и 
усудом, напустио је овај свијет најпозна-
тији Змијањац, исцрпљен у то вријеме 
неизљечивом прогресивном парализом. У 
ратном пожару који је харао највећим дије-
лом Европе, вијест о одласку у историју 
и историју књижевности познатог списа-
теља и бунтовника споро се пробијала до 
оних који су га напросто обожавали, па ће 
многи за тај трагични догађај сазнати тек 
по окончању Првог свјетског рата. Тако се 
испунио онај његов вапај; „У ропству се 
родих, у ропству живјех, у ропству, вајме, 
и умријех!“

Причу о Петрићу, Петрашину, Кочи, како 
га народ није све од милоште звао, ипак је 
најбоље почети од самог почетка. За нешто 
мање од пола мјесеца, 29. јуна, на видовдан-
ско појутарце, како се каже у народу, навр-
шиће се тачно 140 година откако се 1877. 
године, у Стричићима, селу тридесетак ки-
лометара удаљеном од Бањалуке, родио Пе-
тар Кочић, громада чије име је неизбрисиво 
уклесано у историју и народно памћење. 
Ни данас, пун вијек послије његове смрти, 
није лако рећи у којој је области свог ства-
ралаштва и ангажовања, заправо потпуног 
предавања идеји, дао највећи допринос на-
ционални романтичар, бунтовник, народни 
трибун, покретач, издавач и уредник новина 
и часописа и, изнад свега, писац, за кога је 
Исидора Секулић написала да је био „врле-
тан“ и „ћошкаст“, али и приближно онако 

Ранко Павловић

Кочић, наш савременик
Уз стогодишњицу рођења

чулан како је своју планинску младеж при-
казивао у врсти прозних песама. 

Опојни мирис змијањских јелика и омо-
рика, дубоко утиснут у устрептало Мргуди-
но срце, раздрљене груди Реље Кнежевића 
које пркосе љутој змијањској мећави иза које 
остају пометенички гробови, кожух врцавог 
Давида Штрпца, с јазавцем у врећи на леђи-
ма,  из кога говори  милијун душа, жубор 
воде са Маркановог точка, грдње мрзовољ-
ног Мрачајског проте, епски разуђена прича 
Симеуна ђака и пригушени кикот Оног иза 
каце, са упечатљиво осликаних простора 
Мањаче и Крајине шире се и данас на све 
стране, у сазвучја бесконачне приче. 

Народ који је кроз историју често жу-
дио за Слободом, љубећи је искрено и 
страсно, једнако као Истину и Отаџбину, 
слободан и неустрашив као Бог, а презрен 
и гладан као пас, успио је да створи и да 
очува своју причу. У ту причу, којој не на-
зиремо почетак и не слутимо крај и која 
по свом значењу и значају јесте народна, 
Петар Кочић је мастилом сопствене уза-
вреле крви уписао блиставе странице које 
сигурно неће изблиједјети. Његово књи-
жевно стваралаштво, као, уосталом, код 
свих великих писаца, и поред своје извор-
ности и првотности, дубоко пружа жиле 
у предачку причу и, истовремено, грана 
инспиративне изданке према онима  који 
ће наставити исписивање лирске и епске 
историје рода. При томе нас гомионички 
и бечки ђак учи да без локалне нема уни-
верзалне и, обрнуто, без универзалне ни 
локалне истине и приче. 

Далеко би нас одвео покушај да макар у 
назнакама освијетлимо, обимом не баш ве-

лико, али истинским умјетничким вриједно-
стима до самих врхова српске књижевности 
уздигнуто Кочићево дјело, па ћу ја овдје 
поставити само једно питање и настојати да 
на њега дам макар дјелимичан одговор: Ко-
лико је Кочић наш савременик?

С обзиром на то да је његово ствара-
лаштво, колико и његове идеје, свевремено, 
стиче се утисак да је он прекорачио цијели 
један вијек и да данас са нама бије исту ону 
битку коју је нештедимице водио против 
Аустрије и Европе тога времена. Покушаћу 
да то прикажем и докажем на два примјера 
– обесправљеној правди и очувању српског 
језика, највећег и најпоузданијег чувара на-
ционалног бића.

Прво ћу се – заједно с вама  – запитати: 
Не чини ли нам се да су сви ововремени (бје-
ло)свјетски трибунали, какав је Хашки суд, 
као и цјелокупно данашње судство у Босни и 
Хертцеговини, на примјер, настали тако што 
су закони о њима или њихови статути препи-
сани из Кочићеве Суданије и из његовог Ја-
завца пред судом? Овај аутентични приповје-
дач крајишких мотива као да је наслутио да 
ће послије Аустроугарске монархије за мање 
од једног вијека доћи нешто што ћемо на-
зивати Међународном заједницом а нећемо 
знати објаснити шта то значи и да ће нам та 
магловита Међународна заједница (коју мо-
жемо звати и Новим Свјетским Поретком) 
кројити „зорли кабасте палиграпе“. А ти „па-
лиграпи“, кројени по мјери оних који би да 
буду врховне свјетске судије и који би дру-
гима кројили демократију и судбине по само 
њима разумљивим аршинима, тамничне око-
ве би стављали свима који би да слободно 
мисле и да слиједе моралне вриједности на-
слијеђене од јуначких, слободарскх предака.

Ранко Павловић
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Да се којим случајем Давид Штрбац 

данас појави пред судијама у Ден Хагу, 
скупљеним са разних страна свијета, имао 
би он шта да каже тој вузлади вузластој која, 
често мимо свих правних норми какве се 
примјењују у цивилизованим друштвима и 
развијеним правним државама, одока реже 
деценије робије оптуженицина, да би други 
за њима поништавали такве пресуде, а ни 
једни ни други не доказују кривицу или не-
винст. При томе им је, ипгледа, једини циљ 
да само један народ пред историјом оптуже 
за све оно што се поткрај прошлог вијека 
дешавало у крвавом „ни Давидвом, ни цар-
ском, ни спа›ијском“ караказуну. Како онда 
да се човјек не запита нису ли то исте оне 
судије које су судиле „јолпазу Давидовом“, 
а прије тога се усавршиле у Кочићевој Суда-
нији?  И није ли Кочић, бар кад је у питању 
судовање ван здравог разума, данас модер-
нији него што је био у своје доба?

Нарочито је занимљиво – да кажем коју 
реченицу и о другом примјеру Кочићеве 
савремености – његово залагање за чисто-
ту народног језика, и то у вријеме када је 
Бењамин Калај без успјеха покушавао да у 
Босни и Херцеговини створи једну нацију 
– босанску и један језик – босански. Оно 
што Калај није успио да „окалајише“ по-
четком прошлог, у доброј мјери остварује 
се почетком овог вијека. Познато је да се 
језик којим се говори у БиХ зове српски – 
зато што њиме говоре Срби, хрватски – јер 
њиме говоре Хрвати и босански – зато што 
њиме говоре Бошњаци, мада би логичније 
било да се зове бошњачки. Јавност је прије 
неколико година била веома изненађена када 
је сазнала да су, судећи по каталогизацији у 
Националној и универзитетској библиотеци 
у Сарајеву, на примјер, Петар Кочић, Бранко 
Ћопић и фра Грго Мартић, босански писци, 
јер су писали на босанском, а не на српском 
и хрватском језику, како би требало да стоји. 
Али, вратимо се Кочићу и његовом залагању 
за чистоту народног језика. „Високи Саборе, 
сви народи цијене љепоту и чистоћу језика“, 
истицао је он у свом говору, насловљеном 
Језик у законским текстовима, на засједању 
Босанског сабора. „И ми треба да цијенимо и 
чувамо ово драгоцјено народно благо у свој 
његовој љепоти и чистоћи. Против нашег 
језика већ се 32 године стално и непрекидно 
војује с једне стране, а сада је дошао час да 
тој страни одлучно подвикнемо: Узето нам је 
све, на свим линијама народног живота пора-
боћени смо, али не дамо вам нашег језика!“ 
Слиједећи Кочићев примјер, а страхујући да 
се опет иде ка стварању једне нације и јед-
ног језика у Босни и Херцеговини, многи су 
ватрено устали против оваквог облика побо-
шњавања језика. При томе су и Кочића узи-
мали за свједока, јер:

Кад би могао језик једног човека постати 
књижевни језик, ја бих гласала за Кочићев 
језик – која снага, који стил, који звук, која 
магика... – написала је Исидора Секулић, 
док је Иво Андрић, самим насловом свог 
огледа Земља, људи и језик код Петра Ко-
чића, желио да нагласи да су тло из кога су 
изникли јунаци Кочићевих прича, они сами 
својим комплетним бићем и језик којим го-

воре у нераскидивом јединству, неодвојиви 
једни од других. За Петра Кочића је језик, 
писао је наш нобеловц, потпуно једно са 
људима и земљом, свет и неповредљив као 
и они. Понекад човеку изгледа као да је и 
само Кочићево дело, цело целцато, лежало 
негде у дубинама тога језика, а он га је иско-
пао као кип, и изнео на светлост дана и пред 
поглед света.

Јован Скерлић је наглашавао да се Кочић 
одликује чистотом, течношћу и неусиљено-
шћу свога језика и да пише језиком Његоша 
и Љубише, свежим, неисцрпним горштач-
ким језиком, пуним снаге, полета и слико-
витости.

Кочићеве књиге су најпатриотскија ли-
тература у нашој писмености. То су књиге 
писане крвљу и отровом, написао је Јован 
Дучић у књизи Моји сапутници.

Па како онда таквог језичког мага не 
узети за крунског свједока у одлучној бор-
би за очување језика наших предака на коме 
су исписана дјела непролазне вриједности?! 
Тим прије што нас он учи да морамо усправ-
но корачати у борби за очување националне 
културе и националног идентита.

„Гладан, го, бос, с пропалим прстима 
кроз ципеле ходам ја по Бечу и сјећам се 
свог дјетињства, својих планина, својих 
драгих брђана, па ако гдјегод сретнем ког 
доброг друга, заиштем од њега који крај-
цар, свратим се у какву кавану гдје је јев-
тино, па пишем С планине и испод плани-
не... По три дана буде да се ништа вруће 
не окуси. Али, ја сам задовољан, јер сам 
самосталан, не бендам никог, осим оног ко 
поштено мисли и ради.“

Ове реченице Петра Кочића упућене из 
Беча у Београд, у писму познатом српском 
естетичару и критичару Богдану Поповићу, 
много пута су до сада навођене. Сматрам да 
их ипак, данас и овдје, када се још једном 
подсјећамо на вриједно књижевно и нацио-
нално-политичко дјело нашег великана пи-
сане ријечи, треба поновити. Не зато што 
илустративно говоре о томе како се у изузет-
но тешким условима школовао најпознатији 
Змијањац, ни због тога што јасно показују да 
су му завичај и драги земљаци увијек били 
у мислима и на срцу, па ни зато што из њих 
видимо како је настајала друга књига припо-
виједака С планине и испод планине. Наво-
димо их једноставно зато што ни данас она 
посљедња реченица из писма не губи ама 
баш ништа од своје актуелности. Наглаша-
вајући да је задовољан зато што је самоста-
лан, Кочић каже да не бенда никог, осим 
оног ко поштено мисли и ради.

У једном другом писму, упућеном из 
Београда оцу Герасиму у Гомионицу, аутор 
приповиједака које би, да је више књижевне 
правде, нашле мјеста у свим европским и 
свјетским антологијама, пише да се ни пред 
ким није понизио и да ни пред ким није 
главу сагнуо да моли за милостињу. Ни у 
том писму двадесетједногодишњи родољуб 
и сањар не пропушта да наведе да му је 

највећа светиња, како каже, на првом мјесту 
ослобођење моје домовине и уједињење рас-
комаданог српства.

Пажљивијим читањем Кочића, истанча-
нијим осјећајем за поруке које нам саопшта-
вају он и његови литерарни јунаци, уочиће-
мо колико је и данас непревазиђена његова 
мисао. Јер, као и безброј пута до сада, мо-
рамо одлучно да кажемо да се ни пред ким 
нећемо понижавати и сагињати главу, да ни-
кога нећемо бендати осим онога ко поштено 
мисли и ради, али да хоћемо заједно са сви-
ма који нас поштују и сматрају равноправ-
ним, који не насрћу на наше светиње и наша 
прадједовска огњишта. 

По томе, и по много чему другом, чини 
нам се да је Петар Кочић наш саврсник, пи-
сац, праведник и родољуб с којим удишемо 
исти ваздух, носимо исто бреме и осјећамо 
исту љубав за отаџбину. Баш зато треба га 
стално и изнова читати да бисмо били своји 
и да ни пред ким не бисмо сагињали главу 
и никога бендали, осим онога ко поштено 
мисли и ради.

Много је свједочанстава која увјерљи-
во говоре о томе колико је Кочић и данас с 
нама. Бројни његови сљедбеници исписују 
литерарна дјела чврсто ослоњена на нераз-
рушиву тврђаву његовог књижевног опуса, 
одржавају се културне и друге манфестације 
у његову част, школама, библиотекама, ули-
цама и културно-умјетнчким друштвима, као 
што је то учинило и друштво у Крању, дајемо 
његово име, а његови земљаци, ево и овдје у 
Словенији, нижу стихове и прозне речени-
це надахњујући се стваралаштвом једног од 
најзначајнијих привједача у српској књижев-
ности. То је вјероватно и најпримјеренији на-
чин да се одужимо Петру Кочићу за све оно 
што нам је оставио, што нам даје непогреши-
ве путоказе и што је увијек с нама.
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На Свечаној сједници на овогодишњем 
празнику Општине Храстник, уз број-
не госте, међу којима је била и делегација 
збратимљене Општине Рашка, посебан тон 
је дао предсједник Словеније Борут Пахор. 
Градоначелник Општине Храстник Миран 
Јерич је за успјешан рад на друштвеном под-
ручју подијелио бронзано признање Општи-
не Храстник нашем друштву, СКД „Сава“ 
Храстник. Били смо међу четири добитника 
признања за 2017. годину. Шта друго рећи, 
били смо поносни, био је посебан дан за цје-
локупно друштво,  да је локална заједница 
препознала наш труд и рад једне мањинске 
заједнице у Словенији, којој је претходила 
одлична сарадња, цијенила  је наше пројек-
те на културном и хуманитарном подручју,  
посебно Етно фестивал који је постао дио 
Општине Храстник. Признање је дошло на 
20-годишњицу друштва, што дам даје још 
већу обавезу да наставимо са још бољим 
радом, а локална заједница ће увијек стајати 
уз нас, њихова врата су нам увијек отворена.

У образложењу предлога за додјелу при-
знања стоји: „Српско културно друштво 
„Сава” Храстник је већ 19 година члан Са-
веза српских друштава Словеније. У том пе-
риоду активно учествује, како на припреми 
догађаја на којима, између осталих, насту-
пају и друга српска културна друштва, која 
су чланови Савеза српских друштава Слове-
није, исто тако и у свим другим активнос-
тима Савеза, посебно у дјеловању органа 
Савеза. Активност представника друштва 
нарочито се одражава у раду органа Савеза, 

Бронзано признање
Српско културно друштво „Сава“ Храстник добитник Бронзаног признања Општине Храстник за 2017

посебно Извршног одбора, јер су чланови 
друштва били предсједник и потпредсједник 
Савеза српских друштава Словеније, што 
говори о томе да је друштво веома активно, 
добро организовано и спремно сарађивати 
на разним подручјима. Друштво је са орга-
низацијом својих приредби показало на ка-
кав начин треба приступати организацији, 
јер су сви учесници на догађајима у орга-
низацији СКД „Сава” Храстник били врло 
задовољни. Друштво ће и у будуће бити зна-
чајан чинилац, не само у дјеловању Савеза 
српских друштава Словеније, него и у дје-

ловању локалне заједнице и шире. Бронзано 
признање општине Храстник био би велики 
подстрек за будуће успјешно дјеловање, зато 
предлажемо комисији да Српском култур-
ном друштву „Сава” Храстник додијели 
„Бронзано признање“ општине Храстник”.

У име свих чланова друштва и свих који су 
нам помагали да смо награђени искрено се 
захваљујемо.  

      Цвијетин Нешковић, 
председник друштва

Миран Јерич уручује признање Цвијетину Нешковићу

Зједничка фотографија са предсједником Словеније
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Двадесет година 
СКД „Сава” Храстник
Српско културно друштво „Сава” Храст-
ник је друштво које је веома активно  током 
цијеле године, али мјесеце јуни и јули 2017. 
је  обиљежило посебно радно. Наши фолк-
лораши (ветерани) су се одазвали позиву 
на „Poletni festival” (Љетни фестивал) биб-
лиотеке Храстник који је одржан 16. јуна 
2017. Поставили смо наш штанд и предста-
вили наше друштво и одиграли три кола из 
Србије. Одушевили смо све присутне као и 
организаторе љетног фестивала. Учешћем на 
том фестивалу добили смо пет нових члано-
ва којима се допада српски народ, наша кул-
тура и наши обичаји.

О нашем 14. етно фестивалу Храстник 2017 
који је успјешно и на један величанствен на-
чин одржан 17. јуна 2017 је више написано у 
посебном прилогу.

Нисмо се уставили,  већ сљедећи дан, 18. 
јуна 2017. Српско културно друштво „Сава” 
Храстник прославило је свој велики јуби-
леј, 20. година постојања. Нашу прославу је 
увеличао Градски хор „Зора” из Србобрана 
из Србије. Величанствен концерт, а посеб-
но се морамо захвалити за одличан програм 
диригенту Јасмини Столић за извођење 
српске етно и класичне музике. Било је 
уживање за душу. Својим присуством из 
Србобрана наш празник је увеличао и наш 
пријатељ, председник Општине Србобран 
Нешко Честић, који је омогућио учешће 
градског хора у Храстнику. 

Градски хор „Зора” Србобран, којим дири-
гује Јасмина Столић а у коме су наступили 

солисти: Бланка Ковач – вокал, Јелена Сто-
лић – вокал, Јелена Мирковић – вокал, Не-
вена Радовановић – клавир, Александар Па-
влић – хармоника, Драган Павлић – гитара, 
Александрар Александровић – перкусије, на 
концерту су отпјевали сљдеће пјесме:
„Све птичице запјевале” – арр. Александар 
Петровић, „Ајде Јано” – Марко Тајчевић, 
„Густа ми магла паднала” – арр. Јасмина Сто-
лић, „Српкиња” – Исидор Бајић, „Чујеш секо” 
и „Једна цура мала” – арр. Јасмина Столић, 
„Маријо дели бела Кумријо” – арр. Зоран 
Мулић, „Куде си пошла мори Цвето” – арр. 
Зоран Мулић, „Нане цоха” – арр. Јасмина 
Столић, „Девојко мала” – арр. Јасмина Сто-

лић, „Амено” – арр. Јасмина Столић, „Адие-
мус” – Карл Јенкинс, „Ас” – Стиви Вондер и 
„Сијахамба” – црначка духовна песма.
 
На концерту смо се захвалили свима који су 
у току наших двадесет година рада друштва 
помогли на било какав начин. Подијелили 
смо седам плакета установама и организа-
цијама и 27 плакета заслужним појединци-
ма, односно члановима друштва.

Наше дружење са пријатељима из Србобра-
на и пријатељима друштва смо наставили 
дружењем дуго у ноћ, уз музику и пјесму у 
Омладинском центру Храстник.

Круна на све то била је 3. јула 2017. кад нам 
је Општина Храстник додијелила бронзано 
признање. Било је лијепо бити члан друшт-
ва „Сава”. Веома смо поносни у друштву 
да су нас у Засавју прихватили за своје и да 
цијене и поштују то што радимо и са тим 
признањем потврдили да воле и признају 
српски народ.

Славица Трипуновић

Цвијетин Нешковић уручује признање Општини Храстник

Градски хор „Зора” Србобран
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Ovogodišnji Etno festival održan je 17. juna 
2017. u dvorani Dolanka u Dolu kod Hrastnika 
pred oko 350 posjetilaca koji su imali prilike da 
vide i čuju raznovrsne koreografije, nošnje, igre 
i pjesme. Voditeljka programa Tamara Jovičić, 
bivša članica SKD „Sava” Hrastnik, koja je za 
ovu priliku došla iz Novog Sada gdje radi kao 
nastavnica, u svom uvodnom izlaganju rekla je 
nekoliko riječi i o samom Festivalu, njegovoj 
namjeni i tradiciji. Etno festival 2017 održan 
je u godini kada SKD „Sava” Hrastnik obilje-
žava dvadeset godina svog postojanja i rada i 
ovaj Etno festival je dio aktivnosti vezanih za 
obilježavanje te značajne godišnjice. U vezi sa 
ovogodišnjim Festivalom voditeljka je istakla: 
„Pesma i igra znače mnogo više nego što se to 
na prvi pogled čini. Pesma i igra su nešto što 
stvara neraskidive veze, a za nas je bitno to što 
se na ovaj način nastavljaju veze naše kulture, 
tradicije, običaja, narodnog stvaralaštva i sve-
ga što život čini lepšim. Danas ćemo igrom i 
pjesmom prošetati sa Gorenjske, Dolenjske, 
ravne Slavonije, Bačke, do juga Srbije. Sama 
riječ „etno“ govori o više vrsta muzičkih žan-
rova, koji ukazuju na izvornu narodnu muziku 
određenog naroda ili podneblja. I večeras smo 
u goste pozvali naše prijatelje, koji su se sa za-
dovoljstvom odazvali na naš poziv.”

Voditeljka je pozdravila sve učesnike Etno fe-
stivala a posebno Neška Čestića, predsjednika 

14. etno festival Hrastnik
Srpsko kulturno društvo „Sava“ iz Hrastnika uspješno organizovalo i izvelo 14. etno festival

opštine Srbobran, mr Dragu Vojvodića, pred-
sjedniak Saveza srpskih društava Slovenije, 
Mirana Jeriča, načelnika opštine Hrastnik, kao i 
predsatvnike ostalih srpskih i slovenačkih dru-
štava. Naglasila je da bi se ovaj Etno festival 
teško mogao organizovati i realizovati bez po-
moći donatora i sponzora, koje je takođe ovom 
prilikom pozdravila i zahvalila se na njihovim 
donacijama  isponzorstvu.

Nakon uvodnog govora voditeljka je pozvala 
Neška Čestića, predsednika opštine Srbobran, 
koji se u ime Gradskog hora „Zora“ i u svoje 
lično ime zahvalio na pozivu i prilici da dođu u 
Hrastnik i učestvuju na ovom Festivalu. 

Prisutnima se obratio i mr Drago Vojvodić, 
predsjednik Saveza srpskih društava Sloveni-
je, koji je pozdravio učesnike Etno festivala i 
poželio mnogo uspjeha svim društvima koja su 
prisutna na ovom događaju.

Načelnik opštine Hrastnik Miran Jerič pozdra-
vio je prisutne i zahvalio SKD „Sava” na orga-
nizaciji ovako velikog i značajnog događaja a 
zatim otvorio Etno festival 2017.

Gradski hor „Zora” iz Srbobrana prvo je otpje-
valo slovenačku i srpsku himnu ,“Zdravljicu” 
i „Bože pravde” a svoj nastup nastavio je, uz 
pratnju orkestra, sa spletom srpskih narodnih 
pjesama iz raznih krajeva. Pored himni Slove-
nije i Srbije hor „Zora” je otpjevao i pjesme: 
„Srpkinja” – Isidor Bajić, „Čuješ seko” i „Jedna 
cura mala” – aranžman Jasmina Stolić i „Kude 
si pošla mori Cveto” – aranžman Zoran Mulić. 
Publika je bila prezadovoljna njihovim pjeva-
njem i nagradila ih burnim aplauzom.

Program je tekao dalje, a na red su došle fol-
klorne grupe. Prvi su se predstavili domaći-
ni, članovi veteranske folklorne grupe SKD 
„Sava” Hrastnik koji su odigrali igre iz Leskov-
ca i svojim nastupom potvrdili da su veoma do-
bro radili, a publika je bila veoma zadovoljna i 
oduševljeno ispratila njihov nastup.

Nakon toga na red su došli članovi folklorne 
grupe Kulturnog društva „Svoboda” Trbovlje 
koji su odigrali zanimljivu koreografiju pod na-
zivom „Gorenjski plesi”. Iz Ljubljane je došlo 
KUD „Mladost” sa svojom folklornom grupom 
koja je u svom prvom nastupu na ovom Etno 
festivalu odigrala koreografiju „Igre iz Leskov-
ca”, a onda su na scenu stupili članovi veteran-
ske folklorne grupe Kulturnog društva „Brdo“ 
iz Kranja koji su se predstavili sa koreografi-
jom „Igre iz Pčinje”. Svi ovi nastupi oduševili 
su publiku koja nije žalila svoje dlanove i burno 
nagrađivala svaki nastup.

Program je, u veoma lijepoj atmosferi i ambi-
jentu, tekao dalje. Folkloraši Kulturnog društva 

Veteranska grupa SKD „Sava” Hrastnik

KUD „Mladost” Ljubljana

Gradski hor „Zora” Srbobran
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„Brusači” Radeče za ovaj Etno festival pripre-
mili su koreografiju koja nosi naziv „Dolenjski 
plesi”, tako da je publika imala mogućnost da 
vidi i igre iz ovog kraja Slovenije. Mladi fol-
kloraši, članovi Srpskog kulturno humanitar-
nog društva „Desanka Maksimović” iz Celja 
odigrali su koreografiju „Igre iz Leskovca”, da 
bi potom došao red na goste iz Okučana, člano-
ve folklorne grupe „Prosvjeta – Pododbor Oku-

čani”, koji su se uz pratnju narodnog orkestra 
predstavili sa pjesmama i igrama iz Slavonije. 
Publika je sa posebnom pažnjom i oduševlje-

njem ispratila njihov veoma lijep i kvalitetan 
nastup. Na kraju programa publici su se još 
jednom predstavili folkloraši Kulturno umjet-
ničkog društva „Mladost” iz Ljubljane koji su 
odigrali koreografiju „Igre iz Pčinje”. 

Tako se, na lijep i simpatičan način, završio 
program ovog Etno festivala, a slijedila je još 
podjela zahvalnica svim društvima za učešće 
ne ovom događaju, koji je značajan ne samo za 
SKD „Sava” Hrastnik, nego i za opštinu Hra-
stnik i cijelu regiju jer na taj način obogaćuje 
sveukupnu kulturnu djelatnost, kako društva, 
tako i cijele okoline. Zahvalnice je uz pomoć 
Slavice Tripunović uručio Cvijetin Nešković, 
predsjednik SKD „Sava” Hrastnik.

Druženje svih učesnika i gostiju nastavljeno je 
u gostionici „Zasavski gurman”.

I ove godine Srpsko kulturno društvo „Sava” 
Hrastnik pokazalo se kao dobar organizator i 
domaćin, što potvrđuju i mišljenja učesnika, 
koji su veoma zadovoljni svime što su doživjeli 
u toku ovog Etno festivala.

Organizaciju i realizaciji Etno festivala Hra-
stnik 2017 svojim dotacijama i sponzorstvom 
pomogli su: Opština Hrastnik, Javni fond RS 
za kulturne djelatnosti (JSKD), Ministarstvo 
spoljnih poslova Republike Srbije – Uprava 
za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, 
Moda d.o.o Trbovlje, Kulturno rekreacioni cen-
tar (KRC) Hrastnik, Kokos bar Hrastnik, Galas 
d.o.o. i Hrastnik 1860.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Veteranska grupa KD „Brdo” Kranj

SKUD „Prosvjeta-Pododbor Okučani”

FS „Svoboda” Trbovlje

SKHD „Desanka Maksimović” Celje

Neško Čestić
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Град у парку, град зеленила и град са много 
сунчаних дана. Све то и још више је Велење. 
Град, који даје прилику младим и људима 
који имају идеје. Град, који зна да разлика 
међу културама није предмет полемике већ 
прилика за његову културну раст. Зато и ула-
же толико труда у сарадњу са свим друштви-
ма, па и са нашим. 

Са највећом радошћу примили смо вијест 
да је градска општина нашла просторије за 
Српско друштво „Др Младен Стојановић“, 
који со адекватни за инвалиде као и за маме 
са колицима за малу дјецу. И тако се десио 
тај радосни дан, кад је дошло до званичног 
отварања. 

Уз помоћ вриједних чланова друштва при-
преме су биле успјешне, а само отварање 
емоционално и наша срца пуна. Најдраже од 
свега нам је чињеница да су сами мјештани 
назвали просторе као „Српски дом“. Па нека 
тако и буде! 

На наше велико задовољство отварању су 
присуствовали представници Савеза срп-
ских друштава Словеније: мр Драго Војво-
дић предсједник, Душан Јовановић секре-
тар, као и потпредсједници ССДС Цвијетин 
Нешковић из СКД „Сава“ Храстник и Ми-
лан Стојановић из КОПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица. А свечаном отварању прису-
ствовали су и Миле Гашић, Крстан Шућур и 
Остоја Шобот из СКД „Петар Кочић“ Крањ. 

Нови простори СД 
„Др Младен Стојановић“

Уз само отварање показали смо и изложбу 
која гласи: Српска револуција и настанак 
модерне српске државе, чији автор је Ра-
дован Милић из Словеначко-српског кул-
турно-хуманитарног друштва „Сретење“. 
Изложба је настала у сарадњи са Друштвом 
рестауратора Републике Србије, Југословен-
ском кинотеком и Фото секцијом Србије.

А послије службеног дијела услиједило је 
дружење уз предивне специјалитете које су 
припремиле наше вриједне чланице. Дру-
жило се до касно у ноћ ин већ први дан 
наш „Српски дом“ је показао чему служи. 
Убијеђени смо и знамо наиме да је човјек 

социјално биће који тражи друштво, некога 
за разговор или само за ћутање. Нема мјеста 
за индивидуалност или себичност. Ми смо 
ту да се повезујемо, сурађујемо, бринемо 
једни о другима. У нама је велика љубав до 
човјека, до обичаја и наше културе. 

И управо са отварањем наших простора, 
идеје о разним активностима су у великом 
току. Већ размишљамо и пишемо пројекте 
за упознавање и очување српског писма кроз 
игру за дјецу, о радионицама за везење, итд. 

Јово Јауз

Јово Јауз, предсједник друштва са члановима у новим просторима

Крстан Шућур предаје књјиге Јови Јаузу
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Српска православна црква и верници 28. 
јуна прослављамо један од највећих српских 
празника а то је Видовдан. Његов значај по-
тиче из историјских догађаја који су везани 
за тај датум – Косовски бој, пропаст Српског 
царства и погибија кнеза Лазара. Уочи битке 
војницима се, речима обратио кнез Лазар: 
„Пођимо браћо и чеда, пођимо на подвиг 
који је пред нама, угледавши се на наградо-
давца Христа. Смрћу послужимо дужности, 
пролијмо крв нашу, а Бог ће се свакако сми-
ловати на остатке наше и неће истребити до 
краја род и земљу нашу.“ И тако на Косову 
пољу „мученик Христов“ постаде он. 

На тај дан у народу кроз векове посташе и 
веровања. Овом великом празнику се најви-
ше радују девојке. Верује се, да видова тра-
ва илити видовчица може открити ко ће им 
бити младожења. Дан уочи празника треба 
пронаћи две врсте травчица: модру виду и 
јаркоцрвену видовчицу. Ставе се под јастук 
и пре спавања се изговарају речи: „Свети 
Виде невиђени, дођи драги суђени, дођи 
ноћас у мој сан, дођи на мој први саста-
нак.“ Девојке верују да ће већ у наредних 
пар дана упознати свога мужа. Исто тако се 
верује да видовчица побољшава вид па би је 
требало увече потопити у воду и ујутро се 
умити њоме.

Наше друштво носи баш то велико име зна-
чајно за српски народ. Јако смо поносни на 
то. Сваке године овај празник обележимо на 
нама својствен начин па смо тако обележили 
и ове. У недељу 25. јуна 2017. одржали смо 
концерт у просторима Парохијског дома које 
се налазе поред Српске православне цркве 
„Ћирила и Методија“ у Љубљани. 

Програм смо започели са српском химном 
„Боже правде“. Сви у простору смо устали 
и гроктом поносно запевали заједно. Кроз 
сам програм представили смо се гостима уз 
песме: „Везак је везла Дјева Марија“, „Сини 
јарко сунце са Косова“, „Уснила је дубок 

Видовдански концерт

санак“, „Суза Косова“, „Леле Милке“, „О,ј 
Косово, Косово“,  „Саздаде се црни облак“. 
Наше чланице су се представиле са рецита-
лима а наши момци су одсвирали два значај-
на кола за то подручје. 

Концерту су присуствовали свештени-
ци Српске православне црквене општине 
Љубљана, представници осталих друштава, 
уредник „Штајерских новица“ Раде Бакраче-
вић као и генерални конзул српске амбасаде 
у Словенији Стана Кончаревић, која је била 
искрено ганута нашим концертом и поносна 
на нас што је и рекла у свом говору. Наша 
председница Зорица Латиновић захвалила 
се свима а посебно представницима СПЦО 
Љубљана што су нам помогли у нашем раду 
одступајући нам просторе парохијског дома 
за играчке и певачке вежбе. У њихово име 
говор је одржао и парох Перан Бошковић, 
који прати наш труд и рад већ од самог по-
четка. Између осталог је и рекао: „Данас сте 
чланови вашег друштва симболично прика-

зали витештво и младост. Вратили сте нас 
оном славном Косову и оној славној младо-
сти којој се дивимо вековима.“ 

Као и после сваког концерта и после овога 
смо били срећни и поносни. Срећни што 
нам је поново успело да се представимо на-
шој дивној публици и приближимо им  наш 
празник, нашу традицију и напослетку наше 
Косово. Захвала иде наравно свим чланови-
ма друштва али посебно вођи певачке групе 
Тањи Латиновић  којој је уз помоћ Жељка 
Крсмановића, Сузане и Јована Бајића ус-
пело остварити овако диван концерт. А сад 
је време за заслужен одмор. Са поновним 
радом почињемо у новој сезони септембра. 
Позивамо вас, да нам се тад придружите, да 
заједно и даље одржавамо нашу традицију 
кроз игру, песму и дружења.

Добро нам дошли!

Драгица В. Крстичић

Учесници и гости на Видовданској прослави
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Godina je prošla a mi smo se ponovo skupili 
na istom, dobrom starom mestu spremni za 
druženje dugo u noć. Proveri šminku, pro-
gram, maramu i dok si trepnuo sat otkuca 
početak programa. 

Društvo te večeri bilo je malo ali odabrano. 
Publiku i goste za početak pozdravio je za-
menik gradonačelnika, gospodin Andrej Ber-
ginc a druženje je otvorilo Srpsko prosvetno 
društvo „Nikola Tesla“ iz Postojne sa igrama 
iz Leskovca. Tokom večeri upoznali smo nji-
hovu najmlađu sekciju sa „Belom Radom“ i 
„Lubenicom“, omladinsku sekciju sa igrama 
iz Gornje Pčinje i veteransku sekciju koja se 
predstavila Moravcem. 

Sa nama su se družili i gosti folklornog društva 
„Nej Druje“ sa Suhorja. Tradiciju slovenačke 
kulture prikazali su u sklopu Vijenca narodnih 
pesama i igrama sa metlom i šeširom. 

Nije izostala ni pesma. Ovog leta imali smo 
priliku prepustiti se sevdalinkama. Atmosferu 
je dočarao trio iz KUD „Sevdah“, Ljubljana u 
sastavu: Zora Perenda, Sofija Ramić i Kata Bu-
dimir Kristo, sa repertoarom: „Posla Sajma na 
vodu“, „Djevojka je zelen bor sadila“ i „Kad ja 
pođoh na Bembašu. 

A za sam kraj sledilo je pa tako reći već tradici-
onalno kolo za sve prisutne. Kolo Nikole Tesle! 

Gostima i učesnicima zahvaljujemo se za ulep-
šano veče, a vas dragi čitaoci pozivamo da nam 
se pridružite sledećeg leta! 

Anđa Radujko

Kulturni puls ljeta 2017
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У месту Крупањ у Србији, 2014. године, за-
чули су се гласови младих момака из КУД 
„Уна“ из Новог Града. Одушевљена њи-
ховим извођењем само сам размишљала о 
томе како направити заједнички програм и 
дружење са тим сјајним певачима. И жеља 
се остварила.

У организацији КПСХД „Вук Караџић“ из 
Радовљице одржан је 20. маја 2017. године 
на Словенском Јаворнику трећи по реду кон-
церт српског традиционалног певања са гос-
тима из Новог Града и са певачком групом 
КУД „Младост“ Љубљана.

Трагови времена наших предака записани 
су у нашим генима, а само прави чувари 

Концерт српског 
традиционалног певања

народне баштине схватају важност мисије 
очувања од заборава кодова културе ста-
новништва са ових простора. Наша мисија 
је да им у томе помогнемо и пренесемо део 
те баштине будућим генерацијама.

Тако смо и ми покушали да у двочасовном 
програму, део онога што радимо и што нам 
је остављено на чување, пренесемо нашој 
верној публици, која подржава наш рад и 
улива нам снагу да истрајемо и опстајемо.

Кроз песме „Заплакала Стара Планина“, 
„Ој, Божићу један у години“, „Пећка Канди-
ла“, „Марамица од бела фулара“, „Пролистај 
Горо“ и многе друге одјекивали су гласови 
поносних момака и девојака озарених лица.

После концерта, како обичај налаже, дру-
жење се наставило у просторијама „Вука“ 
где се поново наставило песмом. Одлазак 
пријатеља тешко нам је пао, брзо смо се на-
везали једни на друге. Тужни што одлазе, 
али у исто време и срећни јер ћемо се по-
ново дружити, завршили смо још једно пре-
дивно вече.

Хвала певачкој групи „Уна“ и њиховом 
руководиоцу Бориславу Дамјанићу на пре-
дивно проведеном времену, хвала свим 
мојим певачима, деци и родитељима и на-
равно вођству на помоћи да се овај концерт 
реализује. Хвала свим колегама који су нам 
помогли да лепо изгледамо, хвала и онима 
који су мислили на нас, а нису могли бити 
са нама. Хвала нашој драгој Бригити на див-
ним фотографијама и највећа хвала нашој 
публици која после двочасовног програма 
није хтела да изађе из сале, а то је довољан 
доказ да оно што радимо вреди, и довољан 
мотив да уз њихову подршку истрајемо у 
ономе што нам преци оставише на чување 
и неговање, јер смо обавезни да као и они, 
које живот није мазио, будемо усправни као 
камени стубови и чувамо наш језик, наше 
писмо и културно наслеђе нашег народа. 
Мислим да смо сви заједно пренели свима 
једну лепу поруку и хвала још једном свима 
на вредном, раду, труду, стрпљењу и жељи 
да остваримо замишљено.

До следећег концерта, живели!

Снежана Максимовић

Певачка група КУД „Уна” Нови Град

Заједничка фотографија свих учесника

Борислав Дамјанић и Снежана Максимовић
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Ево, стигло нам је и љето, већ рано ујутро 
вани нас поздрави топло сунце, дани су све 
дужи, а са њима некако и наше обавезе све 
су мање што је знак да нам није дошло само 
љето већ и годишњи одмори, школски рас-
пуст, једноставно дани кад коначно можемо 
узети бар на кратко одмор, а са њим напу-
нити батерије за нове обавезе. Одмору или 
боље речено школском распусту се сигурно 
радују највише ученици, који су кроз цијелу 
годину улагали много труда и рада да што 
боље закључе школску годину.

Нису били само ученици вриједни, него и 
свако од нас појединачно, а свакако и друшт-
ва па и наше друштво, које се може похва-
лити са постигнутим резултатима за које 
је требало много радити. Наше друштво, 
СКД „Слога“ Нова Горица некако са овим 
мјесецом закључује активно са радом, по-
што смо успјешно реализовали све зацрта-
не пројекте, остварили наше циљеве за ову 
половину године. У јуну, који је био веома 
натрпан, имали смо много обавеза које смо 
захваљујући добром тимском раду, не само 
чланова Извршног одбора већ и чланова на-
ших секција, добро и успјешно одрадили.

Свете Тројице, слава друштва

Дана 4. јуна 2017. је друштво, као и сваке 
године тако и ове, дочекало и прославило 

Слава друштва и 
Дугино посело

славу друштва Свете Тројице, традиција и 
један лијеп обичај који има наш народ, наша 
вјера. Погледати на дворану коју су вријед-
не чланице украсиле, баш онако како би и 
у својој кући дочекале госте са осмехом на 
улазу, ракија добродошлице. Негдје на сре-
дини славског стола икона, свијећа, славски 
колач, кољиво и све спремно за славски об-

ред. Чланови млађе фолклорне групе нестр-
пљиво чекају да свештеник Мирослав Ћир-
ковић обави славски обред, па да нам они 
најмлађи покажу шта су спремили за овај 
дан. За њих и за све оне друге који нису били 
присутни, а који су нас заступали у Порторо-
жу на 22. Европској смотри српског фолкло-
ра дијаспоре и Срба у региону, је вриједно 
бити члан друштва, је вриједно много тога 
истрпити, вриједно је своје слободно врије-
ме посветити њима и за њих.

Славски обред је обавио свештеник Ми-
рослав Ћирковић, који нам се придружио 
послије молитве и црквеног обреда у нашој 
цркви Свете Тројице. Радосни смо били 
због његовог присуства и толико смо били 
позорни на његов говор и да нисмо хтјели 
морали смо чути ријечи које су се дота-
кле моје, а можда и још нечије душе: „Ово 
ваше друштво“, можда би било љепше чути 
„Наше друштво“, зар нисмо и зашто нисмо 
једно: „Ми и наше“.

Можда ће послије рецитала наших малиша-
на рецитал који говори о Слави о Слави оца 
и сина о јединству и не раздвајању, да про-
мијени мишљење, можда ипак једног дана 
будемо ми и наше, можда ко то зна!!!

На крају, ипак смо чланови Извршног одбо-
ра на челу са нашим предсједником Илијом 
Јанковић, закључили да смо успјешно одра-
дили и овај нама значајан догађај. Ручак је 
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био онако како обичај налаже. Задовољство 
је још веће било видјети пуну дворану чла-
нова који нису скривали одушевљење да смо 
се опет окупили у великом броју иако је не-
дјеља, лијеп, сунчан дан створен за сунчање 
на плажи и намакање у морској води.

Ни растанак нам није тешко пао, јер знамо 
да ћемо се ускоро поново видјети на јед-
ном другом весељу, „Дугино посело“, само 
да је весело!!!

Један од већих пројеката: Фолклор трију зе-
маља“ и „Дугино посело“ који је друштво 
„Слога“ зацртало и планирало је пројекат у 
којег је уложено много рада,труда и слобод-
ног времена свих чланова Извршног одбора 
а за којег могу рећи да је успјешно и квали-
тетно реализован 17. јуна 2017. у простору 
Младински центер у Вртојби.

Било је то вече пуно музике, плеса, пјес-
ме, вече гдје су се показале наше млађе 
фолклорне групе, наши малишани и наша 
старија фолклорна секција, које су, нека-
ко ту вече и закључили свој рад за прву 
половину године, о да чека их још, мали-
шане, одлазак на Јаворцу на Видовданску 
прославу, а старија група на Видовданску 
прославу у Радовљицу.

Сваки жур, који припреми и организује СКД 
„Слога“, можемо рећи да је успјешан и добар 
жур, зашто не би рекли тако и за овај, одлич-
на организација са много лијепих шарених 

детаља које човјек не може а да не види, да 
види и да му остану у лијепом сјећању: То је 
позитивна и одлична оцјена за оне који су га 
планирали и реализовали. То вече ће свима, 
који су били присутну, а поносно могу рећи 
пуна дворана, остати у сјећању не само по 
разиграним шареним и лепршавим народ-
ним ношњама малишана који су своју улогу 
одрадили професионално и са много поноса, 
већ и по доброј пјесми, коју смо чули од из-
вођача: Крајишке групе „Тромеђа“, „Делије 
са Мањаче“, Влатка Карановић, Неђо Кос-
тић, Чедо и Гаги, Гојко Малешевић и „Кузма 
Бенд“, који су нас одвели за моменат негдје 
далеко, тамо гдје је наша душа...

Насмијани, распјевани и весели закључи-
ли смо прву половину године. Одлазимо на 
заслужене годишње одморе да напунимо 
батерије за нове подухвате. Већ мали трену-

ци, који имају укус по нечему новом, праве 
чудо. Вјерујем да ћете их наћи и препознати 
у новим догађајима који се планирају у мје-
сецима који нам долазе, који су пред нама.

Користим прилику да вас који сте чланови 
друштва, па и све друге, подсјетим да су ваше 
идеје, предлози и мисли увијек добродошле. 
Зато останите и будите са нама и уз нас.

Прије него што вас поздравим, хоћу да вам 
пожелим добро и лијепо љето гдје ће те наћи 
мјесто за одмор, дружење са људима који вас 
чине срећним и уживајте га максимално.

Један врући љетни пријатељски поздрав из 
Нове Горице.

Добрила Цвијановић

Fudbalska sekcija SKD „Sloga“ Nova Gorica 
bila je u ovim ljetnim mjesecima, tačnije u junu 
i julu, veoma aktivna. Naši fudbaleri su se oda-
zvali na pozive nama prijateljskih društava i u 

Fudbalska sekcija 
SKD „Sloga”

tom periodu odigrali utakmice na četiri turnira, 
sva na području Italije. Tako su u junu dva puta 
putovali u Udine, 11. juna kod društva „Nikola 
Tesla”, a 25. juna kod društva „Sloga” Udine 

i 18. juna na tradicionalni „Spasovdanski” tur-
nir u Trst kod društva „Vuk Karadžić”, da bi 8. 
juna zaključili prvi dio sezone kod novo osno-
vanog društva u Udinama. Iako ni na jednom 
od tih turnira nisu osvojili zavidljive rezultate, 
ono najbitnije – druženje sa prijateljima, upo-
znovanja novih ljudi i igranje u sportskom duhu 
– su odlično odradili. Poslije ljetnih odmora 
svi simpatizeri fudbala ponovo se okupljamo 
na tradicionalnom turniru u organizaciji SKD 
„Sloga”, koji će se održati sredinom septembra.

Dejan Jović



18 | Из друштава | Септембар 2017

Концерт је одржан 27. маја 2017. у пре-
дивном амбијенту замка Кислштајн (Grad 
Khislstein) Крањ. Многи чланови друштва, 
као и други обожаваоци народних игара 
и пјесама искористили су лијепо вечерње 
вријеме и присуствовали овом лијепом до-
гађају на којем су имали прилику да виде 
све фолклорне и пјевачке групе КД „Брдо“ 
Крањ. Годишњи концерти су прилика да 
се сагледа шта се све урадило током сезо-
не, како су напредовале појединачне групе 
а уједно да се публици прикаже и нешто 
ново, оне кореографије које су постављене 
током сезоне.

Концерт су отворили они најмлађи, Цици-
бани, са којима раде Виолета Јаковљевић и 
Вања Чајић и које су за овај концерт при-
премиле кореографију „Игре из Славоније“, 
музички аранжман урадио Дејан Косић а 
Цицибани одиграли на велико одушевљење 
публике која је са нескривеним симпатијама 
пратила њихов наступ.

На ред су дошли они нешто старији, омла-
динци који су веома лијепо одиграли „Игре 
из Бујановца“, кореографију чији је аутор 
Милан Гламочанин, а аутор музичког аран-
жмана Дејан Косић. Умјетнички руководио-
ци омладинске групе су Теја Ђермановић и 
Алеш Оштир.

Уз игру иде и пјесма, и то она права, извор-
на, народна а публика је имала прилику да 
чује три сплета пјесама. Прво је мушка етно 
група КД „Брдо“ у саставу Срђан Крговић 
и Марко Козомара отпјевала пјесме „Три 
девојке“, „Ој, Мораво мутна водо“ и „Зора 

Ђурђевданске игре
Културно друштво „Брдо“ Крањ припремило и извело свој 14. цјеловечерњи концерт „Ђурђевданске игре“

зори“, да би потом женска пјевачка група 
„Брђанке“ у саставу Виолета Јаковљевић, 
Наташа Бабић, Тања Зец, Тамара Латин-
чић и Тамара Максимовић отпјевала пјесме 
„Где си било јаре моје“, „Што Морава мутна 
тече“, „Окрени се моје коло мало“. Вокал-
не солисткиње Виолета Јаковљевић и Ната-
ша Бабић. Мушка пјевачка група „Крајиш-
ки момци“, у којој су Владо Савић, Дејан 
Крејић, Бојан Ступар и Зоран Миљановић, 
отпјевала је пјесме „Црн гавране“, „Мала 
моја са камена змијо“ и „Окрени се моје 
коло мало“. Вокални солисти Владо Савић и 
Дејан Крејић. Умјетнички руководилац пје-
вачких група је Срђан Крговић. 

Послије пјесме опет игра и то „Игре из 
Пчиње“, кореографија чији је аутор Саша 

Богуновић а музички аранжман урадио 
Дејан Ерцег. Ове игре одиграли су чланови 
извођачког ансамбла а умјетнички руково-
дилац је Срђан Крговић.

Омладинци су за ово дивно вече припре-
мили још једну кореографију и то „Игре из 
Босилеградског Крајишта“. Аутор кореогра-
фије Милан Гламочанин а музичког аранж-
мана Дејан Косић. Након омладинаца своју 
прилику добили су и чланови ветеранске 
фолклорне групе који су под руководством 
Дејана Јовића одиграли кореографију „Игре 
из Груже“, коју је и поставио Дејан Јовић а 
музички аранжман урадио Дејан Косић.

Публика је уживала и са великим надах-
нућем и симпатијама пратила наступе свих 

Заједничка фотографија свих учесника у програму

Дјечји ансамбл КД „Брдо”
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група, а извођачи су се потрудили да што 
боље одиграју, отпјевају и одсвирају.

Након игре опет је дошао ред на пјесму а 
„Брђанке“ су то лијепо искористиле и от-
пјевале пјесме „Еј лепо пева“, „Ја малена“. 
Вокалне солисткиње Виолета Јаковљевић 
и Тања Зец. И „Крајишки момци“ искорис-
тили су нову прилику па отпјевали пјесме 
„Нема мала ледине у гају“, „Аој Вујо“ и 
„Тедено Ледено“. Вокални солисти Владо 
Савић и Дејан Крејић.

Народни оркестар КД „Брдо“ под управом 
Дејана Косића одсвирао је неколико пјесама 
и игара из Кумановског поља, Скопска Црна 
Гора а за сам крај програма остало је пре-
мијерно извођење кореографије „Пелистер“, 
чији је аутор Андрија Караклајић, а музичког 
аранжмана Дејан Косић. Ове живахне игре 
одиграли су чланови извођачког ансамбла и 
тако на најљепши начин завршили овај кон-
церт у коме је публика видјела и чула лијепе 
игре и лијепе пјесме и са задовољством пра-
тила наступе свих група.

Митар Вујиновић, предсједник Културног 
друштва „Брдо“ Крањ захвалио се свим 

учесницима у програму као и посјетиоци-
ма и гостима који су се одазвали позиву 
и присуствовали овом лијепом догађају. 
Руководиоцима фолклорних и пјевачких 
група подијелио је признања у знак захвал-
ности за њихов рад и резултате у сезони 

која је на измаку и пожелио још више ус-
пјеха у будућем раду.

Концерту су присуствовали представници 
Јавног фонда РС за културне дјелатности – 
испостава Крањ, мр Драго Војводић, пред-
сједник Савеза српских друштава Слове-
није, Звоне Гантари представници других 
друштава.

 Организацију и реализацију овог концерта 
омогућили су Градска општина Крањ и Јав-
ни фонд РС за културне дјелатности, као и 
пријатељи и донатори концерта:  „Крго сер-
вис“, „Питопека“, „ALS“ – center rabljenih 
vozil Zoran Praća s.p. и Раденко Рајлић с.п.

Текст и фото: Душан Јовановић

Ветерански ансамбл КД „Брдо”

Омладински ансамбл КД „Брдо”

Народни оркестар КД „Брдо”

Срђан Крговић и Марко Козомара
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Играј, заиграј
Концерт је одржан 20. маја 2017. у хотелу 
Хабакук у Марибору пред више од 350 гле-
далаца који су у двосатном програму мог-
ли да виде веома разноврстан и квалитетан 
програм а организација концерта била је на 
високом нивоу, што потврђује спремност 
цијелог друштва да све оно што раде буде 
лијепо, привлачно и квалитетно.

Гости на концерту били су чланови КУД 
„Ђока Павловић” из Београда који су се 
мариборској публици представили на ве-
ома лијеп начин са веома квалитетним из-
вођењем својих кореографија.

Након уводног и поздравног говора води-
тељке Јелене Сарић на бину су ступили чла-
нови најмлађе фолклорне групе, Цицибани, 
који су под руководством Данијеле Пећанац 
и уз музичку пратњу Луке Суботића одигра-
ли игре из Ужица. Аутор кореографије је Да-
нијела Пећанац а наступ малишана изазвао 
је већ на почетку концерта много симпатија 
међу публиком која је пратила и бодрила њи-
хов наступ.

Извођачки ансамбл је и овај пут одлично 
одиграо кореографију Саше Богуновића 
„Бујно се оро направи, сред селото на со-
как” – игре Босилеградског Крајишта. 
Музички аранжман за ову кореографију 
урадио је мр Здравко Ранисављевић, а 
умјетнички руководилац извођачког ансам-
бла је Далибор Ристић.

Да су и ветерани вриједно радили, у се-
зони која је на измаку, показали су својим 
наступом и играма из околине Лесковца, 
извођењем кореографије под називом „Сади 
баба жуту тикву”. Музички аранжман је 

Српско културно друштво „Марибор” одржало свој цјеловечерњи концерт на којем су наступиле све фолклорне групе, 
као и драмска и литерарна

дјело Луке Суботића, а аутор кореографије 
и умјетнички руководилац ветеранске фол-
клорне групе је Ања Периз.

У СКД „Марибор” веома је активна и 
драмска секција која је већ имала неколико 
наступа и драмских представа а ово вече 
приказала је инсерт из представе „Женски 
разговори” од Душка Радовића и својим из-
вођењем насмијали и одушевили публику. 
Умјетнички вођа драмске секције Јелена Са-
рић, заједно са осталим члановима секције, 
труди се да би и ова дјелатност друштва до-
била мјесто које заслужује.

Гости из Београда, чланови КУД „Ђока 
Павловић”, за овај концерт спремили су 
двије кореографије. У првом наступу при-
казали су „Девојачко надигравање из Црне 
Траве”. Аутор ове лијепе кореографије је 
Јанко Димитријевић, који је уједно и умјет-
нички руководилац, а  музички аранжман 

припада мр Здравку Ранисављевићу. Публи-
ка је са радозналошћу и са великом пажњом 
пратила наступ гостију из Београда који су 
се потрудили да што љепше и боље одиграју 
ове лијепе игре, у чему су и успјели.

Свој тренутак дочекали су и омладинци, 
фолклораши омладинске фолклорне групе 
СКД „Марибор” и под умјетничким руко-
водством Данијеле Пећанац одиграли ко-
реографију чији је аутор Саша Богуновић 
а која носи назив: „Гајтано моме, мори” 
– игре из пчињског краја. И за ову корео-
графију музички аранжман урадио је мр 
Здравко Ранисављевић а омладинци су 
оправдали очекивања и на најбољи начин 
представили се публици која их је награди-
ла бурним апалузом.

Као гост на концерту наступило је још једно 
друштво и то фолклораши АФС „Штудент” 
из Марибора. Они су се представили из-

Дјечји ансамбл СКД „Марибор”

Извођачки ансамбл СКД „Марибор”
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вођењем кореографије Мирка Рамовша која 
носи назив „Цврча” – плесови за Флорја-
ново. Аутор музичког аранжмана је Среч-
ко Ковачич, умјетнички руководилац Васја 
Самец а вођа групе Бојан Гласер. Наступе 
својих комшија публика је пратила са по-
себним одушевљењем и пажњом и тако се 
члановима АФС „Штудент” захвалила за 
учешће у програму.

Из литерарне секције, коју са успјехом и ве-
ликим жаром води Наташа Укај, дошле су 
двије дјевојчице које су извеле тачку „Прија-
тељице” и тако показале да литерарна сек-
ција не треба да брине за своју будућност, 
као ни српски језик на овим просторима.

Фолклораши КУД „Ђока Павловић” у свом 
другом наступу приказали су игре из око-
лине Ниша, а кореографија, чији је аутор 
Славица Михаиловић, носи назив „У Врби-
цу”. Аутор музичког аранжмана је Стефан 
Манчић, а гости су и овај пут приказали 
интересантне и веома лијепе игре из овог 
краја Србије.

СКД „Марибор” има веома добар и ква-
литетан оркестар који се доказао не само 
вечерас, пратећи наступе фолклорних гру-
па, него и на ранијим наступима а на овом 
концерту добили су и своју тачку у којој су 
одсвирали инсерт игара из Кобишнице и 
Врањског поља.

Прије задње тачке програма на бину је изи-
шао Недељко Поповић, предсједник СКД 
„Марибор” и веома лијепим и дирљивим 
ријечима захвалио се учесницима у про-
граму, посебно гостима који су се одазвали 
позиву и наступили на годишњем концер-
ту друштва. Са представником КУД „Ђока 
Павловић” размијењени су поклони у знак 
сјећања на овај лијеп догађај.

За лијеп завршетак програма потрудили су 
се чланови извођачког ансамбла СКД „Ма-
рибор” који су одиграли кореографију „Игре 
из Скопске Црне Горе”. Аутор кореографије 

је Јанко Димитријевић а аутор музичког 
аранжмана мр Здравко Ранисављевић. Ово је 
била уједно и генерална проба пред наступ 
на 22. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону која је одржана 
у Порторожу.

И тако, мало по мало, дошло се и до краја 
овог лијепог догађаја ,који ће многима оста-
ти у сјећању, јер публика је имала могућност 
да види разноврстан, лијеп и квалитетан 
програм, а сама организација је била на ви-
соком нивоу, а заслуге за то припадају свима 
који су на било који начин дали допринос да 
овај концерт буде онако како је и замишљен.

СКД „Марибор“ се захваљује свима који су 
омогућили реализацију годишњег концерта, 
а то су: Јавни фонд РС за културне дјелат-
ности, КУД „Ђока Павловић” – Јавног пре-
дузећа „Пошта Србије”, Академској фол-
клорној групи „Штудент” Марибор, Терме 
д.о.о. Марибор, Етно кућа Башчаршија, Рес-
торан Парк, Фото студио 13.

Текст и фото: Душан Јовановић

АФС „Штудент” Марибор

КУД „Ђока Павловић” Београд

„Женски разговори”

„Пријатељице”
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Na put se krenulo 22. juna 2017, a mlade 
folkloraše ispratili su njihovi roditelji, a neke od 
njih i babe i djedovi. Sa velikim nestrpljenjem 
očekivao se polazak a sa još većim dolazak u 
Umag, gdje se stiglo oko 12 sati i odmah su se 
svi uputili prema plaži, jer vrijeme je bilo takvo 
da se nije moglo čekati, sunčano i toplo, baš 
onako kako i treba da bude. 

Cijelo popodne iskorišćeno je za kupanje i 
sunčanje a pred veče prvo su se smjestili u 
sportskoj dvorani osnovne škole, da bi potom 
otišli u umašku školsku sportsku dvoranu gdje 
su se poslije večere učesnici smotre okupili 
na parteru dvorane i gdje je održana nekakva 
dječja igra za bezbroj balona.

Drugi dan, 23. juna prije podne svi učesnici su 
bili ponovo u sportskoj dvorani gdje je održano 
svečano otvaranje smotre. Na svečanom 
otvaranju smotre Vlatko Možar iz Folklornog 
društva „Umag” predstavio je sve učesnike ove 
manifestacije te najavio bogat program tokom 
dva dana održavanja iste. 

Na smotri je učestvovalo 12 dječjih folklornih 
grupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i 
Slovenije, sa preko 400 djece. Smotru je 
svečano otvorio zamjenik gradonačelnika 
Mauro Jurman.

Nakon svečanog otvaranja održan je prvi dio 
„Igara bez granica” i to: pijani poligon, hokej 
na parketu, bacanje loptica i umaška alka. Igre 
su nastavljene i drugi dana kada su proglašeni 

Sea folk fest Umag 2017
Na poziv Folklornog društva „Umag” iz Umaga dječje folklorne grupe KUD „Mladost” Ljubljana učestvovale na 1. međunarodnoj 
smotri dječjeg folklora „Sea folk fest”

pobjednici u pojedinačnim igrama. U svim 
igrama učestvovali su i članovi KUD „Mladost”.

Poslije ručka otišli su na plažu i iskoristili 
vrijeme do početka priprema za večernji 
nastup, a sve folklorne grupe koje su to 
veče nastupale do „Nove obale” došle su u 
mimohodu kroz Umag i tako domaćinima i 
brojnim turistima najavili svoje nastupe a isto 
tako pokazali bogatstvo narodnih nošnji. Prvo 
veče nastupilo je šest dječjih folklornih grupa 
a mlađa dječja grupa KUD „Mladost” odigrala 
je igre iz centralne Srbije i svojim nastupom 
oduševila publiku.

Treći dan boravka u Umagu, odnosno 24. juna, 
prije podne bio je drugi dio „Igara bez granica” 
a vrijeme je opet iskorišćeno za kupanje da bi u 
popodnevnim satima pristupili pripremama za 
nastup, pravljenje frizura, šminkanje, peglanje 
i dotjerivanje nošnji, sve je moralo biti kako 
treba a pomagale su i članice izvođačkog 
ansambla Dajana Trifunović i Tanja Malešević, 
uz nadzor Bojana Antonića, rukovodioca 
dječjih folklornih grupa.

Kao i prvog dana nastupa, tako se i ovo veče 
na mjesto održavanja otišlo u mimohodu kroz 
Umag. Ovo veče nastupilo je osam folklornih 

Mlađa dječja grupa KUD „Mladost”

Zajednički snimak KUD „Mladost”
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grupa a stariji dječji ansambl KUD „Mladost” 
predstavio se sa dvije koreografije „Igre iz 
Kobišnice” i „Igre iz Bele Palanke”. I njihov 
nastup je izazvao burne reakcije publike a 
odigrali su svim srcem i željom da se što bolje 
pokažu i u tome su uspjeli.

Poslije nastupa sve folklorne grupe okupile 
su se u sportskoj dvorani gdje je održan izbor 
za mis i mistera smotre. KUD „Mladost” 
Ljubljana predstavljali su Elena Ćatić u 
izboru za mis, koja je dobila priznanje „Druga 
pratilja”, a Miloš Pantić je nosilac priznanja 
„Mister smotre”. 

Svi folkloraši i članovi društva „Mladost“ 
uputili su se nakon završetka programa u grad, 
a društvo je sve njih častilo sladoledom, kao 
mala nagrada za sve što su pokazali. Vrijeme je 
iskorišćeno i za šetnju obalom mora i Umagom.

Četvrti dan boravka u Umagu u prijepodnevnim 
satima u sportskoj dvorani održano je 
proglašenje rezultata u „Igrama bez granica”, a 
svim učesnicima podijeljene su zahvalnice za 
učešće na ovoj smotri i ovom lijepom događaju. 

Uz pjesmu, puštanje balona na parkiralištu 
dvorane zatvorena je 1. međunarodna dječja 
smotra folklora „Sea folk fest Umag 2017”.

Od dvorane otišlo se na plažu gdje je malo 
vremena bilo za kupanje, jer je iznenada počeo 
da duva jak vjetar i počela da pada kiša, pa se 
moralo što prije spremiti i krenuti na put.

Bilo je ovo još jedno veliko iskustvo za mlade 
folkloraše, a vjerujemo da će ovakvih događaja 
biti još više u narednom periodu.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

Starija dječja grupa KUD „Mladost”

Pred polazak iz Ljubljane

Sladoled poslije uspješnog nastupa

Elena Ćatić i Miloš Pantić
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Први „Козара етно фестивал“ одржан је 2005. 
године у организацији Туристичке организа-
ције града Бања Лука и КУД „Пискавица“ 
који су из године у годину унапређивали ма-
нифестацију. Основна идеја манифестације 
је да се покажу запостављени и заборављени 
народни обичаји као туристички потенција-
ли планине и Поткозарја, те укаже на нове 
правце туристичке понуде кроз рурални ту-
ризам као и заштиту и очување културних и 
природних вредности козарских села.

„Козара етно“ приказује козарског човека, 
како се некада живело на Козари и Потко-
зарју кроз презентацију традиционалних 
обичаја, културе и домаће кухиње. Манифе-
стација је обојена аутентичним етно звуком 
кроз фестивал изворних песама и свирања у 
којем учествују групе са козарског подручја 
као и гости из иностранства. Манифестација 
„Козара етно“ сваке године има одређену 
тему и сваке године представља различите 
сеоске активности које су се у поткозарским 
селима изводиле у кући и у пољу. У скла-
ду са темом организују се перформанси, 
изложбе, презентације и други културни и 
туристички садржаји. Обичаји као што су 
косидба, жетва, прерада текстила, прављење 
домаћих специјалитета, сватови, слава, ба-
бине и други, привуку велику пажњу посе-
тилаца који имају прилику да се упознају 
са традиционалним активностима али да 
у њима и учествују. У већ „13. Козара етно 
фестивалу“ ове године учешће су узеле мно-
гобројне групе које су пристигле из Пољске, 
Етиопије, Белорусије, Бугарске, Словеније, 
Србије и Босне и Херцеговине. Око 450 
учесника приказивало је своје програме у 
на позорници у селу Пискавица, као и на 

Козара етно фестивал
Многа поткозарска села чувају 
традицију и народне обичаје Козаре 
који су се стварали вековима

летњој позорници тврђаве „Кастел“ у Бањој 
Луци. У оквиру фестивала публика је имала 
прилику да ужива уз наступ оркестра РКУД 
„Пролетер“ из Сарајева и групе „Схакала-
казоо“ из Београда, како би осетили изворно 
културно наслеђе у савременом духу.

Два дана фестивала намењена су и струч-
ном семинару за играче и руководиоце 
фолклорних ансамбала. Једна тема мора 
свакако бити заступљена са подручја Репу-
блике Српске. Ове године су то биле теме са 
подручја Козаре, Јања, Новског Подгрмеча и 
Врањског Поља, а предавачи на семинару су 
били Горан Пупац, кореограф и уметнички 
руководилац КУД „Веселин Маслеша“ из 
Бање Луке, и МА Сања Пупац, етномузико-
лог-етнокореолог, Синиша Јованић, кореог-
раф и уметнички руководилац КУД „Уна“ из 
Новог Града и Борислав Дамјанић, учитељ 
традиционалног певања, Слободанка Рац, 
кореограф и уметнички руководилац СКЦ 
„Вук Стефановић Караџић“ из Бачке То-
поле и Јулијан Рац, корепетитор, такође из 

СКЦ „Вук Стефановић Караџић“ из Бачке 
Тополе. Поред практичног рада, семинар је 
пропраћен и теоријским предавањима о на-
родним ношњама поменутих области, тек-
стовима у народним песмама Козаре као и 
кореографско композиционим принципа у 
изради кореографије народне игре чији пре-
давачи су били доц. др Ирена Медар Тањга, 
етнолог, Војин Бера, приповедач из народа 
и др Весна Бајић Стојиљковић, етномузико-
лог-етнокореолог. Око 40 вредних семина-
раца размењивало је мишљења и искуства. 
Прилика да се виде и чују старије сеоске 
групе од којих можемо још увек много да 
научимо је заиста непроцењива.

И ове, као и претходних година радујем се 
што сам била део приче и са нестрпљењем 
очекујем наредни фестивал. Организатору 
желим много успеха на припремама и до 
следеће године, Живели!

Текст: Снежана Максимовић
Фото: Јулијан Рац
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Већ годинама нашу „радну” сезону у друштву 
завршавамо са сад већ традиционалном 
Видовданском прославом, па је тако било и 
ове године. Прослава, која је организована 
на отвореном, тачније на Старој Сави на 
Јесеницама, у самој близини наших нових 
друштвених простора, ове године одржана 
је у суботу 24.6.2017. 

Све је почело у 14 часова са музиком уживо. 
Наши конобари и кувари већ су убрзо 
имали пуне руке посла, а наше дјевојке су 
већ увелико спремале томболу са богатим 
наградама. Видовданску прославу сваке 
године увелича и културни програм, гдје се 
представе домаћини са својим гостима. 

Овом приликом се захваљујемо свим 
нашим пријатељима, који су увеличали 
овогодишњу Видовданску прославу: КД 
„Брдо” Крањ, СКД „Слога” Нова Горица, 
КУД „Засавје” Трбовље, СКПД „Свети 
Сава” Крањ, МКД „Илинден” Јесенице, 
КУД „Младост” Љубљана. Као задњи у 
програму, представили су се домаћини, 
извођачки ансамбл друштва „Вук Караџић” 
Радовљица са играма из Драгачева, са којима 
су ове године на Европској смотри српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону у 
Порторожу освојили сребрну плакету.

У вечерњим сатима су подијељене главне 
награде томболе, а музика је наставила са 
забављањем гостију до касних вечерњих сати.

Можемо да закључимо, да је и овогодишња 
Видовданска прослава била лијепо 
посјећена и добро организована, што нама, 
као члановима друштва, даје још већу 
мотивацију за наставак рада у друштву.

Сандра Јевтић

Видовданска прослава
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Godina prođe za čas  i opet dođe vreme kad su 
Jesenice  mjesto željeza i cvijeća,  bile oboje-
ne malo drugačije. Zavod za sport Jesenice  i 
Omladinski centar Jesenice pobrinu se svake 
godine da se nad Jesenicama pojavi duga  koju 
obogaćuju različita kulturna društva  koja rade 
na ovim prostorima i koja su i suorganizatori, 
uključujući i naše društvo Vuk Karadžić iz Ra-
dovljice. Sjećam se i prve kulturne „Mavrice” 
(Duge) koja je održana na otvorenom na Čufar-
jevom trgu uz učešće četiri društva, a na ovo-
godišnjoj, jedanaestoj po redu, učestvovalo je 
sedam  društava. 

Organizatori se svojski trude da uz sugestije 
učesnika svake godine poboljšaju  i dopune 
program što im u velikoj mjeri i uspjeva. Mi-
slim da smo dostigli neki veći nivo za lokalnu 
zajednicu pa će možda u budućnosti ovaj doga-
đaj  premašiti opštinske granice. Tako smo 10. 
juna  ove godine mogli pratiti već jedanaestu po 
redu Kulturnu Mavricu Jesenica.  

Ovdje  se radi o tradicionalnoj i međugenera-
cijskoj priredbi gdje kroz tradicionalne narodne 
igre i pjesme upoznajemo kulture različitih na-
roda i narodnosti. Dugu su obojili predstavnici 
sljedećih društava: KUD „Triglav” Slovenski 
Javornik – Jesenice, KŠD Bošnjaka „Biser“ Je-
senice, Makedonsko kulturno društvo „Ilinden” 
Jesenice, KŠD „Hrušica”, drugu godinu Alban-
ska grupa „Shiponjet” i društvo „Up” Jesenice. 
Naravno tu smo i mi članovi KPSHD „Vuk Ka-
radžić” Radovljica. Naše društvo  su predstav-
ljali folkloraši dječje i odrasle folklorne grupe. 
Naši najmlađi, „Vukove ptičice”, predstavili su 
se sa spletom različitih pjesama, starija dječ-
ja grupa  je nastupila s koreografijom „Igre iz 
Niša”, a odrasla folklorna grupa sa koreografi-

Jedanaesta kulturna 
„Mavrica“ Jesenica

jom „Igre iz Dragačeva”. Osim kulturnog pro-
grama društva su se predstavila na štandovima 
sa tradicionalnom hranom svakoga naroda  i 
izložbom  raznih predmeta koja karakterišu 
određeni narod. Štand društva „Vuk Karadžić” 
je svake godine najbogatiji, zahvaljujući našim 
članicama koje su pripremile razna jela karak-
teristična za srpski narod. Slijedio je i zabavni 
dio gdje su se pomiješali svi učesnici i zaigrali  
znani „vižu” Slavka Avsenika „Golicu”, a po-
slije su se naizmjenično mijenjali razni plesovi 
i igre. Svi zajedno su se oprobali u plesanju po-
lke, kola i makedonskog ora. 

Sljedeći dan, u subotu 11. juna, u programu su 
učestvovali  gosti. Naime, svako društvo uče-
snik prvoga dana bilo je dužno da drugi dan 
ugosti društvo prijatelje po svojoj želji. Naši 
gosti ove godine bilo je Akademsko kultur-
no umjetničko društvo „Kolo” iz Kopra koje 
nam se predstavilo sa izvođačkim ansamblom 
i veteranima. Osim njih imali smo priliku da 
vidimo: Folklornu grupu „Val resia” iz Italije, 
SKUD „Zlatni ljiljan” Insbruk – Austrija, MKD 
„Ilinden” Rijeka – Hrvatska i „Volfstanzgrupe” 
iz Filaha – Austrija. Program je počeo sa po-
vorkom svih učesnika i domaćina  obučenih u 
narodne nošnje kroz ulice Jesenica, kulturnim 
programom i zabavom.  Na samom kraju pri-
znanja učesnicima podijelili su  gradonačelnik 
Jesenica Tomaž Mencnger i vođa Omladinskog 
centra Lili Tkalec. Opština Jesenice je podije-
lila plaketu Lili Tkalec  za zasluge koje ima za 
organizaciju svih dosadašnjih „Mavrica”.

Vidimo se i iduće godine u isto vrijeme i na 
istom mjestu. Neka živi kulturna „Mavrica”.

   Milan Stojanović 
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Успешан почетак књижевно-драмске 
радионице
У јуну 2017. Српско културно друштво 
„Петар Кочић” из Крања почело је са 
реализацијом пројекта „Књижевно-драмска 
радионица”, а сврха му је да се у нашем, 
као и другим српским друштвима изведе 
радионица, едукација чланова секција који 
делују у секцијама нашега друштва, као и 
секцијама других друштава. Овај пројекат 
је замишљен као окупљање појединаца 
из друштава који се баве литерарном и 
драмском дјелатношћу. На савјетовању, 
округлом столу и радионицама с темама 
стваралаштва на том подручју. Такође, 
предвиђено је организовање манифестација 
где наступају писци својим дјелима и 
дјелима познати српских књижевника, као 

Књижевно-драмска 
радионица

и извођење драмских дјела која остварују 
наша драмска и литерарна секција и секције 
других друштава. У оквиру централне 
манифестације „Девети Кочићеви културни 
дани“ у Крању који су одржани од 15. до 18. 
јуна, одржан је округли сто о књижевном 
стваралаштву у дијаспори као и о 
информисању. У раду округлог стола поред 
присуства појединаца из седам српских 
друштава, уредника Мостова, представника 
ССДС, вођа секција појединих  друштава, 
присуствовао је и Ранко Павловић, 
књижевник из Бање Луке, који је био 
предавач на округлом столу. Округли сто 
је одржан 15. јуна у Крању, у просторима 
СКД „Петар Кочић”. Одржана је радионица 
о драмском  стваралаштву уз присуство 
појединаца који делују у секцијама 

друштава, а драмска секција нашег друштва 
„Театар Давид” премијерно је извела драму 
„Ђурини записи“, по остварењу Петра 
Кочића, режија и адаптација Остоја Шобот.

Овај пројекат ће се реализовати до краја 
године, а акценат ће бити на радионицама, 
округлим столовима под стручним вођењем, 
као и приређивању наступа.

За друштва је отворена могућност и 
позивамо да се повежемо и даље наставимо 
овим радом и сарадњом. Овај пројекат 
суфинансира Министарство културе и 
информисања Владе Србије.

Крстан Шућур                                                                                                           

За очување и развој српског језика и културе, 
као и свеобухватног идентитета, СКД „Петар 
Кочић” Крањ од јула до краја године реализује 
пројекат „Караван књижевности и драмске 
делатности”. Носиоци, извођачи програма 
су књижевници који дјелују у литерарној 
и драмској секцији нашега друштва 
„Театар Давид”, а у госте ће бити позвани 
књижевници и драмски ствараоци из Србије 
и Републике Српске. Такође, предвиђено је 
гостовање поменутих стваралаца у Србији, 
међу српским друштвима у Хрватској, као 
и у Републици Српској. Поред наступа 

Позив из СКД „Петар Кочић” Крањ

„Караван књижевности 
и драмске дјелатности”

одржаће се савјетовања, округли столови 
и радионице. Литерарна секција окупља 
двадесетак Срба који стварају на српском 
језику, а појединци су већ издали једну, а неки 
и десет књига, добитници су и међународних 
признања. Драмска секција има на програму 
седам драма и више од десет монодрама. 
Поменути пројекат је извођен и у прошлој 
години, а посјетили смо девет српских 
друштава у Словенији, гостовали у Аустрији 
и Републици Српској. Приликом извођења 
програма укључивали смо и чланове из 
секција друштава што се показало веома 

корисним  и доприносиће бољем раду 
тих секција у друштвима. Ради кратког 
рока остали смо дужни гостовање у осам 
друштава у Словенији, гостовање у Србији, 
Трсту код удружења Понтес-Мостови и код 
друштва „Просвјета” у Ријеци.

Пројекат смо већ почели реализовати 
манифестацијом у Крању и гостовању 
у Републици Српској, а очекујемо одзив 
наших друштава да се сарадња ојача и 
понуди богат културни садржај, као и 
едукација чланова секција по друштвима. 
За гостовања и извођења неких садржаја 
програма имаћемо стручне сараднике, 
госте из Србије, Републике Српске и 
Хрватске.  Препоручили бисмо српским 
друштвима да одмах приступе могућности 
да се планира гостовање, да би се на вријеме 
планирала сарадња и садржај програма. 
Више информација можете добити на 
е-мејл адреси: петаркоциц@гмаил.цом као 
и на познатим контакт телефонима неких 
чланова нашега друштва. Позивамо и 
Извршни одбор Савеза српских друштава 
Словеније да својим дјеловањем апелује и 
усмјерава рад и сарадњу међу друштвима, 
као и код овог пројекта.

Пројекат суфинансира Влада Републике 
Србије, Министарство спољних послова – 
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону.

Искрено представници друштава и чланови 
вас поздрављамо!

Крањ, август 2017             СКД Петар Кочић
Управни одбор
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Овогодишњи „Кочићеви дани“ трајали 
су четири дана, од 15. до 18. јуна 2017, и 
за то вријеме изведен је богат културни 
програм у коме су учествовали чланови 
друштва и гости.

Драмско вече
У четвртак, 15. јуна био је термин за 
драмско вече у коме су наступили чланови 
драмске секције „Театар Давид“ из СКД 
„Петар Кочић”. Дјела Петра Кочића, поред 
„Јазавца пред судом“, занимљива су и за 
драмске ствараоце, јер скоро свака његова 
приповјетка на неки начин може да буде 
и драмска представа. То је инспирисало и 
чланове драмске секције „Театар Давид“ 
која дјелује у СКД „Петар Кочић” и за ове 
„Кочићеве дане“ припремили су представу 
„Јаблан – Ђурини записи“ коју су извели 
Остоја Шобот, Крстан Шућур и Радмила 
Гашић. Адаптацију текста, сценарио и 
режију урадио је Остоја Шобот. 

Публика је са великом пажњом пратила 
ову занимљиву представу а глумци су се 
потрудили да што аутентичније пренесу 
Кочићев текст и то на правом народном 
језику. Представа је изведена у просторима 
СКД „Петар Кочић”.

Кочићеви дани 2017
Српско културно друштво „Петар Кочић” из Крања и ове године на „Кочићевим данима“ приказало разноврстан и 
занимљив програм

Литерарно вече посвећено 
140-годишњици рођења Петра 
Кочића
Други дан „Кочићевих дана“, петак 16. 
јуна, био је намијењен обиљежавању 
140-годишњице рођења великог српског 
књижевника и народног трибуна Петра 
Кочића, чије име са поносом носи ово 
друштво, које сваке године на достојан начин 
изведе пригодан културни програм у част 
овог великана српске књижевне и народне 
ријечи. Литерарно вече такође је одржано у 
просторима СКД „Петар Кочић” који су били 
испуњени до краја. У уводном дијелу Миле 
Гашић, предсједник друштва поздравио је 
све присутне и госте међу којима су били мр 
Драго Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније, Милан Стојановић, 
предсједник КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица, Борислав Ливопољац, парох 
љубљански и Ранко Павловић, књижевник 
из Бање Луке. Крстан Шућур, организатор 
литерарне вечери, поздравио је такође све 
присутне и у кратким цртама нагласио 
значај овогодишњих „Кочићевих дана“.

Програм је отворен српском народном пјесмом 
у извођењу Браниславе Саре Митровић, а уз 
пратњу хармоникаша Марка Чушина. Звонак и 

прелијеп глас као и само извођење одушевили 
су све присутне и свакоме се у срце унијела 
љепота пјесме и гласа.

Свечани бесједник поводом обиљежавања 
140-година рођења Петра Кочића био је 
Ранко Павловић, познати српски књижевник 
из Бање Луке, који се веома радо одазвао 
на позив организатора „Кочићевих дана“ и 
спремио веома занимљиву бесједу о животу, 
дјелу и лику Петра Кочића, коју можете 
прочитати у овом броју Мостова. Публика 
је са великом пажњом пратила сваку ријеч, 
јер је и свака Кочићева ријеч била таква да 
ће дуго остати у сјећању свих оних који 
су читали и читају његова дјела и који су 
упознати са његовим великим трудом, не 
само као књижевника, него и као народног 
посланика, трибуна, великог борца за свој 
народ и за чистоту српског језика.

У наставку програма Радослав Милановић 
је читао своје пјесме, а Марта Цвијановић је 
прочитала пјесму Петра Кочића „Поточић”. 
Бранислава Сара Митровић је уз пратњу 
Марка Чушина отпјевала још једну српску 
народну пјесму, да би потом Душан 
Јовановић прочитао приповијетку Петра 
Кочића „Са збора“.
Програм је текао тако што је прво др Васо 

Заједничка фотографија
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Предојевић читао своје пјесме, а Остоја 
Шобот је овај дио програма завршио 
рецитовањем своји пјесама и читањем 
занимљивих текстова. Гуслар Пајо 
Вученовић и чланови мушке пјевачке групе 
СКПД „Свети Сава” из Крања извели су 
епску народну пјесму.

Оријана Ливопољац представила је пјесме 
из своје збирке и на тај начин први пут је 
наступила пред овдашњом публиком. Након 
тога Бранислава Сара Митровић отпјевала 
је још једну пјесму, наравно уз пратњу 
Марка Чушина.

На ред су дошли пјесници који већ дуже 
вријеме учествују на свим литерарним 
вечерима у организацији литерарне секције 
СКД „Петар Кочић”. Своје стихове читали 
су Мајо Крговић, Маринко Маки Јагодић, 
Крстан Јаковљевић и Дрена Шобот, а 
програме ове лијепе литерарне вечери 
завршен је још једном пјесмом у извођењу 
Браниславе Саре Митровић и музичке 
пратње Марка Чушина.

На крају искоришћена је прилика за 
заједничку фотографију свих учесника, 
а Крстан Шућур је у име друштва Ранку 
Павловићу уручио захвалницу за учешће 
у програму  исвечану бесједу. Дружење 
је настављено у просторима друштва, а 
вриједне домаћице потрудиле су се за богату 
понуду јела и пића.

Вече фолклора
Трећи дан „Кочићевих дана“ био је намијењен 
фолклору. У суботу, 17. јуна, у дворани 
Културног дома Стражишче, окупили су 
се чланови ветеранских фолклорних група 
из СКПД „Свети Сава” Крањ, СКД „Ново 
Место“ из Новог Места и домаћини СКД 
„Петар Кочић” а у програму је наступао и 
гуслар Зоран Миловић из СКУД „Кочевје” 
из Кочевја. Након изведеног програма 
приређена је игранка и тако се наставило уз 
добро расположење, музику и игру.
Спортске активности и пикник
„Кочићеви дани” завршени су у недјељу, 18. 
јуна, спортским активностима и пикником 

на простору Стружево у Крању. Била је 
ово прилика да се чланови друштва и гости 
огледају и у спортским играма, а није могло 
без роштиља и без освјежења.

Текст и фото: Душан Јовановић

Девети Кочићеви дани

Од четвртка до недеље,
Славили смо ми Кочића,
Културе  је било доста,
Било јела, било пића.

Првог дана у четвртак,
Од главатог господина,
Доби Ђуро некакав запис,
А доби га и Ђурђија.

Другог дана петак бјеше, 
сала пуна к’о шибица,
пјесници су стиховима,
озарили свима лица.

Бесједу је о Кочићу, 
говорио зналац прави,
дивимо се сви Кочићу,
ал’ и овој мудрој глави.

То Павловић бјеше Ранко,
Што у госте нама дође,
Уз његове мудре ријечи,
Ово вече брзо прође.

Субота је к’о и увијек,
За фолклору намијењена,
Снежа програм водила је,
Фантастично припремљена.

Нећу много да је хвалим,
Да се не би подурила,
И најбоља с РТС-а,
Пред њом би се застидјела.

У дивном одијелу,
Пред публику гуслар стао,
Мојковачку славну битку,
Миловић је одпјевао.

Никад нисмо у тишини,
Љепши чули глас гусала,
Душу си нам испунио,
Ој, гуслару, теби хвала!

Из Новога места гости,
А из Крања Свети Сава,
Баш су добро наступили,
Фолклора су они права.

Уз овакве љепотице,
Што их Петар Кочић има,
И пристају кршни момци,
У лијепим одијелима.

Срам нас није опанака,
И сељачког нашег рода,
Ал’ смо свима показали,
Да су Срби и господа.

На пикнику у недјељу,
Завршисмо ове дане,
До сљедећег нашег скупа,
Нека овдје пјесма стане.

Мајо  Крговић

Из драмске представе

Гости и посјетиоци
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Данас славимо Преображење. 
Преобразио се син Божји, Исус Христор, 
и пример је дао људима: обавезао их да не 
пристају на судбину земаљских гмизаваца, 
да одбаце приземне мисли, а да теже 
узвишеном и недостижном. Зато се све 
збива, као што сте чули у Јеванђељу, у 
висинама – на гори Тавору и у небесима.

Ко је уз Исуса Христа у тим тренуцима 
Преображења? Од дванаесторице ту су само 
тројица апостола: Петар, који у вери беше 
тврд као стена; Јаков, који оличава наду, јер 
је с надом у обећање Христово први положио 
живот за Господа, будући први убијен од 
Јевреја; и Јован, као символ љубави, јер 
свагда беше најближи срцу Исусову.

Вера, нада и љубав треба да обитавају 
у сваком хришћанину. Онај ко њих у себи 
испуњава услове да се преображава, да 
стреми висинама, то јест – Богу. Ко је богат 
вером, надом и љубављу – тај већ носи 
Бога у себи. Другим речима, кадар је да 
се одупре ниским страстима, прозаичном 
диктату приземне стварности, и да се 
вине ка Узвишеном. За то је неопходна и 
храброст; храброст трајна, не тренутна, 
јер преображење је стална борба за више 
вредности, за тријумф светлости над тамом, 
добра над злим, љубави над мржњом.

Свак од нас је непрестано пред тим 
избором: прилагодити се прозаичној 
стварности, слушати нагоне, или се отимати 
из канџи ђавола и тежити Узвишеном?

Сама природа нуди нам обрасце вечитог 
преображавања. Захваљујући њему, живот 
траје и побеђује, све се обнавља и нестајући 
опет настаје.

Кад је о друштву, о људској заједници 
реч, ствари су замршеније. Наслушали 
смо се прича о друштвеном преображају, 
а до преображења није дошло. Нашли смо 
се или тамо где смо били или још много, 
много ниже. Јер нема и не може бити 
преображаја друштвеног без преображаја 
човека; и ни један друштвени преображај 
неће успети уколико се не зачне и не роди у 
индивидуалној души, у душама појединаца 
који творе људску заједницу.

То важи и за народ. Данас доживљавамо 
српски народни препород. Пренули смо 
се, дошли к себи, постали свесни своје 
историјске несреће и суочили се са великим 
искушењима, са питањима на која одговора 
немамо. Којим путем сад кренути? Даље 
можемо само кроз очишћење од грехова 
у којима смо огрезли, и као народ и као 
појединци. Налазимо се пред неопходношћу 

О Преображењу
Беседа на литургији у манастиру Студеници 1990

преображења, а како да се ослободимо свега 
онога што нас вуче уназад и доле? Дубоки 
преображај не можемо извести изван Цркве 
Христове и Светосавске, другим речима 
изван хришћанске цивилизације и српске 
народне традиције.

Људи се радо ките знамењима: данас 
одбацују застарела и осрамоћена, а узимају 
нова или – још чешће – враћају се старим. 
Постоји вечито знамење, древно и свагда 
ново – то је крст, символ мучеништва; 
али не само мучеништва и страдања него 
и светости, и вере, и наде, и љубави. 
Крст има своју хоризонталу, која нас 
опомиње на љубав према ближњем, а има 
и своју вертикалу – то је опомена на љубав 
према Богу и свему узвишеном што нас 
превазилази, а треба да му тежимо. Крст је 
знамење: и наше прилагодљивости судбини 
земаљској, и наше тежње ка апсолуту, 
наше обавезе да стремимо ка недокучивом, 
ка немогућем, ка превазилажењу себе и 
спајању са божанским.

Сви ми знамо да се прекрстимо. Али 
да ли сви знамо у име чега, у име кога се 
крстимо? У Цркви сте Христовој, а да ли 
сви знате Молитву Господњу Оче наш? Не 
знате је сви, па вам кажем: преобразите се! 
Кад следеће недеље дођете у Цркву – треба 
да знате Оче наш... Научите га – то су сви 
ваши преци знали. Док вам ово говорим, 
слуша нас овај свети гроб, у коме почива 
св. Симеон Мироточиви, Стефан немања, 
ктитор овог манастира. И слуша нас свети 
Краљ Првовенчани, који овде лежи, у ћивоту 
испред олтара. Они су знали Молитву 
Господњу и целу свету Литургију. Сад то 
Срби не знају, ни ви из Студенице. Како 
ћете заслужити препоруке ових светитеља? 
Не смете кидати нити које вас за њих везују. 
Опет вам кажем: преобразите се! и чим се 
вратите дому своме – учите Оче наш! Наћи 
ћете га у сваком црквеном календару. То су 
знали сви ваши преци – зашто да не знате и 
ви? Већина вас слави крсно име, али да ли 
знате тропар свога заштитника? Већина не 
зна, па заправо не зна ни кога слави ни зашто 
га слави. Преобразите се! и до следеће славе 
научите тропар, химну своме светитељу.

Већина вас слави Божић, а не зна тропар 
Божићни Рождество Твоје, ни кондак 
посвећен Богородици. Преобразите се! До 
идућег Божића научите Рождество Твоје и 
Дјева днес.

Сви ви славите највећи хришћански 
празник – Ускрс, а ко би знао отпевати 
Христор воскресе из мертвих и Воскресеније 
Твоје Христе Спасе? Преобразите се, 
обећајте овом гробу и овом ћивоту да 

ћете научити ускршње песме до следећег 
Васкрса.

Научите, и на све око себе, на браћу и 
сестре, родитељи на децу и деца на родитеље, 
преносите то знање. Преображавајући се, 
помажите својим ближњим да и они доживе 
преображење.

Како да све то научите? Уз чију помоћ 
да се преобразите? Дужност је свештеника 
и монаха да вас поучавају и из незнања 
извлаче. Али и они треба да се преобразе 
и да не нађу мира све док не изврше своју 
дужност. Јер не сме бити мира са незнањем 
и заосталошћу нашег народа, који је данас 
најзаборавнији народ Европе, народ који 
најмање зна своје корене, и изворе своје вере 
и своје културе. Свештенство, монаштво, 
интелигенција у целини, и просветни 
радници посебно – велики су дужници 
српског народа. Преображавајући се и сами, 
могу допринети преображењу свеколиког 
Српства, преображењу без којег нам нема 
спасења.

Ако на том преображењу још не радимо 
довољно – то значи да не верујемо довољно, 
да се не надамо колико морамо, да не 
љубимо колико смо дужни љубави људима 
и Богу. А са вером, надом и љубављу и брда 
се премештају, незнање се потискује и на 
његово место устоличава знање.

Србија и српски народ у тешком су 
положају из којега се не могу извући без 
дубоког преображења. Преображења свих! 
јер нико нема права на осећање више 
вредности. Свак је дужан ад се упита: врши 
ли своју дужност према Богу, према људима 
и народу, и да ли је на најбољи начин врши?

Још вам морам рећи: није битан ни 
политички положај Србије; важније од 
свега је религиозно стање српског народа. 
Постављам неумољиво питање: да ли је 
српски народ религиозан? Шта уопште 
значи бити религиозан? То значи: веровати. 
Веровати у Бога, а Бог је отац свих људи 
,творац свега живота. Значи ми смо сви 
– браћа, синови истог Оца небеског. Ако 
верујемо у њега, идеално би било ад 
верујемо и једни другима. Зато се суштина 
своди на две главне заповести: прву, „Љуби 
Господа Бога свога...“ и другу – „Љуби 
ближњега свога...“ и у томе се огледа вера.

На латинском religio, на француском 
relier значи бити повезан, јединствен, у споју, 
у заједници са ближњим. Другим речима 
– бити религиозан значи бити солидаран, 
узајамно се помагати и саосећати. Ми 
нисмо довољно сложни, наше одлике нису 
јединственост, солидарност и склоност 
ка узајамном помагању. Преобразимо 
се! Будимо религиозни у том изворном и 
спасоносном смислу. То је оно осећање које 
је, у расејањима, спасло и спасава Јевреје. 
Зато су они велики народ међу малим 
народима.
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Одвећ заражени политиком, зар можемо 
бити религиозни? Политика дели, религија 
уједињује. И једна и друга су неопходне, 
али мудар човек и мудар народ знају која 
је старија и важнија. Добро је што смо се 
ослободили и што сад свак мисли својом 
главом. Добро је и што се распламсала борба 
између различитих мишљења. Крочили смо 
у еру демократије. Али не заборављајмо 
да циљ слободе, нарочито хришћанске 
слободе савести, није нејединство и 
неслога. Циљ хришћана јесте Љубав, која 
је подлога свеопштег братства међу људима 
и народима. Свако на свом путу треба ад 
тражи и досегне законе Љубави и Добра.

Сад постоје политичке странке; свака 
од њих вуче на своју страну, поседујући 

само делић истине. Управо зато сад 
расте спасоносна улога Цркве, која не 
сме припадати ни једној странци – њено 
опредељење је свеуједињујућа „странка“ 
Исуса Христа, Спаситеља човечанства. Пред 
прагом Цркве треба да умукну страначке 
распре, а под кровом храма ад свак нађе мир, 
сигурност и разумевање, веру, наду и љубав. 
Народ који нема тај кров, под којим свађе 
престају, мржња нестаје, слога и поверење 
владају – нема будућности. Под кровом 
Цркве царују виша правда, виша истина, 
закон Љубави – упамтимо то!

Свима нам је неопходно велико 
очишћење да бисмо се препородили и 
преобразили. Вратимо се изворима оне 
културе, оне вере, које су нас увеле у 

историју, у доба кад је Србијом владао 
ктитор овог храма, Стефан немања, а затим 
његов син, Стефан Првовенчани, уз духовну 
помоћ првог архиепископа српског, светог 
Саве Немањића.

Крштавајте своју децу, а ако нисте 
крштени, сами се, прво крстите. 
Причешћујте се и венчавајте се – немојте 
живети као дивљаци! И множите се, 
испуњавајте и ту заповест Божју. И све што 
радите и стварате чините то са дубоком 
вером, надом и љубављу – у име Оца и Сина 
и Светога Духа – Амин.

(Са допуштењем и благословом аутора 
преузето из књиге Драган недељковић 
„Дијаспора и отаџбина“, Београд, 1994)

У летње предвечерје седим на тераси 
свога стана. Сунце се спустило ниско, тако да 
пријатно милује својим зрацима. Наш народ 
каже: Од Светог Илије, сунце све милије. 
Заиста, кад попусти летња жега – ништа 
пријатније. Још кад човек није ни гладан, ни 
жедан, ни го, ни бос – шта би више! Па још 
кад има СВОЈ ЈЕЗИК који воли, језик који 
му је оставио у аманет велики трудбеник 
Вук Стефановић Караџић, језик који је 
јединствен у свету: Пиши као што говориш, 
читај како је написано! И тако... Читам како 

Дијаспора и 
Вуково наслеђе
Бити или не бити? Или актуелније: опстати или нестати?

је написано. У рукама су ми МОСТОВИ, 
рубрика ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ. Да, увек 
се може, ако се хоће, научити нешто ново...

До терасе стижу гласови из комшилука. 
(Знам, неки ће рећи: није културно 
прислушкивати! Слажем се, и додајем 
питање: ко ставља восак у уши, на 
својој тераси!?) У једном атрију игра се 
черворогодишњи дечак. Задивљен слушам 
дечији гласић: ena, dve, tri, štiri... Мало 
затим: ajnc, cvaj, draj, fir... Па онда: uno, due, 

tre, kvatro... Мом се дивљену придружује 
туга. А како и не би: отац малог дечака је мој 
сународњак, Србин; пре петнаестак година 
ишао је са мојом децом на веронаук. А сада, 
ни трага од: један, два , три, четири... 

А велики жупан Стефан Немања 
говорио је своме сину Растку (Светом Сави): 
„Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу; 
реч се може изгубити као град, као земља, 
као душа. А шта је народ изгуби ли језик, 
земљу, душу? Народ који изгуби своје речи, 
престаје бити народ. Човек научи свој језик 
за годину дана, не заборавља га док је жив. 
Народ га не заборавља док постоји.” 
Бити или не бити? Опстати или нестати? 
Питања су која себи треба стално да 
постављамо. Надајмо се да у Словенији, 
као и другде у дијаспори, још има оних који 
верују да ово што раде културни делатници 
ипак није Сизифов посао. 

Маринко Јагодић Маки 
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Православље у Љубљани од XVII 
вијека до 1918. године
Иако је прва активност свештенства Пећке па-
тријаршије на подручју данашње Словеније 
забиљежена већ у XV вијеку, у вријеме Ка-
тарине Цељске Бранковић, први данас позна-
ти писани помен о православном духовном 
животу у Љубљани је остао записан у XVII 
вијеку, у наредби крањског вицедома из 1684. 
године. Том наредбом, од 1684. год. па током 
цијелог XVIII вијека, из камералне благајне 
је плаћано 200 талира годишње манастиру 
Лепавина за вршење православне духовне 
службе о љубљанским годишњим сајмовима 
(вашарима). Из овог манастира долазили су 
калуђери, који су за вријеме трајања сајмова 
у Љубљани одржавали православна богослу-
жења. У то вријеме, иако није било сталног 
организованог црквеног живота у Љубљани, 
православни (највише Ускоци из Беле Краји-
не) који су послом долазили у град, пазили су 
на своје вјерске обичаје, посебно на строге 
обичаје поста. Зато су (како то наводи сло-
веначки историчар Јосип Мал1) имали своје 
посебне гостионице, које су им омогућавале 
држање обичаја поста.

Из тог раздобља, у Народној и универзи-
тетској књижници у Љубљани чува се дра-
гоцјен православни вјерски споменик Срба 
са подручја Словеније, датиран са краја XVI 
или почетка XVII вијека – двије дрвене пло-

Црквени живот у 
Љубљани до 1957.
Преглед православног црквеног 
живота у Љубљани од XVII вијека до 
1957. године

че за богослужбену употребу, тзв. Љубљан-
ски абагар. О томе је историчар Никола Ра-
дојчић записао: „Тако су настале Љубљанске 
даске. Из српских књига, особито зборника 
Вуковићева прегледане су и на њих урезане 
слике крста и оних светаца које Срби најви-
ше славе, са Србима милим и апокрифним 
молитвама и с тропарима и кондацима крс-
ним славама. Отисци са дасака били су тако 
удешени, да су се могли сећи, и тако сечени 
носити као амајлије и амулети…”.

До првог редовног опслуживања и вршења 
православне духовне службе у Љубљани до-
шло је 80-их година XIX вијека. Љубљана 
је тада спадала под Далматинско-истријску 
епархију, којој је на челу био владика Стефан 
Кнежевић. О томе су остали сачувани пода-
ци у Шематизмима Далматинско-истријске 
епархије, који су тада излазили редовно, сва-
ке године. За Љубљану се (као и за Копар) 
спомиње да се служба врши у „казнителним 
кућама” (затвори), а службу у Љубљани и 
Копру је вршио исти свештеник. У првих не-
колико година спомиње се свештеник Јован 
Маричевић, за кога знамо да је био родом из 
Пероја код Пуле и да је био свештеник па-
рохије Перој – Пула. Касније се (до 1894. 
г.) наводи свештеник Лазар Азицки, о коме 
немамо више података. Од 1894. Љубљана 
се у црквеним шематизмима далматинског 
владичанства више не спомиње, већ се 1895. 
умјесто ње појављује мјесто Вигау. Вјеро-
ватно су у Љубљани свештеници вршили и 
пастирску службу за потребе тада живећег 
мањег броја православних грађана, међу 
којима је најпознатији био Васо Петричић, 
тадашњи (1881 – 1896) „поджупан” (замје-
ник градоначелника) Љубљане, члан „Прив-
редника” и први предсједник Местне хра-
нилнице љубљанске.

Православни црквени живот у 
Љубљани од 1919. до 1945. године
Послије завршетка I свјетског рата, 1. де-
цембра 1918., створена је Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца. Убрзо по уједињењу, 
у Љубљану је јануара 1919. године дошао 
војни свештеник Бранко Иванић (1919) а иза 
њега Стеван Обрадовић (1919-1920), Срета 
Ђурић (1920) и Димитрије Јанковић (од де-
цембра 1920). У почетку су се црквени об-
реди одвијали по домовима, а 1920. је уста-
новљена капела у касарни Војводе Мишића 
(Белгијска војашница) на Метелковој улици.

Први црквени хор основан је наредне, 1920. 
године од Руса емиграната; хоровођа је био 
студент Михајло Коколевскиј.

Оснивачка скупштина Црквене општине 
Љубљана одржана је 27. фебруара 1921. го-
дине у згради Универзитета; скупштина је за 
првог свештеника парохије изабрала проту 
Димитрија Јанковића, дотадашњег војног 
свештеника, док је за предсједника Цркве-
не општине изабран љекар др Павле Авра-
мовић2. Прота Јанковић је раније био војни 
свештеник у Бечу, па су правила црквене 
општине љубљанске написана по узору на 
правила Црквене општине Беч. У вријеме 
оснивања, љубљанска црквена општина је 
спадала у Горњокарловачку епархију и под 
њеном јурисдикцијом је остала све до до-
ношења Устава Српске православне цркве 
1931. године, када је укључена у новоосно-
вану Загребачку митрополију.

Подручје Српско православне црквене 
општине (СПЦО) Љубљана је у почетку 
обухватало читаву Словенију али се смањи-
ло оснивањем парохија у Цељу (1925) и 
Марибору (1928). Иза др П. Аврамовића, 
предсједници Црквене општине до II свјет-
ског рата били су: унив. проф. др Јован Хаџи 
(1924-1927) и (1932-1935), вицедиректор 
Јадранске Подунавске банке Љубомир Ђи-
новски (1927-1928), индустријалац Миливој 
Лајовиц (1928-1929), прота Димитрије Јан-
ковић (1929-1931), унив. проф. др Алексан-
дар Стокићевић (1931-1932) и гимназијски 
професор др Љубомир Јурковић (од 1935), 
који је ову дужност вршио и у тешким годи-
нама рата и иза њега. Чланови Управе цркве-
не општине у Љубљани у првом периоду 
били су бројни угледни грађани: унив. проф. 
др Никола Радојчић, синдикални водитељ 
Владимир Кравос, новинар Божо Борштник, 
адвокат и политичар Милан Корун, унив. 
проф. др Николај Бубнов, унив. проф. др 
Михаило Јасински, унив. проф. др Алексан-
дер Билимович, унив. проф. др Димитриј 
Фрост, економиста Евген Ловшин, унив. 
проф. др Николај Преображенски, адвокат 
др Јосип Грабловиц, адвокат др Станислав 
Рапе, унив. проф. др Алексеј Копилов, апо-
текар Леон Баховец и многи други.

Септембра 1927. црквену општину у 
Љубљани посјетио је тадашњи патријарх 
српски Димитрије. Неодговарајући прос-
тори капеле у кругу касарне ометали су 
развој црквеног живота. Већ 1921. упућен 
је апел за изградњу цркве у Љубљани, која 
би била посвећена Св. Оцу Николи. Скоро 
идентичан апел поновљен је децембра 1929, 
на дан Св. Николе али је сада предложено 

Кантакузинина митра, XV вијек, дар кћери 
деспота Ђурђа Бранковића Београдској 
митрополији. Била је удата за грофа 
Улриха Цељског. Музеј СПЦ.

Љубљански абагар – плоча прва (крај XVII 
вијека). Споменик духовности Срба са 
подручја данашње Словеније.

Љубљански абагар – плоча друга (крај 
XVI или почетак XVII вијека). Споменик 
духовности Срба са подручја данашње 
Словеније.
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да се храм посвети словенским апостолима 
Ћирилу и Методију. Темеље данашње цркве 
Св. Ћирила и Методија у Љубљани осветио 
је патријарх Варнава 20. јуна 1932. Црква је 
грађена по пројектима арх. Момира Коруно-
вића и прво богослужење је било 2. децем-
бра 1936. године. Иконостас у цркви је дар 
краљице Марије, рад дебарске радионице, а 
иконе су дјело познатог словеначког сликара 
проф. Мирка Шубица.

Прота Димитрије Јанковић био је свеште-
ник СПЦО Љубљана до 1931. године, када 
је дошао Ђорђе Будимир, који је такође 
вршио службу и као војни свештеник. За 
првог сталног парохијског свештеника по-
стављен је 1938. године Богдан Матковић, 
дотадашњи парох у Сиску. У то вријеме, 
у Љубљану је на службу дошао, као војни 
свештеник при Дравској дивизији, о. Душан 
Николић, па су функције парохијског и вој-
ног свештеника раздвојене.

Фебруара 1938. од чланова црквеног хора 
основано је Православно црквено певачко 
друштво; први предсједник је био познати 
словеначки привредник и културни радник 
Рајко Огрин, директор Занатске банке; 1939. 
га је на том мјесту наслиједила руска еми-
гранткиња Антонина Фрост, удовица унив. 
проф. Д. Фроста.

Уочи Другог свјетског рата, 1940-41. 
љубљанска парохија имала је око 3.000 
душа, од тога око 1.500 грађанских лица и 
исто толико официра, подофицира, жандар-
ма, граничара и чланова њихових породи-
ца3. Приликом откривања споменика краљу 
Александру у Љубљани, 7. септембра 1940, 
краљ Петар II је први пут јавно наступио као 
владар. Том приликом, он је у пратњи кнеза 
намјесника Павла Карађорђевића и других 
чланова краљевске куће посјетио храм Св. 
Ћирила и Методија у љубљанском парку Ти-
воли. Устав СПЦ из 1931. увео је у црквени 
живот вјерскодобротворна старатељства као 
облик социјално-хуманитарног рада, па је и 
при Црквеној општини Љубљана основано 
Верскодобротворно старатељство; уочи II 
свјетског рата имало је више од 160 чланова4.

Почетком 1941. године почеле су припре-
ме за живописање цркве и изградњу паро-
хијског дома, што је прекинуо скори поче-

так рата и окупација Југославије. Послије 
априлског рата и распарчавања Краљевине 
Југославије, црквена општина у Љубљани 
постала је мјесто окупљања бројних из-
бјеглица из Хрватске али и православних 
који су се склонили из Мађарске и дијело-
ва Словеније које су окупирали Нијемци. У 
„Летопису” који је водио прота Матковић 
остали су записани жалосни записи о љу-
дима који су бјежали из НДХ, спасавајући 
голе животе. Црквена општина је у тешким 
ратним временима помагала социјално угро-
жене, посебно избјеглице, дијелећи редовну 
мјесечну помоћ а храбар и пожртвован рад 
свештеника Матковића ублажио је многу 
рану. Под љубљанску црквену општину спа-
дала је и капела Св. Луке у болници Голник, 
коју је осветио митрополит загребачки Дос-
итеј 7. јула 1934; сљедећег дана митрополит 
је осветио и капелу Св. кнеза Владимира на 
Вршичу. За разлику од цркве у Љубљани, 
која је била у италијанској окупационој зони 
и у којој је настављен духовни живот и под 
окупацијом, капела на Голнику (у њемач-
кој окупационој зони) била је претворена у 
болесничку собу и иза 1945. није била об-
нављана.

Православни црквени живот у 
Љубљани иза 1945. године
Успостављање новог режима и власти Кому-
нистичке партије 1945. године тешко је по-
годило духовни живот Српско православне 
црквене општине Љубљана. Многи вјерници 
су се повукли из црквеног живота; неки, као 
нпр. бивши ректор љубљанског универзи-
тета проф. др Рихард Зупанчич и проф. Би-
лимович су емигрирали; неки су осуђени на 
дугогодишње затворске казне као припадни-
ци монархистичког покрета за вријеме рата 
(индустријалац Лајовиц и његова супруга 
Мира) или прогоњени као чланови породи-
ца непријатеља партизанског покрета (нпр. 
Олга Рупник, супруга генерала Леона Руп-
ника). Частан свештеник о. Богдан Матковић 
био је подвргнут прогону и уцјенама и тајна 
комунистичка полиција УДБА је марта 1948. 
предлагала његово хапшење. Ипак, изабра-
но је суптилније рјешење, па је исте године 
прота Матковић присиљен да оде у Хрватску. 
Вјерници у Љубљани нису прихваћали по-
стављање јеромонаха Горазда Деклеве, кога 
је наметала УДБА Словеније, па је настала 
пат позиција и мјесто пароха љубљанског је 

било упражњено. Почетком 1949. из Хрват-
ске је у Љубљану упућен о. Ђорђе Будимир, 
који је ту био парох до 1938. и знао је слове-
начки језик. Међутим, републички државни 
органи су одбили да га приме; циљ је био да 
свештеник не буде српске народности, да би 
се лакше формирала самостална Словенач-
ка епископија, по узору на Македонију. У 
том циљу, чак је 1951. године тражено да се 
у Љубљану пошаље свештеник, који би био 
Македонац. Државни органи Народне репу-
блике Словеније планирали су да епископ 
нове епархије постане Горазд Деклева и нису 
признавале јурисдикцију загребачког мит-
рополита Дамаскина. Међутим, Централни 
комитет КП Југославије је 1952. заузео став 
против формирања Словеначке православне 
цркве, са чим је одбачена иницијатива кому-
нистичког руководства Словеније.

Након одласка проте Матковића одузето је 
коришћење црквеног стана и канцеларије 
на Шубићевој улици бр. 5, са чим је режим 
отежао долазак новог свештеника. Од 1952. 
до 1957. године долазили су новопоставље-
ни свештеници: Димитрије Јока, Петар Са-
марџић, Борис Селивановски и Ливанов; 
ниједан од њих није могао да остане, јер није 
могао да им се нађе смјештај у Љубљани.

Никола Милованчев

1Мал Јосип: Ускочке сеобе и словенске покрајине, 
Београд 1924, стр. 171.
2Др Павле Аврамовић био је родом из Сремских 
Карловаца; у Љубљану је дошао 1908. као аус-
тријски војни љекар.
3Протојереј Богдан Матковић: Летопис Српске 
православне парохије љубљанске. Други део. „Бе-
седа”, Љубљана, II/2002, бр. 2, ст. 77.
4Попис чланова Верскодобротворног старатељст-
ва је објављен у часопису „Беседа” - Никола Ми-
лованчев: „Чланови Верскодобротворног стара-
тељства СПЦО у Љубљани уочи II светског рата”, 
„Беседа” IX/2009, бр. 12-13, ст. 40-46, Љубљана 
2009. год.

Позивница СПЦО Љубљана на прославу 
Светог Саве из 1929. године

Катихизис на словеначком за ученике 
основних школа из 1935. године, превео о. 
Горазд Деклева, са посветом преводиоца 
инж. Марку Крањцу, предсједнику Орјуне 
Словеније и са напоменом: „Kakor vidite 
tudi v novem življenju, ki sem si ga izbral že v 
zrelih, moških letih, me vodi še vedno ena ista, 
sveta ideja: „За нацију“

Српски православни храм Св. Ћирила и 
Методија у Љубљани, 1938. година
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Zašto je potrebno pisati o temi koja je još uvi-
jek, reklo bi se, vječita tajna? Mislim da je izu-
zetno potrebno. Potrebno: zbog ljudskog bića, 
zbog čovječanstva, zbog naše planete i cijelog 
univerzuma, i na kraju zbog nas samih, zbog 
Srba. Rekao bih da je to, ne samo potrebno, 
nego čak nužno, a evo zašto?

Kod ljudi postoji sasvim málo neprijateljstvo 
protiv Sotone i njegovih djela. U stvari, u današ-
nje vrijeme ljudi su skoro zaboravili da to uopšte 
postoji. To je zbog toga što su u velikom nezna-
nju u pogledu njegove moći i zlobe, kao i u po-
gledu univerzalnosti njegove borbe protiv Boga. 
Anđeli su čovjeka upozorili o namjeri i izjavi 
Sotone, samo nažalost, čovjek je to zaboravio.

Sotona: Da, mnogi ovo ne znaju…  A ne znaju 
zato što Ja nisam htjeo da znaju. Do sada je moj 
rad bio obavljan u potpunoj tajnosti. Odlučio 
sam da to promijenim. Od sada ćeš, bijedni čo-
vječe, znati za mene. Misliš da je ono što činiš i 
što si do sada činio plod tvog razmišljanja. Nije. 
Ja manipulišem tobom. Zaveo sam te u gotovo 
svim područjima života. 

Užasno! Ova izjava o manipulisanju me pod-
sjeća na podlost i manipulisanje zapadnjačkih 
medija. Možda sam pristrasan, ali mnoge za-
padnjačke medije doživljavam kao satanističke.

Uostalom zašto ne bih pisao o temi, koja je 
čvrsto ukliještena između dvije suprotstavljene 
teorije. To mi dođe kao neki izazov. Inače, pisa-
ti o bilo čemu, pa tako i o ovoj temi, potrebno 
je posjedovati određeno predznanje. Pouzdano 
osjećam da o ovome imam potrebno predzna-
nje, zato i obrađujem pomenutu temu.   

Nije nam bilo dozvoljeno da saznamo, kako 
je moguće da znamo, odnosno da smo svjesni  
dogáđanja koja su se desila prije nego što smo 
postali. Gdje smo to bili i otkud nam to saznanje? 

Iz vječne tame, apsolutne tame, pojavi se svje-
tlost. Svjetlost, i ništa. Apsolútno ništa. Beskraj-
no kosmičko blještavilo. Vječna nijema svje-
tlost, u beskraju… Šta? Kako? Otkud? Zašto? 
Otkud svjetlost? Nije bilo nikog da to objasni.

Jedva primjetno se nešto desi. Bezuslovno se po-
javi sasvim lagan titraj iz beskraja. Donese nam 
saznanje o svjetlosti, o beskonačnosti. Saznanje 
da Jeste. Da jesmo zbog toga. Da jesmo svugdje 
u beskraju, a iznad je to što Jeste. Saznadosmo 
za prostor u vremenu, za iznad i ispod.

To Nešto nam dade saznanje da smo svjesni. Da 
znamo da je iznad, da Jeste, da je nevidljivo i 
da nam je apsolutno privlačno. Da je naše i da 
smo mi od Njega. Da smo djelo tog što Jeste, i 
da je to apsolutna i zapanjujuća toplina i ljubav. 
Svjesni smo te topline i ljubavi, svjesni smo 
da pojedinačno mislimo, i osjećamo. To što 
Jeste, nam je podarilo lične misli i slobodu, i 

Postanje bezuslovnu ljubav. Neobjašnjivo, ali nam bijáše 
dozvoljeno da se međusobno vidimo, da jedni 
druge doživimo i da je svako od nas subjekt. 
Čudo i sreća, razliše se po beskonačnosti. Ne-
stade tišina. Ništa više nije nijemo.

U trenu smo postali svjesni, da to čini apsolutna 
svijest, apsolutna inteligencija, iz koje se po-
javljuje savršena promisao. U promisli nam se 
obraćalo. U promisli je kreiralo. To je promisao 
stvoriteljstva. U promisli je i nas stvorilo. 

U čudu smo gledali pojavu zgušnjavanja nevid-
ljivih čestica, koje se pojaviše iz nepoznatog, 
iz ničeg. U nedogled se počeše pojavljivati ne-
sagledive magline, koje su munjevito nestajale 
u beskraju. Nismo bili u stanju da procijenimo 
koliko dugo je to trajalo. Znali smo da negdje 
iznad postoji inteligentno jezgro, odnosno Bo-
žanstvo koje stvara i sa svim upravlja. Znali 
smo to dobro, iako nam nikad niko nije rekao.

Postadosmo svjesni savršenstva stvaranja ma-
terije, stvaranja univerzuma. Uz nesagledivu 
energiju i nepojmljive zakonitosti, apsolutni 
Um je kreirao. Znali smo da u promisli stvara. 
Nije nam zabranjeno da se divimo, da se u čudu 
radujemo savršenstvu stvaranja univerzuma u 
vasioni. U promisli nas poziva, da vidimo stvo-
renu planetu. Da na njoj nastani mnoga živa 
bića. I zaista, pojavi se voda i u njoj mnoštvo 
živih organizama, iz planete se pojavi zelenilo 
biljno, a na planeti vrvež, životinjskog svijeta.

U promisli nas Božanstvo pozva u središte i na-
znani nam da će se pojaviti u obliku čijeg smo 
obličja i sami. Ništa nismo razumjeli. Kako To, 
što nas je stvorilo, može da se pojavi u našem 
obličju. I zaista! Pojavi se neopisivo blještavilo 
kao nezamisliva bijela magla, a nakon toga se 
pojavi anđeoska silueta sva u bjelini.

Od čuda zanijemismo, kad nam u promisli pre-
doči da smo Njegovi Anđeli i da nas je stvorio 
skoro savršene kako bismo razumjeli poruke 
Božanstva. Svakog od nas je stvorio sa određe-
nom namjenom. Dozvolio nam je da u mislima 
spoznamo sami sebe i da se svak upozna sa svo-
jim subjektom i svojom ulogom. 

Bio sam beskrajno zahvalan Božanstvu, i izuzet-
no počastvovan, što je baš mene stvorio: najbo-
ljeg, najljepšeg, najmoćnijeg, takoreći savršenog. 
Što je meni povjerio najznačajniju ulogu lučono-
še i podario mi dio svoje moći da mogu i sam da 
stvaram druga bića. Upozorio nas je da moramo 
maksimalno uključiti svoj um, svoje savršenstvo, 
jer nam namjerava predočiti kada i kako je došlo 
do potrebe i neminovnosti stvaranja.

JA VAM GOVORIM!: Nakon dogáđanja, koja će 
vam zauvijek ostati tajna, Božanstvo se sabralo i 
u sebi spoznalo stvaralački i sveobuhvatni Sveti 
Duh. Tada je u Božanstvu počelo silovito kipi-
ti kao kvasac i silno se nadimati, i tada je Ono 
sebi reklo: Svoje zamisli moram ispoljiti, kako 
bih spoznao kolika je Moja moć.  Jedino tako se 
spoznajem u apsolutnom smislu, kao što svaki 
majstor tek iz svojih izuma i proizvoda saznaje 
šta leži u njemu i to ga beskrajno razveseljava.  

Nešto čudno se počelo događati među Anđeli-
ma. Kada nas Božanstvo ponovo okupi u sre-
dištu, nerazumljivo i prvi put nas obuze neko 
komešanje. U stvari drugi su se uskomešali, svi 
osim mene. Dok smo bili svi na okupu i slušali 
Božanstvo, svi Anđeli su gledali u Njega sa ve-
likim sjajem i iskrom u očima.  

Iz stvoriteljevih ruku sam izašao kao najuzvi-
šenije stvoreno biće koje je do tada postojalo. 
Mudrost, ljepota, sposobnost i vještine koje 
su mi usađene prilikom mog stvaranja, bile su 
iznad svega do tad viđenog. Ostala stvorenja 
su se divila onome što sam bio. Dodijeljena mi 
je najveća moguća uloga koju jedno stvorenje 
može da ima, „Heruvim”. To je najviši red an-
đela koji su u neposrednoj Stvoriteljevoj blizini. 
Uživao sam da posmatram kako me ostali anđe-
li gledaju s ljubavlju, ali nešto je nedostajalo. 
U njihovim očima nije bilo one iskre kojom su 
gledali Stvoritelja. Osjetio  sam neku nelagod-
nost. To mi se desilo prvi put. Taj osjećaj mi je 
bio sasvim nepoznat. Nisam znao kako da se 
ponašam. Odjednom mi se postavi pitanje: šta 
im on to nudi, šta on to ima što ja nemam, pa 
ga gledaju s takvim sjajem u očima, a mene ne? 
Uprkos savršenom skladu u kojem je bio cijeli 
univerzum, počeo sam osjećati nešto suprotno 
od zadovoljstva. Nije postojala riječ za to, pa 
sam ga u sebi nazvao nezadovoljstvo. Svi anđe-
li su osjetili da mi se nešto čudno dešava u mi-
slima. Oni najhrabriji su se usudili da me pitaju 
šta je sa mnom. Osjećao sam u sebi beskrajnu 
moć i mudrost, i svoju superiornost nisam krio. 
Otvoreno sam rekao da sam nezadovoljan što 
me ne tretiraju kao stvoritelja. Pojedini su me 
preklinjali da odbacim svoju oholost, jer će me 
stvoritelj prozreti i u meni  prepoznati protivni-
ka i buntovnika. Nisam se osvrtao na njihova 
upozorenja, nego sam ih ubjeđivao da me sli-
jede. Sam nad sobom sam bio iznenađen kada 
sam im počeo pričati neistinu protiv Stvoritelja, 
jer se to do sada nije moglo zamisliti. Mnogi su 
me toliko obožavali, pa su me iskreno slijedili, 
ali je mnogo više onih koji su čvrsto bili privr-
ženi Stvoritelju. 

Božanstvo nam je predočilo da će po obličju 
svome načiniti živo biće od materijalnih česti-
ca. Beskrajna radoznalost nas zapljusnu,  kad 
ugledasmo stvoreno biće iz materije. I na kraju, 
čovjeku načini družicu, savršene ljepote, i dade 
im visoku svijest, višu od svih živih bića na Ze-
mlji. Utisnu im kod i  zaduži ih da se množe i 
da vladaju Zemljom.

Bez teškoća smo mislima uspostavili s njima 
komunikaciju. Mnogo smo viša živa bića od 
novostvorenih. Naša tijela su duhovna i provid-
na. Mi znamo letjeti po univerzumu i komuni-
cirati mislima.  Njihova tijela su iz materije i 
veoma su zgusnuta, kao i kod ostalih životinja 
na zemlji. Samo što im je dato mnogo više svi-
jesti i što su svjesni svog postojanja. Stanište 
im je bilo uređeno na zaštićenom i najljepšem 
dijelu planete. 

Mislima sam se zbližio sa novostvorenima i 
do tančina upoznao njihovu suštinu. Uskoro 
sam utvrdio da mogu uticati na njihov um. To 
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spoznanje me je neizmjerno razveselilo. Spo-
pala me neopisiva želja da Božanstvu otuđim 
novostvorena bića, a i da sebi prisvojim novu 
planetu. Znao sam da je Božanstvo stvorilo čo-
vjeka uz pomoć vrhunske ljubavi, da mu je dalo 
savršeno materijalno tijelo, visoku svijest, slo-
bodu i zakon. Zakon, dakle? To je ono sa čime 
ću otuđiti čovjeka od Njega. Kakva je to slobo-
da ako postoji zakon?

Moja odluka je bila da čovjeka zavedem i 
da ga nagovorim, da prekrši Stvoriteljev za-
kon. Mnogi anđeli su me preklinjali da to ne 
činim, jer je Stvoritelj čovjeka stvarao s ne-
izmjernom ljubavlju. U svojoj namjeri sam 
ostao neprikosnoven. 

Otkrio sam da je Eva slabija i da ću je lakše 
ubijediti da prekrši Stvoriteljevu zapovijest i 
da može da uzbere plod i sa drveta spoznanja 
dobra i zla. Ona nikad do tada nije čula da po-
stoji prevara, pa je olako nasjela mojoj priči. 
Na moju sreću, tako je čovjek upao u grijeh i 
potpao pod moju vlast. Znao sam da će Stvo-
ritelj biti žalostan zbog ovoga, ali Ja sam osje-
ćao ogromnu moć, pa nisam obraćao pažnju na 
Njegovo negodovanje, niti sam se obzirao na 
Njegovo proklinjanje.

Dobro sam znao da Stvoritelj ne može preko 
svojih zakona i principa. Zato je čovjeka ka-
znio, zbog nepoštivanja Njegovih zapovijesti, 
te ga je prognao iz zaštićenog staništa. Kada su 
bili izgnani, tek tada su proplakali i preklinjali 
Stvoritelja da im oprosti. Osjećao sam u sebi 
veliko zadovoljstvo i uživao sam u ljudskom 
jadu i patnji. Moj ego i oholost, sve više su 
rasli. Stvoritelj je sveznajući i sveprožimajući. 
Siguran sam da je unapred znao šta će se do-
goditi, međutim ne znam zašto je to dozvolio i 
zašto tako mora biti. Iako sam savršen ipak sam 
konačno biće i ne poznajem sve Njegove tajne i 
Njegovu beskonačnost.

Beskonačni Apsolut je i ovaj put pokazao anđe-
lima da su: Njegova inteligencija, ljubav, mu-
drost, dobrota, moć, istina i milost… beskonač-
ni. Sve anđele je pozvao u središte i objasnio 
im šta se desilo čovjeku. Na samom početku je 
bez ikakvog suzdržavanja i uvoda, jednostavno 

naveo: ovo što vam sada govorim, razumjeće 
samo oni koji Mene slijede. 

BOŽANSTVO!  Ne dozvoljava da bilo šta bude 
razdvojeno. Iz tog razloga sve mora biti u isto 
vrijeme u dobru i u istini, ili u isto vrijeme u zlu 
i u laži. Ono što je u isto vrijeme u dobru i u 
istini, je nešto, a ono što je u isto vrijeme u zlu 
i u laži, nije ništa. Božanska promisao uzrokuje 
zlo i sa njim povezanu laž da bi služili za ravno-
težu, poređenje i pročišćenje – i na osnovu toga 
za sjedinjenost dobra i istine u svemu ostalom. 

Slušao sam božansko izlaganje. U početku mi je 
bilo mnogo zanimljivo, međutim, na kraju sam 
zapanjujuće zaključio da ništa nisam razumio, 
kao da mi je neko izbrisao pamćenje. Nisam 
znao šta je uzrok. Kasnije sam saznao da ni osta-
li anđeli koji su bili uz mene isto tako ništa nisu 
upamtili od riječi Božanstva. Nije mi se to čini-
lo tako važno pa sam na to potpuno zaboravio. 
Moje zanimanje se ponovo usmjerilo na ljude. 
Iako u velikom jadu, ljudi su se brzo množili.

Kainovi potomci su se potpuno odrodili i sve 
više se udaljavali od roditelja i od Boga. Bio 
sam izuzetno veseo kada sam ih gledao kako 
orgijaju. Postali su ono što sam im govorio. 
Pošto su zaboravili na Stvoritelja, odali su se: 
sebičluku, prevarama, licemjerju, pohlepi, al-
koholu i raznim opijumima, pa i ubistvima. Od 
onih nemoćnijih su otimali, pa su krenuli i na 
organizovanu pljačku. Čovjeka sam sveo na 
nivo zvijeri. To je ono što Stvoritelja žalosti i 
boli, a na to sam ih Ja naveo, i zbog toga se 
beskonačno radujem. Zbog toga bi se Stvoritelj 
morao odreći ljudskog roda. To je bio razlog 
našeg vječitog neprijateljstva. 

O „postanju”, moram priznati, pisao sam u 
stanju duševne ushićenosti, i pod određenim 
nadahnućem, pa želim to svesti na realna tla i 
pokušati objasniti uz pomoć Biblije i Nauke. 
Zašto je to potrebno? Postoji veoma valjan ra-
zlog da se to, koliko je god moguće tačno ra-
zjasni. Razmišljanje i proučavanje univerzuma 
u kome živimo, je glavna tema i glavno pitanje 
i problem smrti, jer ako je smrt kraj postojanja 
i kraj svega, onda su sva pitanja i sve drugo što 
radimo nevažno i gubi svaki smisao. 

Sjetimo se da u Bibliji piše – u početku stvo-
ri Bog Nebo i Zemlju. Kako? Prvi razlog za-
što je nauka upala u ćorsokak,  je prije svega 
zato, što nisu mogli da prihvate da ne postoji 
objektivna stvarnost. Zato su tek sada došli do 
otkrića da je svijest uzrok svega. Sva materija 
postoji zahvaljujući sili koja vibrira čestice ato-
ma i time drži cijeli univerzum spojen. Moramo 
prihvatiti saznanja da iza te sile postoji svijest i 
inteligentni um. Taj Um je matrica cjelokupne 
materije. Upravo iz tih razloga je naš veliki Te-
sla rekao: kada se nauka paralelno počne baviti, 
kako fizičkim, tako i duhovnim pitanjima, više 
će napredovati za jedno desetljeće, nego za sve 
prošle vjekove.  

Ako idemo u dalja objašnjenja nauke, dolazi-
mo do  saznanja da je „masa” ono što zovemo 
sila, a masa je vremensko prostorna formacija. 
Materija se sastoji iz vremena, prostora i mase. 
Čitava matematika koja izdvaja od vremena 
prostor kao njegov dio, a od prostora masu kao 
dio prostora, sastoji se iz svega pet elemenata. 
Sa ovih pet elemenata mogu se izračunati sve 
fizičke konstante. Dakle, matematičkim izra-
čunom se dolazi do načina kako stvoriti atom. 
Svaki atom je sačinjen od jezgra i elektronskog 
omotača. Unutar jezgra se nalaze protoni i neu-
troni a oko njih kruže elektroni. Najjednostav-
niji  je atom vodonika koji se sastoji od jednog 
protona u jezgru i jednog  elektrona koji kruži. 
Proton i elektron imaju istu količinu naelektri-
sanja. Proton je naelektrisan pozitivno a elek-
tron je naelektrisan negativno, i tako se plus i 
minus međusobno poništavaju, pa je zato atom 
po svojoj prirodi elektro neutralan. Složeniji 
atomi u svom jezgru sadrže više protona, pa da 
bi se protoni održali u jezgru zajedno, potreb-
ni su još neutroni koji su kao nekakvo ljepilo, 
koji nuklearnim silama drže protone na okupu. 
Koliko god u jezgru ima protona toliko u omo-
taču ima elektrona. Što god više ima protona u 
jezgru, toliko više ima i elektrona u omotaču. 
Tako dolazimo do devedeset dva gradivna blo-
ka hemijskih elemenata, od kojih je napravljen 
čitav univerzum u kojem živimo. Senzacional-
no! Otkrića  molekularne biologije o složenosti 
našeg organizma i činjenici da naš organizam 
sadrži sto hiljada milijardi ćelija, i da je svaka 
ćelija živa jedinka, takođe zvuči kao misterija. 
Da se nauka ne bi približila Bogu, satanisti su 
izmislili veliki prasak i evoluciju. 

Kad sve to sagledamo, ne preostaje nam ništa 
drugo nego da se složimo sa onim – u početku 
stvori Bog Nebo i Zemlju. Da se složimo da je 
Bog u promisli stvorio i satanu, iz njemu po-
znatih razloga. Da se složimo da taj crni đavo i 
danas vlada sa mnogim ljudima, a naročito na 
Zapadu. Ljudi koji su pod uticajem satane, pro-
gone one koji su odani Stvoritelju.  Uzroci toga 
su mnogi ratovi po svijetu i mnogobrojna druga 
zla koja se dešavaju. I na kraju, da tvrdo vjeru-
jemo da je Stvoritelj svemoguć i da je apsolutna 
dobrota, koja mora pobijediti, jer bi sve drugo 
bilo apsurd.

Ostoja Šobot
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Ljudske sudbine su raznolike – nude celu 
paletu svojih darova. Ponekad sudbina zna biti 
blagonaklona, a zna biti i veoma surova, nemi-
losrdna, nepravedna. Oca Đurđa, svi se slâžu, 
nije mazila svojom umiljatom rukom: rezala 
mu je, uglavnom, crnu koru mukom zarađenog 
hleba. Da Đurađ ne bude miljenik sreće sudbina 
je odredila veoma rano: imao je tek šest-sedam 
godina kada je ostao bez majke. To je, po dru-
goj strani, naučilo mladog Đurđa da se mora 
sâm boriti za svoj opstanak. Kad je bio mlad, 
još dete, bilo je važno da ne zaboravi, prilikom 
odlaska za stokom, staviti u torbu komad suvog 
hleba. Posebno je to bilo važno u jesenjskim 
danima kada je terao svinje u bukvik i osta-
jao kod njih po celi dan; trajalo je to sve dok 
je bilo žira. Ali, prohujale su godine, Đurađ je 
odrastao, odslužio vojsku i zaposlio se u Slo-
veniji. Ubrzo je u njemu sazrela odluka da se 
mora osamostaliti, da se mora odeliti od oca i 
maćehe, te da mora postati svoj na svome. Jasno 
mu je bilo da ne može od nikoga očekivati po-
moć, zato je nastojao raditi što više, i što više št-
edeti. Godine su prolazile, stigli su žena i deca, 
stigao je i dan kad je rekao: „Zbogom očevino!” 
Dodao je: „Svoja kućica, svoja slobodica.” 
     

Posle kupovine zemlje i pravljenja kuće, 
Đurađ se nije zaustavio u svojim ambicijama; 
radio je još više i rezultat je bio sve očigledniji: 
prvi je u selu kupio traktor. Nekako tih godi-
na napustio je posao; imao je nameru da živi i 
hrani porodicu orući traktorom njive u svome, 
ali i u susednim selima. Posla je bilo, radio je 
pošteno, stekao ugled kod ljudi, ali zarada ga i 
nije previše zadovoljila. U proleće i u jesen je 
dosta zarađivao, ali trebalo je preko cele godine 
hraniti porodicu i školovati decu. Đurađ dolazi 
na ideju da kupi vršalicu. Razmišljao je: „Kad 
već imam vlastiti traktor, zašto ne bih radio i u 
letnjim danima; zašto mora u naše selo dolaziti 
vršalica od drugde, šta su oni bolji od nas?” 
     

Avgust je, leto u punom jeku. Kao najstariji 
sin, Đurđev prvenac, završio sam zanat i sada 

Otac Đurađ
čekam da počnem raditi. Bio sam stipendist 
železničkog preduzeća tako da mi je posao 
obezbeđen. U preduzeću su rekli da se malo od-
morimo, da se malo izđipamo posle škole, pa da 
onda počnemo sa radom. Tako je nanelo da sam 
sa ocem, na terenu, uz vršalicu... 
     

Đurađ je, kad je počela vršidba, našao 
jednog radnika koji će raditi sa njim. Govorio 
je da taj posao nije za decu, previše je prašine, a 
i opasno je zalagati vršalicu žitnim snopovima. 
„Ali eto, ako je sinko voljan, može da bude sa 
njima dvojicom, da meri žito i beleži u sves-
ku... Da tako skrati vreme dok ne počne raditi 
u svome preduzeću; malo će i svet upoznati, 
a bude tu i devojaka, neće mu biti dosadno”. 
Tako je govorio otac Đurađ. 
     

Tek što smo završili posao kod nekoliko 
kuća u našem selu, isplivalo je na dan prvo 
čudo: svi su govorili kako su im žitnice postale 
manje, otkako Đarađ vrše žito. Otac se najpre 
samo smeškao, da bi kasnije dodao: „Tako 
vam je, kako je – vaga ne laže.” Pošto nisam 
odmah razumeo takvu računicu, pitao sam 
oca, o čemu se radi, kako je moguće da su am-
bari postali manji. Otac mi je objasnio: „Znaš 
kako je to, sinko: onaj prošli mašinista je varao 
narod. Krao je na vagi. Ako je, recimo, u ambar 
moglo stati osam metara žita, po njegovoj vagi 
bilo je deset; za dva metra više. Tako je on više 
zaradio – jer, to znaš, uzima se deset od sto za 
ušur – a domaćin je, naravno, oštećen. E, zato 
su sa nama svi zadovoljni – radimo i radićemo 
samo pošteno. Nego, ti samo lepo vagaj i upi-
suj svaki džak.” 
     

Naravno da sam slušao oca, ali još uvek 
nisam znao sve. Jedne prilike sam se bio za-
gledao u neku curicu, kad me trže glas: „Čekaj 
sa tim džakom, kud si navalio; vidiš da dečko 
nije zapisao!” Bio je to glas jednog siromašnog 
gazde: korio je svoga radnika, što je hteo da 
ukrade vreću žita. Naime, tek od izmerene i 
upisane količine žita obračunavala bi se zarada 

moga oca. Otac je samo odmahnuo rukom i dod-
ao: „Nema veze, nije čovek namerno; svakome 
se može desiti.” „Ma ima da pazi, neću da dušu 
svoju ogrešim”, odgovorio je  siromašni gazda. 
     

Ubrzo posle prve lekcije o ljudskom mora-
lu, sledila je druga. Radili smo u susednom selu. 
Gazdu nisam poznavao, ali sam odmah video da 
je bogat čovek. Procenio sam to po broju stogo-
va pšenice. Otac mi je rekao: „Budi oprezan, 
pričaju da ovaj nije baš pošten; pazi da ti ne kra-
du.” Brižljivo sam radio svoj posao, pazeći da 
se svaki džak izmeri i pribeleži. Kad je vršidba 
uveliko odmakla, prišla mi je jedna mlađa žena. 
Za mene, koji sam imao nepunih osamnaest 
godina, ona je bila snaša – tako sam je ocenio. 
Tobož, pobegla je malo iz prašine, brisala mar-
amom lice i počela razgovor sa mnom. 

     „Uh, kakva vrućina! Tebi je ovde lepo, sediš 
u hladu i samo zapisuješ. Nema ni prašine, a 
vidi tamo...” 
     Samo sam slegao ramenima. A šta da joj 
kažem, nisam ja kriv za vrućinu i prašinu. 
     „Je li, ti si sin mašiniste?” 
     „Da, sin.”
     „Koliko imaš godina, momče?”, pita me 
snaša, meni se čini više očima, nego rečima. 
Malo me zbuni, jer nikada nisam doživeo da 
me žensko tako gleda. 
     „Pa, ovaj... imam sedamnaest i po”, rekoh. 
Ne znam zbog čega, ali sam smatrao veoma 
važnim reći tačno. 
     „O, kako si ti lep momak. Imaš li curu? Ma 
sigurno imaš, zar takav momak, pa da nema...”, 
vezla je pitanja i odgovore, a ja sam se pitao: šta 
ova snaša hoće od mene? Uzbudila se mlada-
lačka krv u meni, i nema šta nisam pomislio u 
tome času. „Možda bi ona, večeras, kad se za-
vrši vršidba...” 
     Tu, usred mojih mladalačkih maštanja, ona se 
okrenu i ode za poslom. Valjda ju je neko poz-
vao. Na mene više nije obraćala pažnju, ni za 
vreme vršidbe, ni posle, kada smo završili posao. 
     Moj je otac gledao iz obližnjeg hlada kako 
je mene posetila snaša. Rekao mi je to kad sam, 
po završetku vršidbe, sabirao u beležnici uk-
upnu težinu džakova. Govorio je diskretno, da 
ga niko drugi ne čuje: 
     „Eto sine, sad si naučio još nešto.”
     „Šta sam naučio?”, upitah zainteresovano.
     „Pa, video sam, da nisi video.”
     „Šta nisam video?”, još više sam radoznao. 
     „Dok je ona opajdara pričala sa tobom, odneli 
su ti dva puna džaka, koja nisi upisao. Al’ neka, 
nema veze. Nećemo propasti. Ali sine, upamti: 
Bog sve vidi. Važno je da nisi upisao više, a 
to što si manje, nema veze. Možda će se ovaj 
gazda zastideti, posebno kad vidi da ima žita u 
ambaru nekoliko metara manje nego lane; jer, 
sigurno ga je onaj lanjski mašinista pokrao više, 
nego što je on nas.”
     
Ne znam, da li se bogati gazda zastideo, 
znam samo da sam toga dana naučio jednu 
lekciju, koja mi je, očigledno, u školskim 
danima promakla.

Marinko Jagodić Maki   
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На 42. међународним књижевним сусретима, 
одржаним 1. августа 2017. у Оштрој Луци, 
који су посвећени страдању 5.500 Срба 
и Јевреја, цивила, а које су усташе убиле 
у почетку августа 1941. године. То се 
догодило када је Независна држава Хрватска 
окупирала и припојила просторе БиХ и под 
заштитом Нацистичке Њемачке изводила 
етичко чишћење над Србима и Јеврејима. 
То се догодило и на Шушњару на подручју 
Санског Моста, Западне Крајине (Бихаћа), 
Херцеговине и неким другим просторима 
БиХ. Све то у вријеме док још није било 
организованог отпора и ратних дејстава.

Манифестације и књижевни сусрети 
„Шушњар” имају веома богату традицију, 
али и поруку да се памти и не заборави то 
зло које је било захватило скоро цијелу 
Европу. Поред књижевника из Републике 
Српске, Србије, Њемачке, присуствовали 
су и књижевници из Словеније, који дјелују 
као секција у Српском културном друштву 
„Петар Кочић” Крањ, а који редовно имају 
учешће на тим сусретима од 1995. године.

На позив општине Оштра Лука и Удружења 
књижевника Републике Српске, позвано 
је друштво да присуствује манифестацији 
с књижевницима. На манифестацији се 
окупило преко 20 књижевника, гдје су 
додијељене књижевне награде, одржан 
програм уз наступ књижевника и других 
умјетника пред бројном публиком домаћина 
и из расејања. Такође, 2. августа на помену 
на Шушњару одржана је манифестација.

Књижевне награде
Стручни жири је у образложењу навео да 
је било веома тешко код избора, пошто су 

„Шушњар 2017”
Гостовање Каравана књижевника у 
Републици Српској

дошла остварења бројних препознатљивих 
књижевника, а то се догађа из године у 
годину. Лауреат овогодишњих књижевних 
сусрета добитник награде „Шушњар” , коју је 
жири једногласно додијелио,  је књижевник 
из Новог Сада Анђелко Анушић, за 
цјелокупно пјесничко, прозно и есејистичко 
остварење. Анушић је навео да је признање 
духовни тестамент који обавезује писца. 
Награда „Слово Подгрмеча” додијељена је 
младом пјеснику Николи Дакићу из Новог 
Града за успјешну пјесничку књигу „Траве”. 
Награде је уручио начелник општине инж. 
Драган Ступар.

Наше друштво је на изложбеном штанду 
представило књижевно стваралаштво 
писаца из Словеније, као и Новине 
српске „Мостови”, које издаје Савез 
српских друштава Словеније. Велики број 
књижевника и домаћина дружили су се 
поред штанда и у разговору с писцима 

из Словеније поближе упознали рад и 
стваралаштво српске заједнице у Словенији. 
Том приликом одржано је и савјетовање с 
нашим писцима, што је дало подстицај за 
даљне стваралаштво.

Караван, група књижевника, боравила је у 
Републици  Српској више дана и посјетила 
нека мјеста и манифестације. Поводом 140 
година рођења Петра  Кочића на књижевној 
манифестацији у част Кочићу 26. јула у Бањој 
Луци, а на позив домаћина присуствовала су 
и три наша члана.

Промоција нове књиге књижевника др Васе 
Предојевића из Љубљане „Подгрмечки 
споменар”, а на позив Градске Приједор 
одржана је 25. Августа у Приједору. У 
присуству великог броја посјетилаца и 
еминентних књижевника. У току промоције 
наглашено је да књига садржи бројне 
историјске податке, али и имена појединаца 
који су дали допринос за развој у периоду 
дужем од  сто година и задужили да их 
се сећамо. Такође, у књизи су и имена 
појединаца који и данас успјешно раде и 
постају препознатљиви  Крајишници и 
Подгрмечлије широм свијета. То је била 
десета књига аутора.

Можемо с поносом констатовати да је 
гостовање у Рпублици Српској било 
веома успјешно, књижевници су стекли 
нова познанства, али кроз разговоре и 
савјетовање добили путоказ и мотивацију 
за будуће стваралаштво. У групи која је 
посјетила наведене манифестације били 
су: Маринко Јагодић Маки, Раде Илић, 
Винко Пиљагић, др Васо Предојевић, 
Љубиша Бојовић и Крстан Шућур као вођа 
програма и пројекта „Караван књижевности 
и драмског стваралаштва”

Крстан Шућур

Васо Предојевић на промоцији

Књижевници из Словеније
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Језичке недоумице - XI део
Задњи или последњи
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна реч задњи са 
значењем последњи неће бити погрешно употребљена, јер како 
наводи професор Клајн, оно што је задње у неком реду последње је 
при бројању. Бројни српски писци, почевши од Вука и Ђуре Даничића, 
користе придев задњи са овим значењем тако да не можемо сматрати 
да је погрешно употребљено уколико има ово објашњено значење.
Примери:
Седиш у задњој клупи.
Стигао си последњи на час.

Ни ти или нити, ма да или мада
Правилни ће бити изрази нити и мада. Синоним за нити биће ни, а 
за мада- иако, премда. Изрази ни ти и ма да имају потпуно другачије 
значење и користе се у другачијим контекстима.
Примери:
Нити сам учила,нити сам положила.
Мада нисам довољно учила, положила сам испит.
Ни ти ниси успео да положиш као ни ја.
Ма, да, како да не!

Живим у Улици Петра Прерадовића или живим у улици Петра 
Прерадовића
Уколико се у називу улице налази реч улица онда ће се писати 
следеће: Живим у Улици Петра Прерадовића. Прави назив улице 
је Улица Петра Прерадовића па ће се зато и писати великим 
словом. Уколико је назив улице само Петра Прерадовића, онда ће се 
писати Живим у улици Петра Прерадовића.
Примери:
Живим у Улици Бранка Радичевића. (пун назив улице је Улица Бранка 
Радичевића)
Она живи у улици Војводе Радомира Путника. (пун назив улице је 
Војводе Радомира Путника)

Интересовање за нашом компанијом или интересовање за нашу 
компанију
Уз именицу интересовање иде предлог за који ће се 
допуњавати акузативом, па ће правилан израз бити интересовање за 
нашу компанију.
Примери:
Хвала Вам на интересовању за нашу компанију.
Она име интересовање за певање.

Шта ми хвали или шта ми фали
Код речи са значењем недостатак нечега правилно ће се граматички 
и правописно изговарати и писати пример фалити, а не хвалити.
Примери:
Фалиш ми.
Шта то мени фали?

У Токиу или у Токију
Према Речнику језичких недоумица Ивана Клајна правилан ће бити 
израз у Токију, а не у Токиу. По аналогији, такав ће бити и случај са 
Дубаијем-у Дубаију.
Примери:
Био сам на пословном путу у Токију.
Прошлог лета у Дубаију упознао сам бројне колеге.

Употпуности или у потпуности
Правилан је израз у потпуности, дакле са одвојеним писањем 
предлога и именице.
Примери:
У потпуности се слажем са твојим ставом.
Он је успео да у потпуности изврши све задате задатке.

Мачци или мачки
Граматички је правилно рећи и написати мачки, тачки, праћки, а не 
мачци, тачци, праћци...
Примери:
Мачки је лепо да преде под нашим кухињским столом.
На следећој слици у тачки А може се приметити следеће...

Промењиве или променљиве речи
Правилан ће бити искључиво израз променљиве, а не промењиве.
Примери:
У српском језику постоји пет врста променљивих речи.
Променљиве речи су именице, заменице, придеви, неки бројеви и 
глаголи.

Даваоц изјаве или давалац изјаве
Правилно ће бити давалац, читалац, слушалац, гледалац у номинативу 
једнине, док ће у генитиву једнине бити даваоца, читаоца, слушаоца, 
гледаоца.
Примери:
Давалац изјаве је наш прослављени фудбалер...
Од гледаоца зависи да ли је емисија гледана или не.

Потпритисак или подпритисак
Према Речнику језичких недоумица правилан ће бити израз 
потпритисак, јер ће глас д из префикса под испред речи притисак 
прећи у свој безвучни пар- глас т.
Пример:
Мерач потпритиска пумпе за гориво је скуп.

Предчас или претчас
Глас Д је звучан, а глас Ч безвучан па ће доћи до једначења сугласника 
по звучности тако да ће правилан бити израз претчас, а не предчас.
Примери:
Сутра имамо претчас из српског језика.
На претчас сам мало закаснила јер сам се успавала.

Корзики или Корзици
Према Правопису српскога језика Матице српске из 2010. године 
географска имена страног порекла немају по правилу алтернацију 
к у ц, осим у ретким случајевима (Африци, Америци, Аљасци, 
Корзици). У свим осталим случајевима неће доћи до гласовне 
алтернације: Костарики, Мајорки, Казабланки, Меки.
Примери:
Овог лета смо били на Мајорки.
Прошле године смо летовали на Корзици.

Вишљи или виши
Компарација придева висок гласиће: виши, највиши. Тако да ће 
примери височији и вишљи бити граматички нетачни што се 
потврђује не само у граматикама српског језика, већ и у Речнику 
језичких недоумица Ивана Клајна.
Примери:
Милош је виши од Марка.
Највиша зграда у граду је она у којој ја живим.

Плацеви или плачеви
Множина именице плац гласи плацеви, док ће пример плачеви бити 
нетачан.
Примери:
Плацеви у близини река су врло тражени.
Имам плацеве у Гроцкој.
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Zvanično ime Srbije je Republika Srbija. Pre-
ma zvaničnoj istoriografiji naziv Srbija se prvi 
put pominje kod Grka sredinom 10. veka, kao 
(Σερβλία) Servlija, Serblija, a zatim kao Servi-
ja, Serbija, što znači zemlja Srba.....

Zvanični jezik u Srbiji je srpski a pismo ćirilica, 
a drugi jezici u upotrebi su mađarski, slovački, 
rumunski, hrvatski, rusinski i albanski.

Srbija je država koja broji 7.186.862 stanovni-
ka, i prostire se na površini od 88.361 km² bo-
gato kulturno-istorijsko nasleđe čine je veoma 
privlačnom kako domaćim posetiocima, tako i 
onim strancima.

Glavni grad države Srbije je Beograd koji da-
nas broji preko 2.000.000 stanovnika. Beograd 
je jedan od najstarijih gradova u Evropi, prvi su 
ga naselili Kelti u 3. veku pre nove ere, i to pre 
nego što je postao rimsko naselje pod nazivom 
Singidunum. Godine 876, prvi put se pominje 
pod imenom Beograd.

Srbija je jedan od najvećih proizvođača i izvo-
znika malina u svetu. Dok po proizvodnji šljive, 
Srbija zauzima drugo mesto u Evropi, ovo voće 
u Srbiji zauzima prvo mesto kako po zasađenoj 
površini, tako i po proizvodnji. Oko 70 odsto 
prinosa šljive, odnosno oko 424.300 tona go-
dišnje, odlazi u proizvodnju šljivovice - nacio-
nalnog pića zemlje Srbije

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

Najznačajniji ćirilični spomenik srpsko-slo-
venske pismenosti je Miroslavljevo jevanđelje, 
koje datira iz 12. veka. Danas se čuva u Narod-
nom muzeju u Beogradu, a o njemu je 2007. 
godine snimljen film „U početku beše reč“, u 
režiji Boška Savkovića.

Najstarija sačuvana beogradska kafana je „Znak 
pitanja“. Po nalogu kneza Miloša 1823. godine 
podigao ju je Naum Ičko. Dok je Prva kafana 
u Evropi otvorena je u Beogradu, na Dorćolu 
1522. godine, a služila se samo crna kafa.

Čak 17 rimskih careva rođeno je na tlu današnje 
Srbije. To su Decije Trajan, Hostilijan, Klaudi-

Zanimljivosti Srbije
je II Gotski, Aurelijan, Marko Aurelije Prob, 
Maksimijan, Konstancije I Hlor, Galerije, Mak-
simin Daja, Flavije Valerije Sever, Konstantin 
Veliki, Licinije, Konstancije II, Vetranion, Jovi-
jan, Gracijan i Konstancije III.

Vampir je jedina od reči iz srpskog jezika koja 
je opšte prihvaćena u svim jezicima sveta. Sa 
druge strane, najpoznatiji srpski vampir pored 
Save Savanovića je Petar Blagojević. On je bio 
seljak čiji slučaj spada u prva pominjanja vam-
pirizma u Evropi novijeg doba.

Miladin Zarić, učitelj iz Beograda, postao je 
poznat zahvaljujući tome što je tokom opera-
cije oslobađanja Beograda u Drugom svetskom 
ratu, dana 22. oktobra 1944. godine sprečio ru-
šenje miniranog Savskog mosta. Godine 1978. 
njegov podvig ekranizovan je jedini put i to 
indirektno, u pretposlednjoj epizodi serije „Po-
vratak otpisanih“.

Reka Vratna na istoku Srbije, nadaleko je po-
znata po tri najviša prirodna kamena mosta u 
Evropi, takozvanim prerastima koji podsećaju 
na vrata, po kojima je i dobila ime.

Prvi satelitski prenos video-signala 1962. go-
dine između Evrope i Severne Amerike sadr-
žao je sliku freske Belog anđela iz manastira 
Mileševe, jednog od najlepših radova srpske i 
evropske umetnosti srednjeg veka. Isti taj si-
gnal je kasnije bio poslat u svemir prema mo-
gućim oblicima vanzemaljskog života.

Hram Svetog Save je najveći srpski pravoslav-
ni hram i najveći pravoslavni hram na Balkanu 
a po površini i zapremini najveća pravoslavna 
crkva na svetu.

Godine 2014. američki magazin „Mental Floss“ 
naveo je Ćele-kulu kao najveću građevinu na-
pravljenu od ljudskih kostiju.

Srbija ima pet nacionalnih parkova: Đerdap 
(najveća klisura Evrope), Kopaonik, Šar-pla-
ninu, Taru i Frušku goru. Da dodamo ovome i 
činjenicu da na Fruškoj Gori se nalazi najveća 
koncentracija lipe u Evropi

Prema nekim navodima, srpski obaveštajac Du-
šan Popov je, uz druge ličnosti, poslužio kao 

inspiracija autoru Ijanu Flemingu za stvaranje 
legendarnog Džejmsa Bonda.

U gradu Kuber Pidi, gradu na jugu Australi-
je, nalazi se srpska pravoslavna crkva Svetog 
proroka Ilije koja važi za jedinstvenu u svetu, 
pošto se radi o građevini sagrađenoj na dubini 
od devet metara.

Jedan od najstarijih srpskih fudbalskih klubo-
va je FK Javor iz Ivanjice. Osnovan je 1912. 
godine od strane omladinaca, a nazvan je po 
obližnjoj planini.

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

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

Prvi beogradski tramvaj pušten je u saobra-
ćaj sredinom oktobra 1892. godine i vozio je 
centrom grada, od Kalemegdana do Slavije. 
Niški tramvajski sistem bio je u funkciji od 
1930. do 1958. godine, a novosadski od 30. 
septembra 1911. do istog dana 1958. godine. 
 
U holu Crvenog krsta u Ženevi nalazi se tabla 
na kojoj je ispisano sledeće: „Budi tako human 
kao što je bila Srbija humana 1885. godine“. 
Naime, tada je Srbija pomogla Bugarskoj, iako 
su te dve zemlje bile u ratu.

Film „Karađorđe“, snimljen je 1911. godine u 
režiji Čiča Ilije Stanojevića i smatra se najstari-
jim igranim filmom u Srbiji i na Balkanu.

Dragačevski sabor je godišnji trubački festival 
koji se održava u mestu Guča. Nekoliko stotina 
hiljada posetilaca, iz Srbije i inostranstva, svake 
godine poseti varoš sa nekoliko hiljada stanov-
nika. Dok je Egzit (Exit) je muzički festival koji 
se održava jednom godišnje na Petrovaradinskoj 
tvrđavi u Novom Sadu. Važi za jedan od najve-
ćih muzičkih festivala u jugoistočnoj Evropi.

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.

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

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. 
 
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.

Deliblatska peščara je najveća kontinentalna 
peščara Evrope.Obedska bara
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Мисли Владике 
Николаја 
Свако може бити пророк… Ономе што зло 
ради реци да ће зло проћи, а ономе који 
добро чини да ће бити награђен, па нећеш 
никада погрешити, јер је то вечни закон при-
роде. Јер никада у историји зло није остало 
некажњено, нити добро ненаграђено.

Не можеш бити велики човек докле год себе 
сматраш умрлим. Не можеш бити велики чо-
век ни на једном месту на свету и ни у једном 
положају у друштву; прво, докле год имаш 
страх ма од чега мањег од Бога; друго, докле 
год имаш љубав према чему мањем од Бога, 
и треће, докле се год не привикнеш сматрати 
своју смрт нечим бившим, а не нечим будућим.

Не пожели ишта што припада ближњем 
твом. Јер, чим си пожелео, већ си посејао 
семе зла у срцу и семе ће пасти и расти, 
ширити се, и гранати се, и гурати руке твоје 
на грех и твоје ноге, твоје очи и твој језик и 
цело тело твоје. Јер, тело је извршни орган 
душе. Оно што душа хоће, тело мора и оно 
што душа неће, тело не мора.

Када би ти понудили златан пехар са 
најбољим вином и рекли: Пиј, но знај, на 
дну је шкорпија, да ли би пио? У сваком пе-
хару земаљске стласти налази се шкорпија. 
Уз то, нажалост, ти пехари су толико плитки 
да су шкорпије јако близу усана.

Вера човекова није друго него отварање вра-
та душе и допуштење Богу да уђе!

Нека ти сви људи које сретнеш, буду живе 
слике онога добра и зла, које је у теби.За-
државај се мислима и љубављу стално на 
добрим сликама, да би и ти постао сликом 
добра забраћу своју.

Богатство је добро кад се може у добро дело об-
ратити. Богатство је зло кад, место да да слободу 
човеку стави свога сопственика у службу.

Које су две зле ствари о којима људи најра-
дије разговарају? Туђи грех и своја победа.

Ако си богат само оним, што лопови могу 
украсти и мољци појести, са чим ћеш остати 
аколопови збиља украду, и мољци поједу?

Што ужи видик, то већи немир. Што шири 
видик, то мањи немир. Најшири видик, бо-
жански мир. Што ужи видик, то већа цена 
себи. Што шири видик, то мања цена себи. 
Најшири видик, најмања цена себи. Кад би 
охола жаба из бунара стала покрај океана, 
изгубила би своју охолост.

Не прљај онога који се почео прати него му 
помози да се опере.

Највеће истине лакше ћеш доказати људи-
ма животом но речима. Зато и не почињи 
говорити о њима прво језиком, јер ћеш их 
довести у сумњу.

Завиди ли ко губавоме? Не завиди. Зашто 
онда понеко завиди зломе, кад је зло већа 
болест од губе? Губа је болест тела а зло је 
болест душе.

Залуд је буре од најскупљег дрвета, ако се у 
њему држи ускисло вино.

Залуд уста пуна молитве ако је срце празно…

Шта год да ткаш, везуј конце за небо…

Што више сласти, то је мање слатко; што 
више горчине, то је мање горко.

Ако дању ткаш, а ноћу осипаш, никада 
нећеш саткати. Ако дању зидаш, а ноћу ру-
шиш, никаданећеш сазидати. Ако се, дакле, 
молиш Богу, а чиниш оно што је зло пред 
Богом, никада нећеш моћисвоју душу ни 
саткати ни сазидати.

Цела природа личи на један клавир, на коме 
су створења у ствари дирке. Које се год дир-
ке човекдотакне, чује ехо своје душе.

У богатству мисли, како ћеш с достојан-
ством сносити сиромаштину. У срећи ми-
сли, како ћеш сдостојанством сносити не-
срећу. Када те људи хвале мисли, како ћеш 
с достојанством сносити њиховепоруге.А 
целога живота мисли, како ћеш с достојан-
ством умрети.

Када сви говоре, црква не може да дође до 
речи. Када се намршти судба и завеже све 
језике, ондацрква долази до речи; онда једи-
на црква сме и може да говори.

Људи, који не могу владати својим срцем, 
још мање могу владати својим језиком. 
Људи који не могу завести мир у срцу 
свом, још мање могу завести мир у држави. 
Људи који не могу видети свет у себи, 
још мање могу видети себе у свету. 
Људи који не могу учествовати у туђем болу, 
још мање могу учествовати у туђој радости.

О три предмета не жури да говориш: о Богу 
– док не утврдиш веру у Њега, о туђем греху 
– док се не сетиш свога, и о сутрашњем дану 
– док не сване!

Сматрај сваки дан као један цео, отпочет и 
завршен живот. Оџиви га као целину, а не 
као део. Нек се сваки твој дан одрони од тебе 
као цео један човек с којим ћеш желети да се 

опет састанеш као с пријатељем и да га без 
стида покажеш васиони.

Образован је онај који има образа.

Школован је онај човек који је успео да 
очисти језик од гадних речи и своје срце 
од смрадних жеља и свој ум од безбожних 
мисли. Ко није ово успео томе школовање 
помаже само да једном наученом вештином 
зарађује себи за хлеб као што школован (на 
свој начин) медвед зарађује својом вешти-
ном играња.

Лако је научити животињу, лако је научити 
простака, али тешко је научити онога ко је 
ненаучен постао учитељ другима.

Рећи за једну веру или једну филозофију да 
садржи сву истину исто је што и рећи да све 
друге вере и филозофије садрже све заблуде. 
Од ове бруталности ретко је кад слободна 
велика маса људи. А задобити ову слободу 
значи учинити један дивовски корак ка ве-
личини, ка божанству.

Мрзи на зло, но не мрзи на човека који чини 
зло, јер је болесник. Ако можеш лечи болес-
ника, но не убијај га мржњом својом.

Истина је шира, виша и дубља од васионе. Зато 
се истина не може знати – она се може открити 
духовном човеку, као што се дан не може зна-
ти, но може се открити отвореном оку.

Здрав дух јесте Божији дух. Он је као здрав 
ваздух, од кога гину сви микроби. Од здра-
ва духа постаје здрава душа, од здраве душе 
здраво и тело. Задобити здрав дух, дух Бо-
жији, значи задобити највећу победу. Дух је 
оно што оживљава, тијело не помаже ништа. 
Многи свети људи и жене живели су на-
супрот свима правилима научне хигијене, 
па ипак им је тело било здраво и снажно до 
најдубље старости.
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Potok kao primer 
Na potoku, koji je tekao kroz široku pustaru, sastaše se jednog jutra 
tri putnika, sva tri nepoznata jedan drugome: jedno momče, jedan sre-
dovečni trgovac i jedan starac. Pored potoka bio je podignut jedan kamen 
i na njemu behu urezane ove reči: „Ovaj potok uzmi kao primer u svome 
životu.” Odmarajući se kraj potoka, tri putnika počeše razgovarati o tome 
šta hoće da se kaže rečima urezanim na kamenu.  Momče protumači ova-
ko: „Potok daje svakome putniku da ugasi žeđ, zato i čovek treba da bude 
prema svakom milostiv i svojim bližnjima koristan.” Trgovac reče: „Ovaj 
se potok u početku probija kroz mnoge prepreke i čini velike napore, ali 
usput prima mnoge pritoke i biva sve bogatiji vodom i moćniji snagom, 
dok najzad ne postane silna reka. Prema tome potok nam služi kao primer 
na koji način da čovek dospe do bogatstva i moći.” Starac je ćutao, a kad 
ona dvojica navališe na njega da i on kaže svoje mišljenje, on odgovori: 
„Voda ovoga potoka ništa ne vredi kad se zamuti i zaprlja. Onda ni stoka 
neće da je pije. Tako je i sa čovečijim životom. Zato, ko hoće da bude 
poštovan i viđen u svetu, mora da je čist od svakog greha i prljavštine kao 
bistra voda ovoga potoka.”

Mudrac
Došao je mudrac sa svojim učenikom na planinu sa tri kućice i pitao žitel-
je od čega žive. Odgovorili su mu da imaju kravu i da žive od njenog mle-
ka i svega ostalog šta nudi, kao i da im je ona sve u životu. Mudrac kada 
je odlazio sa planine kaže svom sledbeniku da gurne kravu u provaliju i 
to ovaj uradi. Učenika je mučila savest i posle 15 godina se vrati u selo i 
vidi da je sve asfaltirano, mnogo velikih kuća, raskoš, pa je pitao žitelje 
kako se sve razvilo i dobio odgovor da su zbog gubitka krave morali da 
razvijaju druge aktivnosti, trgovinu i da su uspeli u životu..

Ako ne možeš pomoći svima, pomozi kome možeš 
Jednom sam u kasno predvečerje šetao kraj jedne puste plaže, uživao sam 
u tim večernjim šetnjama. Dok sam hodao, primetio sam jednu osobu na 
velikoj udaljenosti. Kada sam se približio, ugledao sam čoveka, očito iz 
tog kraja, kako se saginje, nešto podiže i baca u vodu. Neumorno je to 
činio, gotovo kao da mu život zavisi od toga. Kada sam prišao još bliže, 
video sam da taj čovek podiže jednu po jednu morsku zvezdu, koje je 
voda izbacila na obalu, i vraća ih u vodu. Zbunih se. Prišao sam i obratio 
se gospodinu: „Dobro veče, prijatelju. Pitao sam se šta to radite.”
„Vraćam ove zvezde natrag u okean. Znate, sada je velika oseka, i sve 
ove zvezde su ostale na suvom. Ako ih ne vratim u more, uginuće.” - 
odgovorio je.
„Shvatam” – rekoh – „ali na plaži leže na hiljade morskih zvezda. Ne 
možete sve da ih vratite u vodu. Previše ih je. Sem toga, to se dešava na 
stotinama plaža duž obale. Zar ne vidite da jednostavno ne možete ništa 
da učinite?”
Čovek se nasmešio. Sagnuo se i podigao još jednu morsku zvezdu. Dok ju 
je vraćao u okean, odgovorio je: „Učinio sam nešto bar za ovu.”

Priča o jezicima (poučna priča o Ezopovom životu)
Mesto Ezopovog rođenja je mala Azija. Po rečima retkih pisaca koji ga 
pominju, Aristofana, Platona, Ksenofona i Aristotela, Ezop je bio rob ne-
kome ko se zvao Ksantos. Po rečima istoričara Herodota Ezopa su ubili 
stanovnici Delfa, a razlog je najverovatnije zbog svog slobodoumlja,tako 
sto su ga gurnuli sa visoke stene u Delfima.
Ovo je jedna od legendi o njegovom životu...
Ezop je kažu bio rob, i morao je da radi sve što mu gospodar naredi. Jed-
noga dana gospodar mu je zapovedio da na pijaci kupi za ručak samo ono 
što je najbolje i ništa drugo..
Ezop ode na pijacu i pokupova samo jezike, koje je svakoga dana spremao 
za jelo na razne načine. Gostima uskoro dosadiše jezici, pa mu to i rekoše, 
a on im odgovori.
- Nema ničeg boljeg od jezika. Jezik je izvor mudrosti, on je glas istine i 

Poučne priče razuma, njime se poučavaju ljudi!
- E, dobro, - reče mu gospodar - onda, molim te, za sutrašnju gozbu kupi 
ono najgore.
Sutradan je Ezop za ručak ponovo pripremio ručak od jezika.
Kad su mu ponovo prigovorili on im odgovori:
- Jezik je zaista nešto najgore što postoji na ovom svetu. Jezikom počinju 
svađe; zbog jezika se ljudi tuže i sude, jezik je uzrok sukoba i ratova.

Da li si krompir, jaje ili zrno kafe? 
Jednom prilikom ćerka se požali svom ocu kako joj je život očajan i pun 
problema. Bila je umorna od svega. Kad god bi neki problem rešila novi 
su se pojavljivali i tako iznova i iznova. Njen otac, inače kuvar po zani-
manju odvede je u svoju kuhinju. Napunio je tri lončića vodom i sačekao 
dok voda ne proključa. Kada je voda počela da vri, on je stavio krompir 
u prvi, jaje u drugi lonac, i nekoliko zrna kafe u treći. Nakon dvadesetak 
minuta isključio je šporet i stavio krompir i jaja u odvojene tanjire a kafu 
sipao u dve šoljice. Okrenuo se ka njoj i upitao je šta vidi?
„Krompir, jaja i kafu.”, - rekla je žurno.
„Pogledaj bolje i dodirni krompir, šta primećuješ”. Ona je to uradila i 
primetila da je krompir omekšao. Zatim je zamolio da oljušti jaje, i ona ga 
je poslušala. E sada bi mogli da popijemo kafu, njen predivan miris joj je 
izmamio osmeh, pa ga je upitala: - „Oče, šta ti sve ovo znači?”.
On tada objasni da se krompir, jaja i kafa suočavaju sa istim nedaćama u 
ključaloj vodi. Međutim, svaki od njih će različito reagovati u takvoj situ-
aciji. Krompir izgleda čvrst i jak ali u ključaloj vodi postaje mek i slab. 
Jaje je krhko, sa tankom ljuskom koja štiti njegovu unutrašnjost. U dodiru 
sa ključalom vodom njegova unutrašnjost postala je čvrsta. Međutim zrna 
kafe nakon što su bila izložena visokoj temperaturi ključale vode nisu se 
mnogo promenila ali su zato promenila čitav vodu, dala joj lep miris i 
prijatan ukus. Reci mi ti koji od ova tri elementa predstavljaju tebe, kad 
ti nevolja zakuca na vrata.
Da li si možda krompir, jaje ili zrno kafe. Kakav je tvoj stav u suočavanju 
sa problemom? Ako si kao zrno kafe, ti svoju okolinu činiš boljom, vred-
nijom, ti teskoću sebi olakšavaš tako da ona bude olakšica umesto teškoće 
i problema, brige i tuge.

Poučna priča o sebičnosti - kako zaraditi „Raj” 
Sanjao jednom neki čovek da je umro. Obreo se u jednoj velikoj prostoriji 
a pored njega stajaše čovek sav u belom, prijatno mu se smešeći. Na sre-
dini sobe nalazila se činija puna neke ukusne hrane od čijeg mu je mirisa 
potekla voda na usta. Oko stola su sedeli ljudi vidno izgladneli, upaluh 
obraza i bolesnog izgleda. Imali su kašike sa veoma dugačkim drškama 
koje su bile pričvršćene na njihove ruke. Svu su mogli da zahvate hranu iz 
te velike posude ali pošto je kašika bila duža od njihovih ruku, nisu uspe-
vali da hranu prinesu ustima. Ubrzo je počela svađa, komešanje i grčevita 
borba. Čovek se stresao na sam pogled njihovog jada i njihovih patnji.: 
„Ovo mora da je pakao, kada imaju hranu a ne mogu da je pojedu.” „Da 
to je pakao, ali ti ne pripadaš ovde, pođi sa mnom.”
Ušli su u drugu prostoriju. U ovoj sobi stvari su bile iste kao i u prethod-
noj. Ali, ovog puta su osobe bile dobro nahranjene i srećne, međusobno su 
razgovarale zadovoljno se smeškajući. Jedan od ljudi koji je sedeo za sto-
lom svojom kašikom je nahranio čoveka pored sebe a ovaj sledećeg, sve 
dok svi nisu bili siti i zadovoljni. „Ovo je raj” - zaključio je usnuli čovek.  
Ovi su naučili hraniti jedni druge, dok su prvi misleli samo na sebe.
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Ako smo se jednom iskreno zakleli, ne moramo se stalno zaklinjati. Što 
se više i češće zaklinjemo, sve smo sumnjiviji.

Budite ponosni, branite svoje dostojanstvo. Nemojte zavisiti od onoga 
čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo.

Birajmo najpametnije i najsposobnije. Pokušali smo sa najboljima pa to 
nije dalo nikakve rezultate.

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. 
Postala vam je žena i od tada više ne zna gde su joj igla i konac.

Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati 
za sve gluposti i greške.Volite svoju decu i kad su kriva, jer ce ih život 
kažnjavati i kad nisu.

Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog 
za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo 
sami i sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama.

Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo 
pre odmora ili to radite i posle?

Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim 
muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.

Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima- to nije ništa- već sa drugim 
ženama.

Začas stignemo od večeri do jutra. A od jutra do večeri treba dugo i na-
porno putovati.

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

Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko 
ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre.

Kad će taj metro? Mnogi Beograđani su već odavno pod zemljom i če-
kaju.

Molimo pametne i poštene da čuvaju zdravlje i ne gube nadu. Za svaki 
slučaj. Ako nam niko drugi ne pomogne.

Naivni postavljaju pitanja, ali ne vidimo šta imaju od toga. Bolje žive oni 
koji nisu u pravu.

Najviše vas mrze oni koji vam najviše duguju.

Neko živi samo od prodaje plastičnih kesa i ne zna šta će od radosti i 
veselja. A neko kupuje te kese i kupuje ono zbog čega kupuje kese i opet 
ne može da nađe razlog za zadovoljstvo.

Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i 
osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite sa njima.
Neka su nam lekari živi i zdravi! Da nije njih, mnogi od nas ne bi imali 
pred kim da se skinu, niti bi imao ko da nas pipne.

Naivni postavljaju pitanja ali ne vidimo šta imaju od toga. Bolje žive oni 
koji nisu u pravu.

Na beogradske pijace stižu kajsije i breskve. Mi vam savetujemo da je-
dete jednu dnevno. Prva je najlepša. Sve druge su iste kao prva.

Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake 
novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali 
ne znaju šta sa njima da rade.

Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude 
u njoj.

Stida se treba oslobađati na vreme, dok još možemo da radimo sve ono 
čega se stidimo.

Svako dete trebalo bi da ima bar po jednu sestru ili brata, za slučaj da mu 
fale mama ili tata.

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

Tako nam i treba. Dok nismo priznavali da ima problema, nismo ih morali 
ni rešavati.

Uvek je bolje TAMO nego OVDE i uvek je lepše ONO nego OVO. 
Nemamo sreće sa onim što imamo i što jesmo. Našu sreću uživaju drugi, 
a da to možda i ne znaju.

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

Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u 
glavu je dugoročno i neizvesno.

Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više 
nikome nismo potrebni.

Osvajanje sreće
Neće biti srećan mnogo
ko na sreću gleda strogo,
ko je meri sa svih strana
i nalazi sreći mana.
Ovu hoće, onu neće- tu ne može biti sreće.
Ne, tu nema sreće.
Ima jedna mudrost stara: i za sreću treba dara,
srećan čovek – sreću stvara!
Neko traži mnogo sreće, i najlepše i najveće.

Sve što nije mera puna
on u sreću ne računa.
Mnogo hoće, malo neće- tu ne može biti sreće.
Ne, tu nema sreće!
Ima jedna mudrost stara: i za sreću treba dara,
srećan čovek – sreću stvara!
Nekom zavist mira ne da
svoju sreću i ne gleda.
Svoju sreću ne uzima
jer je drugi više ima.

Tuđu hoće, svoju neće- tu ne može biti sreće.
Ne, tu nema sreće!
Ima jedna mudrost stara: i za sreću treba dara,
srećan čovek – sreću stvara!

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
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Mudre misli
Ako želiš izgubiti prijatelja, posudi mu novac
Ako imaš mašice, ne hvataj vatru rukama
Ako ne umije reći, umije leći.
Ako ti mogu kupiti kapu, pamet ne mogu
Bijele ruke tuđ posao miluju.
Bježi kud ti je volja, od sebe ne utječe.
Bog ne plaća svake subote.
Bogat je onaj koji više proizvede, nego što pojede.
Bogata je teško darovati, sita gosta još teže častiti.
Vinograd ne ište molitve, nego motike
Više valja gram pameti nego oka snage
Više je ljudi pomrlo od jela i pića nego od gladi i žeđi
Više um zamisli nego more ponese
Gde je sila gospodar, pravda je sluga
Gde je sloga tu je i pobeda
Gde je sova izlegla sokola?
Gde je stida, tu je i poštenja.
Da je švati ko zjati, i vrana bi košulju nosila.
Da ne bole, ne b’ se rane zvale.
Da nije vetrova, pauci bi nebo premrežili.
Da padne na leđa, razbio bi nos.
Đe ko nikne, tu i obikne.
Đe nema malenog nema ni golemog.
Đe nije žene, tu nije ni kuće.
Đe se god sastanu ljudi, ocjenjuju druge, a sebe ne.
Ženiti se mlad - prerano je, a star - prekasno je.
Ženska lepota je njeno oružje
Žensko je tuđa sreća
Ženu i kosu nikome ne daj
Za nevolju babu vode, kad devojke ne nahode.
Za nevolju i medved igrati nauči.
Za neprijateljem ako i misliš ne govori zlo.
Zlato je čisto i u prljavoj kesi.
I kljuse i goveče teži na svoj zavičaj.
I krme rokne kad mu se čovjek javi.
I ljude poslušaj, i svoje pameti imaj.
I sunce prolazi kroz kaljava mesta ali se ne okalja.
Jače je djelo nego besjeda
Jedna greška, večna muka.
Jedna šugava ovca celo stado ošuga.
Jednog gleda, dvojica se nadaju.
Kad je glava luda, sve telo strada
Kad lažeš, kreću li ti se zubi.
Kad lisica pridikuje, pazi dobro na guske.
Kad najviše grmi, najmanje kiše pada.
Ko prati tuđ posao, svoj zaboravlja.
Lasno je u Dunav kamen baciti, al ga je teško izvaditi.
Lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati.

Ljubav je jedina strast koja ne trpi prošlost, ni 
budućnost
Ljubav ne traje dugo ako ukloniš svađe.
Ljubav nema godina: ona se uvek rađa
Ljubav pametnog zaluđuje
Ljubazan ali jedva čeka da mu vidi leđa
Ljudi se najviše muče zbog hleba i ljubavi.
Malena je tica prepelica, al umori konja i junaka.
Među ćoravijem, ko ima jedno oko meću ga za Cara.
Mlati rukom, ko kobila repom
Mnogo ašova treba dok se istina sahrani.
Mnogo zrna gomilu načine.
Na tuđim leđima lako je breme
Na ugašenu vatru vode ne sipaj
Na usamljenost osuđuju prijatelji.
Navalio ko zima na gola čovjeka.
Onaj te voli koji te nagoni na plač.
Onome, ko ume da čeka, vremenom sve dolazi.
Otišao da mu vide noge put
Oštar nož ljuto seče, a oštar jezik i gore.
Po glasu ptica, a po šapama se lav poznaje
Po drugi put lisicu ne uhvati u gvožđe
Podnosi, a ne tuži na ono čemu se ne može izbeći.
Pozajmi rukama, pa traži nogama.
Rat je kao oblak pa nekog orosi, nekog pokvasi
Rep glavi ne zapovijeda
Retka je sreća bez gordosti
Reči treba meriti, a ne brojati.
Sva je huka na vuka, a iza vuka i lisica sita
Svak po sebi sudi o drugome.
Svaka muka za vremena, a sramota zavijeka
Sveća je sveća ako je slepac i ne vidi
Teško konju kog slepci teraju
Teško nogama pod ludom glavom
Tuđe je sve lijepo, ali je svoje najljepše.
U koga je pogača u toga je i nož
U nevolji ne treba plakati, nego leka tražiti
Uz malo može biti dosta, a u dosta malo
Hajduke narod ceni, ali za njima u goru neće
Hlebom ga dušmani hranili!
Hoće vatru koja ne peče.
Car nad carom uvek se nađe
Carska se ne poriče
Čaša iza čaše, a iza čaše istina.
Što više sile, više i zla.
Što više ljubavi vraćaš, više ćeš i primiti.
Što danas ne potrošiš, to si stekao.
Što ih manje titraš to te više spopadaju.




