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Јесењи радови
Поштовани читаоци,

Између два броја „Мостова”, иако је у међувремену била пауза због 
годишњих одмора, ипак је било много активности у српским друштви-
ма у Словенији, тако да можемо бити веома задовољни са свиме што 
су припремила, организовала и извела наша друштва.

За српски фолклор у дијаспори и региону свакако је најважнији до-
гађај 24. европска смотра српског фолклора дијаспоре и Срба у регио-
ну која је одржана 8. и 9. јуна у београдском Сава центру, а на којој су 
наступила и четири друштва из Словеније и то: СПД „Никола Тесла” 
из Постојне, у ревијалном дијелу, а у такмичарском СКД „Слога” из 
Нове Горице, КД „Брдо” из Крања, СКУД „Видовдан” из Љубљане, 
које је освојило златну плакету и КПСХД „Вук Караџић” из Радовљи-
це коме је припала сребрна плакета. Ово је свакако подстрек за идућу 
25. европску смотру српског фолклора дијаспоре и Срба у региону 
која ће се одржати 30. и 31. маја 2020. године у Паризу.

У вези са фолклорном дјелатношћу и активностима која су се одвија-
ла у ових неколико мјесеци споменућемо у уводу „16. етно фестивал 
Храстник”, затим „Видовданску прославу“ као и учешће на фолклор-
ним фестивалима у организацији других друштава, а који су одржани 
у Словенији, Србији и Републици Српској, о чему можете прочитати 
на страницама овог броја „Мостова”.

Поред фолклора у раду српских друштава заступљени су и други са-
држаји који су везани за српску културу, језик, традицију, обичаје и 
све оно што чини идентитет и слику једног народа, а друштва се тру-
де, по својим могућностима, да све што раде, ураде на најбољи начин.

У овом јесењем дијелу године веома ангажоване биле су литерар-
но-драмске секције које су приказале само један дио од онога што 
могу, а до краја године предвиђено је још неколико догађаја на којима 
ће се представити српски књижевници из Словеније, као и они који се 
баве драмском дјелатношћу.

Поред чланака о дјеловању друштава и у овом броју, као по обичају, 
доносимо и неколико других прилога, као што су литерарни, затим о 
духовности, историји, занимљивостима и забаву страну, а све у вје-
ровању да ће и овај број за све вас који читате „Мостове” бити за-
нимљив.

Душан Јовановић
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24. ЕССФ
Смотра је одржана 8. и 9. јуна 2019, а поче-
ла је у суботу, 8. јуна, најавом водитеља који 
је прво најављивао друштва која учествују 
на Смотри, да би из сваког друштва по је-
дан пар у ношњама изишао на бину  итако 
представио своје друштво. Затим је ансамбл 
„Књаз Милош” извео химну „Боже правде”, 
да би се потом гостима и публици обратио 
Ненад Миленковић, предсједник Савеза 
српског фолклора Швајцарске и предсјед-
ник Организационог одбора 24. европске 
смотре српског фолклора дијаспоре и Срба 
у региону. Ненад Миленковић је пожелио 
топлу добродошлицу истакавши да се у ње-
говој организацији Смотра увијек одржава у 
Србији, а ово је већ трећи пут да се Смотра 
одржава у Београду, у Сава центру. Нагласио 
је да су овдје сви побједници, „јер данас је 
најбитније да смо сви у нашој домовини”.

У име предсједника Републике Србије Алек-
сандра Вучића и у своје име учесницима, 
гостима и публици обратио се и Никола 
Селаковић ,генерални секретар предсједни-
ка Србије. У свом топлом поздраву навео 
је сљедеће: „Не могу вам пожелети добро-
дошлицу јер сте дошли кући. Али вам могу 
пожелети да кући долазите што чешће, да 
остајете што дуже, и да се свуда где се у све-
ту појавите пронесе слава нашег опанка и 
наше шајкаче. Желим вам да чувате и негује-
те наш лепи Вуков српски језик, а држава ће 
вам у томе помоћи”  рекао је Селаковић.

Ансамбл „Књаз Милош” отпјевао је пјесму 
„Тамо далеко”, а онда су се публици пред-
ставила два друштва у ревијалном наступу, 

прво КУД „Бранко Меденица” из Косова 
Поља, који је својим наступом побрао ве-
лике симпатије код публике. Након њих на 
сцену је ступио и АНИ „Абрашевић” из 
Цириха, а своје играчко умијеће показао је 
и Ненад Миленковић, предсједник друштва.

У наставку програма, који је у два дана по-
дијељен у четири блока, у такмичарско дије-
лу први су узели учешће чланови АНИП 
„Ђурђевданско коло“ из Подгорице са ко-
реографијом „Игре из Старе Црне Горе”, да 
би потом наступила и остала друштва, њих 
укупно 54 у такмичарском дијелу и четири 
у ревијалном. У програму је тако учество-
вало 58 друштава из различитих земаља, 
Швајцарске, Њемачке, Аустрије, Италије, 
Словеније, Француске, Румуније, Републи-
ке Српске, Црне Горе и Сједињених Аме-

ричких Држава. За награде и прелазни пе-
хар, популарну статуету „Шумадинац” коју 
додјељују „Вести”, а која је прошле године 
отишла у руке фолклораша КУД „Вук Сте-
фановић Караџић” из Роршаха, такмичило 
се око три хиљаде фолклораша.

У суботњем програму, у другом блоку, на-
ступила су и два друштва из Словеније, прво 
чланови СПД „Никола Тесла” из Постојне, 
у ревијалном дијелу, са кореографијом под 
називом „Стојан се спрема”, аутор кореогра-
фије Велимир Аговски, музички аранжман 
Александра Степић, а у вечерњем дијелу 
другог блока наступило је СКД „Слога” из 
Нове Горице које је представило кореогра-
фију „Кад бапне гоч у мене срце да искочи” 
– игре из Црне Траве, аутор кореографије 
Милан Гламочанин, музички аранжман ура-
дио Здравко Ранисављевић а умјетнички 
руководилац ансамбла је Давид Грујић. За 
подмлађене екипе СПД „Никола Тесла” и 
СКД „Слога” било је ово велико искуство и 
подстицај за будући рад.

Послије наступа свих фолклорних група у 
суботу увече настављено је дружење уз ор-
кестар Моме Крстића, који је такође пратио 
наступ ансамбла „Књаз Милош”.

Недељни програм, 9. јуна, почео је већ у 
тринаест часова, а у трећем блоку Смотре 
наступило је и треће друштво из Словеније, 
фолклораши КД „Брдо” из Крања са коре-
ографијом која носи назив „Бела недеља у 
Гружи”, аутор кореографије Славица Миха-
иловић, музичког аранжмана Здравко Рани-
сављевић а умјетнички руководилац ансам-
бла је Милан Гламочанин.

У четвртом блоку своје учешће узела су 
још два друштва из Словеније, прво СКУД 

У Сава центру у Београду одржана је 
24. европска смотра српског фолкло-
ра дијаспоре и Срба у региону

АНИ„Оро” Париз

КУД „Бранко Меденица” Косово Поље
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„Видовдан” из Љубљане са кореографијом 
„Српске народне игре и песме из Хомоља”, 
аутор кореографије Јанко Димитријевић, му-
зички аранжман урадио Здравко Ранисавље-
вић а умјетнички руководилац ансамбла је 
Жељко Крсмановић. Скоро пред крај про-
грама наступили су и фолклораши КПСХД 
„Вук Караџић” из Радовљице који су пред-
ставили кореографију по називом „Кроз 
Пиротско поље”, коју је урадио и посатвио 
Дамир Шиповац, музички аранжман је дјело 
Жанијела Шубље а умјетнички руководилац 
ансамбла је Сандра Јевтић.

Након завршеног програма, а у очекивању 
да стручни жири у саставу: проф. др Мирја-
на Закић, етномузиколог, проф. др Селена 
Ракочевић, етнокореолог, др Весна Бајић 
Стојиљковић, етнокореолог-етномузиколог, 
Вилма Нишкановић, етнолог и Игор Гудић, 
кореограф, засиједа и припреми резулта-
те наступа фолклорних група, у аули Сава 
центра учеснике и посјетиоце забављао је 
„Allegreto Bend”.

Дошло је вријеме и за проглашење побјед-
ника, као и добитника златних, сребрних и 
бронзаних плакета, као и специјалних при-
знања. Сви учесници добили су захвалнице 
за учешће на 24. Европској смотри српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону, као 
и мини статуету „Шумадинца” и мали та-
пан. Након подјеле бронзаних, сребрних 
и златних плакета, дошло се на ред и на 
проглашење свеукупног побједника а то су 
фолклораши АНИП „Оро“ из Париза који су 
са короеграфијом под називом „Ко ће тебе 
љубо љубит“, аутора Снежане Митровић 
и Николе Бранковића, музички аранжман 
Бојан Милинковић, освојили 95,5 бодова ис-
пред СД СЦ „Штутгарт” и СКЦ „Стеван Мо-
крањац” Беч, који су освојили по 99 бодова. 
Статуету „Шумадинац“ побједницима АНИ 
„Оро” Париз“ предао је Душан Видаковић 
предсједник Nidda Verlag компаније који је 
у свом обраћању рекао: „ Драга омладино 
из расејања и региона,  част ми је да доде-

лим победнику пехар  Шумадинац“. За мене 
сте вечерас сви победници, одужили сте се 
отаџбини, а да ли се она одужила вама то 
ћемо тек видети”.

Златне плакете освојило је једанаест 
друштава и то: АНИ „Оро” Париз (99,5), СД 
СЦ „Штутгарт” Штутгарт (99) СКЦ „Стеван 
Мокрањац” Беч (99), СКУД „Вук Стефа-
новић Караџић” Шененверд (98,667), КУД 
„Завичај” Винтертур (98,167), КУД „Борац” 
Солинген (98), СКУД „Видовдан” Љубљана 
(97,834), ФМД „Извор” Сент Гален (97,833), 
КУД „Југос” Минхен (97,833), КУД „Вук 
Стефановић Караџић” Роршах (97,833), 
КСЗС „Салцбург” Салцбург (97,333).

Сребрне плакете освојило је дванаест 
друштава: КУД „Уна“, Нови Град, са освоје-
них 97 бодова, КПСХД „Вук Караџић“ Ра-
довљица (96.833), СФД „Хомоље“ Госау 
(96.667), СНСК „Слога“ Штутгарт (96.5), 
КУД „Плави делија“ Велики Сенпетар 
(96.3234), КУД „Бисери“, Дренси-Париз 

(96.333), СКУД „Др Младен Стојановић“ 
Приједор (96), КУД „Кнез Лазар“ Гмунден 
(96), КУД „Опанак“ Салцбург (95.833), КУД 
„Рас“ Луцерн (95.667) и КУД „Добросав Ра-
довановић Кикац“ Базел (95.666), КУД „Из-
вор“ Нови Изенбург (95.666).

Бронзане плакете припале су: КУД „Све-
ти Сава“ Цуг (95.5), СКД „Слога“ Манхајм 
(95.167), КУД „Слога“ Вићенца (94.833), КД 
„Брдо“ Крањ (94.667), СКД „Свети Сава“ 
ФА „Бранково коло“ Гепинген (94.5), ФА 
„Шумадија“ Милвоки (94.167), КХД „Коло“ 
Франкфурт (94.167), КУД „Јован Јовановић 
Змај“ Фелдкирх (94), КУД „Србија“ Дорт-
мунд (94), КУД „Илићка“ Брчко (93.833) и 
СКСК „Никола Тесла” Линц (93,667).

Медијски покровитељ Смотре дневни 
лист „Вести” свим учесницима додијели је 
специјалне захвалнице, као и осам специјал-
них награда.

АНИП „Оро” из Париза припала је специјал-
на награда за ношњу – костим, за најбољег 
инструменталног солисту изабран је КУД 
„Уна“, а најбоља група певача је из ФМД 
„Извор“ из Сент Галена. Специјалну на-
граду за најбољи аранжман добио је СКЦ 
„Штутгарт” из Штутгарта, за представљање 
најближе изворном стваралаштву „Вук Сте-
фановић Караџић“ из Роршаха, а за истра-
живање у области српског плеса и ношњу 
КУД „Свети Сава“ из Цуга. Специјалну на-
граду за најбољу нову кореографију доби-
ло је КУД „Борац“ из Солингена. По оцени 
стручног жирија најуигранији ансамбл био 
је „Југос“ из Минхена. За најбољег младог 
солисту ансамбла плакету је однео КУД 
„Плави делија“ из Великог Семпетра у Ру-
мунији.

Сљедећа. 25. европска смотра српског фолк-
лора дијаспоре и Срба у региону одржаће се 
30. и 31. маја 2020. године у Паризу.

Текст и фото: Душан Јовановић

Никола Селаковић

Водитељ програма и Ансамбл „Књаз Милош”
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КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

СКУД „Видовдан” Љубљана

СКД „Слога” Нова Горица
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Представници друштава учесника

СПД „Никола Тесла” Постојна

КД „Брдо” Крањ
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Овогодишњи, шеснаести по реду, Етно фе-
стивал одржан је 15. јуна 2019. у Спортској 
дворани у Храстнику пред око триста гле-
далаца и гостију који су имали прилику да 
виде наступе фолклорних и пјевачких група, 
инструменталних солиста и хора.

У уводу програма водитељка Снежана Мак-
симовић је поздравила све присутне и на-
гласила да је ово већ традиционални догађај 
који траје дуги низ година, а који успјеш-
но организује Српско културно друштво 
„Сава” Храстник. Навела је да је „традиција 
дело људских радњи које се у времену креа-
тивно допуњавају, и на тај начин развијају и 
трају кроз генерације”. У програму су уче-
ствовали, како је наведено у поздравном го-
вору „велики број људи различитих година, 
велики број играча, певача и свирача, који 
ће своје програме изнети кроз љубав према 
игри, песми и музици”. Водитељка је затим 
навела сва друштва која учествују на овом 
Етно фестивалу, а то су: Хор и изворна пе-
вачка група КУД „Уна”, Нови Град, СКУД 
„Др Младен Стојановић”, Приједор, Фолк-
лора 63 – КД Шентјур, Шентјур, Фолк-
лорна скупина Свобода, Трбовље, Вокална 
скупина КУД „Талисман”, Шкофја Лока, 
Фолклорна скупина Грифон, Шемпетер, 
Савињска Долина, КУД Младост, Љубљана, 
СД „Др Младен Стојановић”, Велење, хар-
моникаш Антонијо Јукић, Храстник и СКД 
„Сава” Храстник.

Снежана Максимовић је поздравила и го-
сте који су се одазвали позиву и прису-

Етно фестивал Храстник 2019
Српско културно друштво „Сава” 
из Храстника по шеснаести пут 
организовало Етно фестивал у 
Храстнику

ствовали овом значајном догађају за СКД 
„Сава” и за општину Храстник, а гости су 
били: Владимир Котуровић из Министар-
ства спољних послова Србије – Управа за 
сарадњу са дијаспором и Србима у региону, 
а који је из братске општине Рашка, Марко 
Функл, начелник општине Храстник, замје-
ник начелника и општинско вођство, Ивана 
Јакшић Матовић, први секретар и конзул у 
Амбасади Србије у Словенији, протојереј 
стафрофор Милан Дудуковић, Нина Мауро-
вич и Сонибој Кнежак, посланици Држав-
ног збора Републике Словеније, Блаж Ројко, 
представник Јавног фонда РС за културне 
дјелатности, Миран Јерича, бивши начелник 
општине Храстник, представници Савеза 
српских друштава Словеније, представници 
јавних завода и организација, спонзори и до-
натори. Поздравила је такође и све учеснике 
и пријатеље СКД „Сава”.

Након поздравног говора позвала је Влади-
мира Котуровића, из Управе за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону а затим и 
Марка Функла, начелника општине Храст-
ник, који су се обратили публици и навели 
значај оваквих догађаја, као и значај културе 
не само за друштва, него и за локалну зајед-
ницу и шире. Марко Функл је и службено 
отворио 16. Етно фестивал Храстник 2019.

Водитељка Снежана Максимовић у име 
СКД „Сава” захвалила се пријатељима и 
спонзорима без који би Фестивал било мно-
го теже извести, а то су Општина Храстник, 
Јавни фонд Републике Словеније за култур-
не дјелатности, Министарство спољних по-
слова Републике Србије – Управа за сарадњу 
с дијаспором и Србима у региону, Steklarna 
Hrastnik 1860, AGM Nemec – Aqua Roma, 
Културно рекреациони центар Храстник, Ту-
ристичко информациони центар Храстник, 

Омладински центар Храстник, Мода Тр-
бовље, Бар „La vie” Трбовље, Цвећара Кла-
ра Кисовец, „Kokos bar” Храстник, „Porto 
pub”, „Елстик” Храстник, Пекара „Бане” 
Зрече, Реставрација „S” Љубљана, „Јагода” 
Храстник, Фризерски салон „Krauskopf”, 
Фризерство стил Рада Чамбер, Рада Чамбер 
и Славица Трипуновић које су се побринуле 
за сценографију.

Програм је почео извођењем кореографију 
„Море изгрејала нане сјајна месечина” – 
Игре из Врањског поља, а част да први узму 
учешће у програму припала је домаћину, 
СКД „Сава” Храстник. Аутор кореографије 
је Александар Бабић а музичког аранжмана 
Дарко Ћитић. Публика је имала прилику да 
види Емкино коло, Елено моме, Пембе, Грч-
ко оро, Шврљиг и Власинку.

Из Шентјура је дошла фолклорна група која 
носи име „Фолклора 63” а која ради под 
окриљем Фолклорног друштва Шентјур, а 
која дјелује од 1963. и која од тада успјеш-
но представља и његује протекло плесно 
насљедство у карактеристичној ритмичкој и 
кореографској аутохтоности Козјанских, Бе-
локрањских, Горењских и игара из Гламоча. 
Овом приликом представили су се играма са 
подручја Трста и околине под називом „Stu 
ledi”, а ово је премијерно извођење од стра-
не „Фолклоре 63”. Умјетнички руководилац 
групе је Роберт Брежан.

Чланови КУД „Уна” из Новог Града су та-
корећи стални учесници Етно фестивала, 
било са фолклорном групом, хором или пје-
вачком групом. Ове године дошли су са мје-
шовитим хором и пјевачком групом. Иначе 
хор КУД „Уна” основан је 2008. а имао је 
запажене наступе како у Новом Граду, исто Цвијетин Нешковић, предсједник СКД „Сава” уручује захвалницу Владимиру Котуровићу

Марко Функл, начелник општине Храстник
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тако и у Бањој Луци, Приједору, Хрватској, 
Словенији, али и у Грчкој. У категорији мје-
шовитих камерних хорова 2008. освојили су 
златну медаљу на међународном такмичењу 
хорова у Бијељини, 2015 године на такми-
чењу Златна липа Тухља освојили су двије 
сребрне медаље, а 2016. на истом такми-
чењу златну медаљу и 2. мјесто у конкурен-
цији од 25 хорова. На међународном такми-
чењу Леге Артис у Тузли, које је одржано 
2017, освојили су бронзану медаљу, 2018. 
године освајају награду публике на међуна-
родном такмичењу „Златна вила” у Прије-
дору као и златну медаљу у Тухљу. Хор 
његује духовну и светску музику домаћих 
и страних аутора, настојећи да обухвати све 
стилске епохе. Диригент Хора је Горан Ву-
лета који је од стане жирија био награђен за 
изузетну музикалност. На 16. Етно фестива-
лу представили су се сљедећим програмом: 
„Голема ччкалица” Д. Величковић, „Мари 
моме” Д. Христов, „Заспо Јанко” изворна, 
Крајишке пјесме, Н. Савић.

Из Приједора дошло је СКУД „Др Младен 
Стојановић”, које је основано 1885. као 
српско пјевачко друштво „Вила” и као такво 
је најстарије српско друштво у Републици 
Српској. Друштво окупља око 630 чланова. 
Најбројнија је фолклорна секција која је ор-
ганизована у десет група. Ту су женски ка-
мерни хор, народни оркестар, тамбурашки 
оркестар, вокалне групе и секција народне 
радиности. Секције друштва оствариле су 
у својој 135 година дугој историји бројна 
гостовања и наступе у земљама Европе и 
Азије. На репертоару фолклорне секције се 
налази 47 кореографија. Ансамбл поседује 
400 комплета народних ношњи. У свом пр-
вом наступу на Етно фестивалу представили 
су се играма са Грмеча. Умјетнички руково-
дилац ансамбла је Младен Радић.

Пјесма и игра су значајни у животу свако-
га човјека, да се зна веселити, изражавати 
осјећања и опустити се у правом тренутку. 
То чланови фолклорне групе „Свобода” из 

Трбовља добро знају, јер је протекло већ 
тридесет година њиховог дјеловања. Играју 
игре скоро свих словеначких покрајина. На-
родне игре со дио културног насљедства, 
зато се труде да би се све то преносило из 
рода у род, јер народна изрека каже: „пошто-
вање насљедства је поштовање самога себе”. 
У програму Етно фестивала приказали су 
сплет Горењских игара.

Свака покрајина има неке своје посебно-
сти, нешто што је разликује од осталих по-
крајина. Тако исто и Шумадија са својим 
природним љепотама, пропланцима и рије-
кама који су опјевани у многим пјесмама, 
уз звуке фруле и хармонике. Како то дјели-
мично изгледа приказали су фолклораши СД 
„Др Младен Стојановић” из Велења који су 
одиграли игре из Левча, а посебна каракте-
ристика су ношње из тог подручја, што још 
више дочарава саму кореографију.

Након игре опет пјесма, овај пут у извођењу 
вокалне групе КУД „Талисман” из Шко-

фје Локе, која је основана 2013. у Руском 
центру науке и културе у Љубљани, под 
вођством Ирине Грушчине. Вокалну групу 
чине пјевачице различитих народности, а 
све њих здружује љубав до мелодичних и 
лијепих пјесама, које топлином и радошћу 
пуне душе. У репертоар ансамбла спадају 
руске и словеначке пјесме, поезија, роман-
се, фолклор и музика из познатих филмова, 
које изводе a-capella или у пратњи гитаре и 
балалајке. У 2018, поводом петогодишњице 
дјеловања, издали су ЦД под именом „Од 
Сибира до Јадрана”, коју чине пјесме разних 
народа Русије, Словеније, Летоније, Далма-
ције, Украјине, Италије и Македоније. Руко-
водилац групе је Ирина Гушчина, дипломи-
рани хоровођа, пјевач и режисер. Публици у 
Храстнику представиле су се у два блока, у 
првом су отпјевале пјесме: „Трс” (Руска на-
родна), ”Шел је козак” (Украјинска), „Иван 
да Марја” (Руска народна). 

Из Шемпетра у Савињској долини дошла је 
фолклорна група Културног друштва „Гри-
фон”, које се поноси са дугогодишњом тра-
дицијом, јер група без прекида дјелује већ 
57 година. Играчи су у већини старији, који 
су одани фолклорној традицији већ више од 
тридесет година. Веома радо се сјећају број-
них наступа у Словенији и иностранству. 
Суоснивачи су Међународног фолклорног 
фестивала „Од Цеља до Жалеца”. Играју 
игре свих словеначких покрајина, најчешће 
заиграју штајерске игре, којим су се пред-
ставили и овом приликом. Стручни вођа ан-
самбле је маша Кумпергер.

На разним народним свечаностима и светко-
винама, зборовима, крштењима, свадбама, 
славама играло се и пјевало уз музику, како 
гдје и како на које народне инструменте а да-
нас је највише присутна хармоника. Тако су 
и на овом догађају присутни могли да чују 
звуке хармонике Антонија Јукића, ученика 
Музичке школе Храстник, који је одсвирао 
„Бумбаров лет” Николаја Римског и „Трак-
торско коло” легендарне Радојке Живковић.

Мјешовити хор КУД „Уна” Нови Град

Цвијетин Нешковић, предсједник СКД „Сава” уручује захвалницу Мирану Јеричу
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У свом другом наступу, односно другом бло-
ку, чланице вокалног састава „Талисман” 
отпјевале су пјесме: „Вања (Руска народна), 
„У пољу маглица” (Руска народна), „Ивака” 
(Украјинска), „Ој, Дусја, Ој Марусја!” (Ру-
ска народна).

Фолклораши КУД „Младост” из Љубљане 
неколико пута су учествовали на Етно фе-
стивалу, а ове године публику су пјесмом 
„Златиборка ја сам” одвели у Златиборски 
округ, тачније у Ужице, а публика је имала 
прилику да види карактеристике игара из 
овог краја, са много дјевојачког и момачког 
надигравања, музике која је веома дина-
мична, као и ношњи са богатим мотивима 
на кецељама и марамама. Аутори ове коре-
ографије су Горан Пауновић и Властимир 
Вељовић, музички аранжман урадио Дарко 
Ћитић, а умјетнички руководилац ансамбла 
је Милка Марин.

Традиционална, изворна пјесма је саставни 
дио српске традиције и културе, а стварана је вијековима и вијековима се очувала у свом 

изворном облику на свим српским просто-
рима, са својим посебностима и начином 
извођења. А како то изгледа показали су и 
чланови мушке пјевачке групе КУД „Уна” 
Нови Град, којом руководи Борислав Дамја-
нић, који је на 24. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону од 
стране стручног жирија добио награду за 
најбољег инструменталисту. 

Чланови Српског културно-умјетнич-
ког друштва „Др Младен Стојановић” из 
Приједора у свом другом наступу одиграли 
су игре из Горњег Високог, да би на крају 
програма поново на сцену изишли фолк-
лораши СКД „Сава” Храстник и одиграли 
игре из Лесковца.

Дошло се и до краја програма, а онда је 
водитељка Снежана Максимовић позвала 
Цвијетина Нешковића, предсједника СКД 
„Сава” Храстник, Владимира Котуровића 
из Управе за сарадњу с дијаспором и Ср-
бима у региону и Славицу Трипуновић, 
почасног члана друштва и спонзора, који 
су представницима друштава-учесника 
подијелили захвалнице и поклоне у знак 
сјећања на овај догађај.

За велики допринос и подршку у органи-
зовању Етно фестивала у протеклих петна-
ест година Цвијетин Нешковић је уручио 
захвалницу Мирану Јеричу, дугогодишњем 
начелнику општине Храстник, а Слави-
ца Трипуновић је у име друштва уручила 
умјетничку слику.

Дружење је послије вечере, коју је припре-
мио организатор, настављено уз музику гру-
пе „Трећа смјена“.

Текст и фото: Душан Јовановић 

КУД „Талисман” Шкофја Лока

СКД „Сава” Храстник

СКУД „Др Младен Стојановић” Приједор
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Хармоникаш Антонијо Јукић Снежана Максимовић

Изворна певачка група КУД „Уна” Нови Град

Фолклорна скупина „Грифон” Шемпетер, Савињска долина

Фолклора 63 – КД „Шентјур” Шентјур

Фолклорна скупина „Свобода” Трбовље

КУД „Младост” Љубљана

СД „Др Младен Стојановић” Велење
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Видовданска прослава
Културно просвјетно, спортско и ху-
манитарно друштво „Вук Караџић” 
из Радовљице и ове године органи-
зовало традиционалну „Видовданску 
пеославу”

Овогодишња „Видовданска прослава” одр-
жана је на већ устаљеном мјесту, Старој Сави 
на Јесницама, 22. јуна 2019. уз присуство ве-
ликог броја чланова и пријатеља друштва, 
као из гостију из Јесеница и других крајева. 
Програм са културним садржајем почео је 
нешто послије шеснаест часова, а до тада су 
већ пристигле скор све фолклорне групе, као 
и гости, а домаћини припремили све потреб-
но за овај догађај који је био испуњен игром 
и пјесмом не само чланова фолклорних гру-
па, него и игром и пјесмом посјетилаца.

На почетку програма водитељка Маја Пе-
ровић поздравила је госте и учеснике у 
програму сљедећим ријечима: „Драги гости 
и посетиоци. У своје име и у име чланова 
друштва „Вук Караџић” све вас присутне 
топло поздрављам. Година је прошла и по-
ново смо се окупили на старом месту, на на-
шој традиционалној Видовданској просла-
ви. Видовдан, који је непокретни празник, и 
кога празнују српска и бугарска православна 
црква 28. јуна и један је од највећих српских 
празника. У нашем друштву га већ годинама 
прослављамо, кроз сад већ традиционалну 
„Видовданску прославу”, где се заједно са 
вама дружимо за завршетак сезоне. 

Значај Видовдана за српски народ происти-
че из историјских догађаја који су везани за 
тај датум, а од свих је најзначајнији Косов-
ски бој. По интерпретацији која се везује за 

традицију и мит Косовског боја, судар две 
војске на Косову пољу  требало је да се деси 
на дан када треба „да се види ко је вера, а 
ко невера”. По том миту се од тада тај дан 
назива Видовданом”.

Након увода и поздравног говора о Видовда-
ну, Маја Перовић је најавила првог учесника 
у првом блоку програма, а част да први пока-
жу своје игре припала је најмлађим чланови-
ма фолклорне групе КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица, Друштва које је почело са радом 
1995, и полако се приближава двадесет пе-
тој годишњици постојања. Циљ друштва је 
младима приближити српску традицију, кул-
турно наслеђе, језик, игру и песму. Млади 
фолклораши, будућност друштва, одиграли 
су игре из Ужица. Уметнички руководилац и 
аутор кореографије: Адријана Шучур

Играма из Левча на „Видовданској про-
слави” представили су се фолклораши 
СД „Др Младен Стојановић” из Велења, 
друштва основаног 2006, које у овом крају 
Словеније ради на очувању српског јези-
ка, културе и обичаја.

Гост на овогодишњој „Видовданској про-
слави” било је и Културно друштво „Никола 
Тесла” из Огулина које је основано је почет-
ком 2018. године с циљем очувања културне 
баштине српске националне мањине као и 
рада на подручју спорта, образовања и нау-
ке код младих те ширења и његовања опште 
културе на подручју града Огулина и околи-
не. Тренутно активно раде са малом и вели-
ком фолклорном групом и броје тридесетак 
чланова, а у току је оснивање ветеранске и 
пјевачке групе. Сви раде волонтерски те 
покушавају омасовити друштво како би јед-

ног дана били квалитетна и здрава средина. 
Представили су се кореографијом под нази-
вом „Врло на далеко у туђа земља“ – игре и 
пјесме из Црне Траве. Уметнички руководи-
лац и аутор кореографије Немања Мусулин.

Са јужног краја Словеније дошли су члано-
ви ветеранске фолклорне групе СКУД „Ко-
чевје” из Кочевја, друштва које има више 
секција, а од којих је најпрепознатљивија 
фолклорна секција која укључује дјечју, ве-
теранску и извођачку групу. Овом приликом 
ветеранска група је одиграла игре из Црно-
речја. Аутор кореографије и умјетнички ру-
ководилац је Душан Кнежевић.

КД „Никола Тесла” Огулин

Маја Перовић
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Након првог блока услиједила је пауза у којој 
је присутне забављао „Деки бенд“ а публика 
је могла заиграти и освјежити се, да би се 
потом програм наставио у другом блоку, у 
коме су први наступили фолклораши СКД 
„Слога” из Нове Горице, друштва основа-
ног 1995, чији је циљ очување и његовање 
српског народног и националног културног 
наслеђа, залагање за развијање сарадње и 
пријатељства међу српским и словеначким 
народом и матицом. Овом приликом одигра-
ли су кореографију под називом „Кад бапне 
гоч у мене срце да искочи” – игре и пјесме 
из Црне Траве. Аутор кореографије Милан 
Гламочанин, умјетнички руководилац Да-
вид Грујић.

Из Љубљане је дошло КУД „Младост” које 
је основано 2001, и које на свом репертоару 
има шеснаест различитих кореографија са 
народним ношњама за све кореографије. На 
овој „Видовданској прослави” учествовали 

су са кореографијом „Игре из Пчиње”, аутор 
кореографије Александар Штрбац, умјет-
нички руководилац Милка Марин.

Млади фолклораши СПД „Никола Тесла” из 
Постојне, друштва основаног 1992, чији је 
циљ очување традиције и обичаја српског 
народа који живи на подручју општине По-
стојна и околине, као и сарадња са сродним 
друштвима у Словенији и ван граница Сло-
веније, а у којем успјешно дјелују фолклор-
на, драмска, пјевачка и рецитаторска секција, 
на „Видовданској прослави” представили су 
се играма из Пчиње. Аутор кореографије 
Велимир Аговски, умјетнички руководилац 
фолклорне групе је Цвијета Гојковић.

У овом другом блоку, на крају, публика је 
још једном видјела кореографију „Кад бапне 
гоч у мене срце да искочи” – игре из Црне 
Траве у извођењу КУД „Божур” из Љубља-
не, друштва које дјелује од 2018, и са својим 
радом жели да представи српски фолклор на 

најљепши могући начин. Аутор кореогра-
фије и умјетнички руководилац фолклорне 
групе је Милан Гламочанин.

И на самом крају културног програма 
учесницима и публици обратио се Милан 
Стојановић, предсједник КПСХД „Вук Ка-
раџић” и захвалио се на учешћу а публици 
на великој посјети и подршци свим фолк-
лорним групама.

У току „Видовданске прославе” органи-
зована је и томбола гдје свака срећка до-
бија, а награде су биле богате, разноврсне 
и занимљиве.

Дружење је настављено уз музику „Деки 
бенда” и добро расположење, јер се органи-
затор побринуо да буде све онако како је и 
замишљено, а чланови друштва су свој по-
сао одрадили као и до сада, веома добро.

Текст и фото: Душан Јовановић

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

Разиграна публика

Милан Стојановић
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Петровданску смотру фолклора „Петров-
дан 2019” која је одржана на Петровдан, 12. 
јула 2019. На Тргу Младена Ољаче у Новом 
Граду организовала је Јавна установа „Кул-
турно образовни центар Нови Град” пово-
дом крсне славе и Дана општине Нови Град. 
Више стотина новограђана имало је прили-
ку да види и чује игре и пјесме из разних 
српских крајева.

Сви учесници у програму прво су се окупи-
ли испред Средњо-школског центра „Ђуро 
Радмановић” одакле су кренули на дефиле 
улицама Новог Града гдје су били срдачно 
поздрављени од присутних грађана. На Тргу 
Младена Ољаче, прије званичног програма, 
заиграли су заједничко коло и тако најавили 
занимљив програм.

Водитељ програма Горан Каран поздравио је 
све присутне и учеснике у програму, а онда 
позвао на бину Бојана Лукача, замјеника на-
челника општине Нови Град, који је такође 

Петровданска смотра 
фолклора „Петровдан 2019”
Културно умјетничко друштво „Уна” 
Нови Град са гостима обиљежило Дан 
општине Нови Град и крсну славу

поздравио публику и учеснике истакавши 
да је ово значајан догађај за општину Нови 
Град и да је у протеклом периоду било више 
манифестација поводом Дана и крсне сла-
ве општине Нови Град, као што су свечана 
академија, свечана сједница Скупштине 
општине и овај догађај, смотра фолклора. 
У наставку је рекао да општина цијени рад 
Културно-образовног центра и Културно 
умјетничког друштва „Уна” које је ове годи-

не добило златну плакету. Захвалио се учес-
ницима у програму који су својим учешћем 
дали допринос обиљежавању празника 
општине Нови Град. Након тога Бојан Лукач 
је отворио смотру.

Програм је започела млада музичарка Сара 
Родић из Приједора, која је свирањем на 
хармоници одушевила присутне, а затим 
је најављен први блок фолклорних група. 

КУД „Младост” Љубљана

Заједнички снимак КУД „Младост” Љубљана и КУД „Уна” Нови Град
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Први су се представили домаћини, фолкло-
раши КУД „Уна” Нови Град који су одиграли 
игре из Пчиње.

Из Бача је дошло КУД „Младост” и у свом 
првом наступу одиграли игре из западне Ср-
бије, а гости из Приједора, чланови СКУД 
„Др Младен Стојановић” представили су се 
играма са Грмеча. Фолклораши КУД „Мла-
дост” из Љубљане извели су игре из Ниша, 
а први фолклорни блок је завршен играма из 
Мрчајеваца које су одиграли чланови КУД 
„Милан Егић” из Брезичана.

У блоку пјевачких група публика је прво 
чула пјесме у извођењу млађе женске пје-
вачке групе КУД „Уна” Нови Град, затим и 
пјесме у извођењу Женске пјевачке групе 
„Трамошњанке” из КУД „Младост” Бач, да 
би потом наступиле и мушке пјевачке гру-
пе, прво пјевачка група КУД „Милан Егић” 
из Брезичана а потом и домаћини, чланови 
мушке пјевачке групе КУД „Уна” Нови Град.

У другом фолклорном блоку први су на по-
зорницу изишли фолклораши Српског кул-
турног друштва „Просвјета” из Вуковара 
који су одиграли игре из Црноречја, а након 
њих публика је видјела игре из Црне Траве у 
извођењу КУД „Уна” Нови Град. 

Публика је још једном могла да види игре 
из Ниша, у мало другачијем извођењу, а 
то су одиграли фолклораши КУД „Милан 
Егић” из Брезичана. Гости из Бача у свом 
другом наступу одиграли су кореографију 

под називом „Куде идем оро да поведем” – 
игре из околине Лесковца. Игре из околине 
Пчиње одиграли су чланови КУД „Младост” 
из Љубљане а програм је завршен играма 
из околине Гњилана у извођењу СКУД „Др 
Младен Стојановић” Приједор.
Након завршетка програма учесницима су 
подијељене захвалнице за учешће у програ-
му а дружење је настављено з ШСЦ „Ђуро 
Радмановић”.

Истога дана у Новом Граду је уз подршку 
општине организована „Колтлићијада и ро-
штиљада”, а ловачке паприкаше и јела са ро-
штиља припремали су чланови четири ново-
градска ловачка удружења „Фазан”, „Лане” 

из Рудица, „Срндаћ” из Сводне и „Пастире-
во” из Добрљина, а припремљена јела по-
дијељена су учесницима смотре фолклора и 
становницима. 

Културно умјетничко друштво „Младост” 
из Љубљане је узвратило посјету КУД „Уна” 
Нови Град, и тако наставили успјешну са-
радњу између два друштва, а фолклораши су 
утврдили стара пријатељства и стекли нова 
а биће прилике за још више оваквих сусрета 
и догађаја.

Текст и фото: Душан Јовановић

КУД „Уна” Нови Град

КУД „Милан Егић” Брезичани КУД „Младост” Бач

СКД „Просвјета” Вуковар СКУД „Др Младен Стојановић” Приједор



16 | Из друштава | Октобар 2019

Врели Великогоспојински дан. Позив са 
непознатог телефонског броја. На другој 
страни се представља  Бојан Певец, дирек-
тор Међународног фестивала  „Од Цеља до 
Жалца”, због отказа фолклорног ансамбла 
из Турске и потребна му је наша помоћ. Без 
размишљања пристајемо да учествујемо на 
CIOFF фестивалу и гала концерту у Жалцу. 
Остаје нам седам дана за припрему. Сви 
фолклораши озбиљно приступају понуђе-
ном изазову и свакодневно се припремамо. 
Била је двомјесечна пауза али се одмах по-
казала жеља за новим наступом.

Долазимо на Фестивал, а организатор Фе-
стивала је КД „Грифон” из Шемпетра у 
Савињској долини, који су јуна били наши 
гости на Етно фестивалу у Храстнику. Ср-
дачан стисак руку, као да се познамо више 
година, а упознали смо се прије два мјесеца. 

 „Од  Цеља  до  Жалца”
14. међународни фолклорни фестивал
Српско културно друштво „Сава” Храстник узело учешћа на ЦИОФФ фестивалу

Тако се стварају пријатељства између слове-
начког и српског народа, она су обострана. 
Договорили смо се већ за нове  заједничке 
наступе. У Жалцу смо срели и наше дугого-
дишње пријатеље из Македонског култур-
ног друштва „Свети Кирило и Методије” из 
Крања, који су такође организатору приско-
чили на помоћ. Ту су и фолклорни ансамбли 
из Бугарске и Белорусије.

Препуна дворана  културног дома  љуби-
теља фолклорне уметности и традиције на 
гала концерту у Жалцу. Приказан је врло до-
бар  програм, наше друштво се представило 
са играма из Лесковца – Србија. Гала кон-
церту су присуствовали амбасадори  држава 
учесница Бугарске и Белорусије, начелник 
општине Жалец, представници Јавног фон-
да Републике Словеније за културне дјелат-
ности, културни радници, одлична публика 

која је све пратила са пажњом и аплаузом. 
Фестивал смо закључили у Петровчама, 
упознали смо нове пријатеље, договорили 
се о сарадњи, али и могућности да  пове-
жемо програмски Етно фестивал Храстник 
у пројекат Међународног фестивала „Од 
Цеља до Жалца”. 

Са директором фестивала Бојаном Певцем 
врло брзо ћемо разговарати на ту тему и вје-
рујем  да ћемо успјети, јер фестивал чине 
гала вечери, концерти на отвореном, по шко-
лама, поворке, радионице игре и много чега 
другог. 

Вјерујем у успјех, много тога сам сазнао у 
нашем кратком разговору. Пријатељство се 
наставља.

Цвијетин Нешковић

СКД „Сава” Храстник на Фестивалу у Жалцу
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Srpsko kulturno društvo „Sava” Hrastnik se u 
subotu 14. septembra 2019. predstavilo i uče-
stvovalo u takmičenju na 9. Funšterc festivalu 
stakla i zasavskog kulinarstva 2019. Festival 
je već postao tradicionalan pod organizacijom 
Društva Rast, Kulturno rekreacionog centra 
Hrastnik, Turističko informacionog centra  
Hrastnik i Staklarne Hrastnik.

„Funšterc” je posebno tradicionalno jelo, koje 
uglavnom poznaju u Zasavju, „Funšterc” ili ru-
darsko sunce (nekad rudarsko jelo).

Tri članice našeg društva, Slavica Tripunović, 
Stana Zgonjanin i Velinka Mađarević takmičile 
su se sa veoma velikom konkurencijom (srpski 
„Funšterc” protiv slovenskog „Funšteca”).

Funšterc, 

festival Zasavskog kulinarstva
Pored osnovnog recepta koji je morao da bude 
osnova, naše učesnice su bile inovativne. Svaki 
„Funšterc” je bio drugačijeg ukusa.

U slatku smjesu su dodavale borovnice, ananas, 
pekmez, marmeladu, za dekoraciju sveže voće 
i šećer u prahu.

U slanu smjesu su dodavale peršun, čvarke, 
prasu, beli luk za dekoraciju su koristile para-
dajz, papriku i peršun. Na svaki serviran slani 
Funšterc  su dodale sir sušen na dimu, sa kaj-
makom ili mladi luk sa kajmakom.

Među prvima su se kod našeg štanda ustavili iz 
opštinske uprave, načelnik Marko Funkl, sekre-
tarica i drugi. Vreme je bilo čudovito i bilo je 

ogromno posjetilaca i  niko nije mogao mimo 
naših štandova a da se ne bi ustavio i probao naš 
„Funšterc” uz čašicu rakije. Njihove poglede su 
privukle naše prekrasne šumadijske nošnje, kao 
i naše članice koje su nudile raznorazna srpska 
jela … pite i kolače.

Ostali članovi našeg društva su radili na promo-
ciji i pridobijanju novih članova.

Bilo je to za nas jedno predivno druženje i učvr-
šćivanje prijateljstva u sredini u kojoj živimo  
između srpskog i slovenačkog naroda.

Slavica TripunovićSKD „Sava” Hrastnik - Funštrec
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„19. festival za treće životno doba” je najveći 
festival starijih u Evropi. Živo je bilo tri dana 
u Cankarevom domu, hramu slovenačke kul-
ture, od 1. do 3. oktobra 2019, ali su se pozi-
tivne misli širile u domove svih koji su na bilo 
koji način učestvovali na Festivalu. Trodnevni 
program, 2.200 učesnika u kulturnom progra-
mu, 120 kulturnih tačaka, različita predavanja 
i drugi događaji, 17.500 posjetilaca Festivala je 
eminentan broj i za svaku pohvalu. Dvije po-
zornice i Linhartova dvorana ponudili su dobar 
cjelodnevni program. 

Festival je pokazao da je važan most među gene-
racijama. Čulo se dosta dobre pjesme, mnogo se 
igralo i plesalo, povezivale su se generacije, pred-
stavljala se privreda, nevladine organizacije….

Na otvaranju Festivala veliki broj ministara, 
predsjednik države Borut Pahor, načelnici op-
ština i kulturni radnici…. Počasni pokrovitelj 
Festivala bio je Dejan Židan, predsjednik Dr-
žavnog zbora Republike Slovenije.

Na festivalu je uzelo učešće i Srpsko kulturno 
društvo „Sava” Hrastnik. Na međugeneracijskoj 
bini prikazali smo dio srpske kulture, te dostojno 
predstavljali srpsku kulturu kroz pjesmu i igru.

Svi smo jedna generacija
Srpsko kulturno društvo „Sava” na  19. 
F3ŽO u Ljubljani

To je bilo naše prvo učešće na festivalu, na dva-
deseti jubilarni Festival vratićemo se sigurno sa 
još bogatijim programom. Dobili smo nove ide-
je za cjelokupno predstavljanje društva i srpske 

zajednice na Festivalu i tu mogućnost sigurno 
ćemo iskoristiti.

   Cvijetin Nešković

СКД „Сава” Храстник у Цанкаревом дому
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На позив организатора Удружење „Вели-
ко коло”, фолклорна секција СКД „Сава” 
Храстник учествовала је на великом интер-
националном фестивалу игре и музике, под 
називом „Зов равнице” у Новом Саду. То је 
њихов девети по реду фестивал и трајао је од 
3. до 6. октобра 2019. Учествовало је више 
од шездесет друштава из Србије, Словеније, 
Хрватске, Републике Српске, Федерације 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македо-
није и Мађарске, а изведено је више од шез-
десет различитих кореографија.

СКД „Сава” наступило је са ветеранском 
фолклорном секцијом у суботу 5. октобра у 
дванаест часова, са играма из Лесковца. Ко-
реографију је поставио Александар Бабић 
Чока.

Ако је судити по аплаузу и подршци публике 
наш наступ је био више него одличан. Али 
„слава” нам неће ударити у главу. Тај наступ 
нам је дао још више мотива и ентузијазма, 
јер нове обавезе су већ на видику. Сваким 
наступом доказујемо да, ако волиш фолклор, 
године нису препрека.

Вјерујем да ћемо се идуће године видјети у 
још бољем издању.

Сви учесници су показали висок ниво знања 
и талента за фолклор, што је публика препо-
знала и подржала громогласним аплаузима. 
Можда је и то допринијело да су сви фолк-

 Зов равнице
Интернационални фестивал игре и 
музике у Новом Саду

лораши наступали опуштено, без треме, 
иако их је гледало више стотине људи.

Слика нашег гостовања би била непотпуна 
ако не би споменула прекрасан град гдје се 
фестивал одвијао.

Нови Сад је град који се налази на граници 
Бачке и Срема, на обалама Дунава и Малог 
бачког канала, у Панонској равници и на сје-
верним обронцима Фрушке горе.

Посјетили смо најпознатију грађевину у 
Новом Саду, Петроварадинску тврђаву, која 

је највећа тврђава у Европи, простире се на 
више од 110 хектара. Још једну занимљиву 
легенду смо сазнали, а то је да је име „Пе-
троварадин” добијено из више ријечи: „Пе-
тра” на латинском значи стијена, „вар” је на 
мађарском град, а „дин” на турском значи 
вјера, из чега је изведено „Петроварадин”, 
„град на стијени чврст као вјера”.

Нека и наша вјера буде чврста као Петрова-
радинска тврђава.

 Славица Трипуновић                                   

СКД „Сава” Храстник у Новом Саду

СКД „Сава” Храстник - Посјета манастирима Фрушке горе
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Друштво већ дуже вријеме успјешно са-
рађује са јавним установама Школски цен-
тар Велење (ШЦВ), Факултетом за енерге-
тику – Универзитет Марибор и ОШ „Густав 
Шилих” из Велења. 

На позив Факултета за енергетику – Универ-
зитет Марибор и Здравка Праунсеиса ода-
звали смо се на позив поводом годишњице 
Факултета и са нашим наступом уљепшали 
дај догађај. Момци који су наступили су 
студенти Факултета за енергетику Универ-
зитета Марибор, што је толико више допри-
нијело на значају самога наступа. Наступ је 
одржан у Градском музеју Кршко.

Сезону смо завршили код нама драгих 
пријатеља из КПСХД „Вук Караџић” из Ра-
довљице. На пут смо кренули по врло лошем 
времену, јер је код нас био пролом облака. 
Кренули смо полако, да сигурно стигнемо и 
надали се да ће се вријеме прољепшати због 
наступа и дружења. 

Тако је и било. Кад смо стигли ту су нас 
дочекали чланови друштва „Вук Караџић”. 
Наступ смо одрадили добро и са нашим 
пријатељима дружили до краја. Већина на-
ших чланова била је на Јесеницама први пут 
и носе кући лијепе успомене. Надају се по-
зиву за сљедећу годину.

Јово Јауз

Завршетак једне....
Успјешно завршена сезона Српског 
друштва „Др Младен Стојановић”

СД „Др Младен Стојановић” Велење на Јесеницама

Међукултурни дијалог

Велење се представи
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....и почетак друге сезоне

Велење се представи! 21. 9. 2019.
Градска општина Велење у сарадњи са 
Спортским савезом Велење на Титовом тргу 
у Велењу сваке године организује приредбу 
под називом „Велење се представи”, која 
се традиционално припрема за општински 
празник. Ту се представе сва културна и 
спортска друштва и едукативне установе које 
активно раде у општини Велење. Ове године 
учествовало је 50 организација/друштава. 
Учествовали смо и ми из СД „Др Младен 
Стојановић”, а наш циљ је био показати наше 

активности и тако промовисати друштво. 
Радили смо и промоцију српског туризма. 
Одзив је био добар. На тој приредби било 

Српско друштва др Младен Стојано-
вић из Велења успјешно започело пет-
наесту сезону. Сезона 2019/2020 није 
добро ни почела а позивима и пројек-
тима нема краја. Што се планова тиче 
изгледа да ће бити најуспјешнија.

је око 2000 људи. Добили смо позив за 
учешће на информативном дану Факултета 
за енергетику Универзитета Марибор, а 
наш задатак је да дочекамо будуће студенте 
из Краљева који ће доћи у Словенију на 
школовање.

Водопад Ринка у Логарској 
долини, 22. 9. 2019.
Поред свих активности у култури не 
запостављамо ни друге активности. Овај пут 
смо се одлучили да искористимо лијеп дан 
и да одемо на излет у природу. Одредиште 
нам је било водопад Ринка у Логарској 
долини. Многи чланови никад нису били на 
водопаду Ринка, тако да је за њих то било 
нешто ново. После обиласка отишли смо у 
долину гдје смо јели и дружили се док није 
захладнило. Одазвао се велик број чланова, 
што нам је много драго.

Дочек будућих студената из 
Краљева, Србија, 3. 10. 2019.
Некад зна организација стварати потешкоће. 
Не догађа се често, али тако је било овај пут. 
На срећу успјели смо ријешити проблем, а 
томе је допринијело дугогодишње искуство у 
раду друштва. Ујутро 3. октобра 2019 добио 
сам позив нашег члана Горана Арсенијевића 
да поподне у осамнаест часова имамо наступ 
и дочек будућих студената из Краљева – 
Србија, који су на информативном дану у 

Велењу. Иако смо знали да ће гости доћи 
нисмо имали тачан термин а комуникација је 
била слаба са наше стране задужене особе. 
У кратком времену  било је потребно све 
координирати и окупити чланове за наступ. 
Проблем је стварао  радни дан али смо 
успјели. Потребно се захвалити члановима 
што су испоштовали позив и дошли, а 
нисмо разочарали ни Соњу Новак која нас 
је позвала у име Факултета за енергетику 
Универзитета Марибор, ни професоре који 
су били присутни.

4. Међукултурни дијалог – 
Кулинарство етничких група у 
Шалешкој долини, 5. 10. 2019.
У граду Велењу већ другу годину организује 
се пројекат под именом „Међукултурни 
дијалог – Кулинарство етничких група у 
Шалешкој долини. Тај пројекат је требало 
да буде у септембру, али је због лошег 
времена одгођен на октобар. Пројекат је 
добро осмишљен, зато су се нашли они који 
би тај пројекат преузели (завод). То им није 
пошло за руком, а за то се својим трудом 
изборио Матија Благус из КД „Међумурје”, 
који је и координатор пројекта. У пројекту 
су учествовали: Српско друштво „Др 
Младен Стојановић”, КД „Међимурје” 
АКД „Лирија”, ХКД „Велење” и Бошњачко 
друштво из Љубљане. Србско друштво „Др 
Младен Стојановић” из Велења на своме 
штанду представило је традиционална српска 
јела. Није могло проћи ни без роштиља, 
гдје је окупљени народ чекао у реду да се 
испече.  Посјетиоци су били задовољни да 
су могли изложена јела пробати, а чланови 
задовољни што су добили саме позитивне 
оцјене за организацију. И ако није било у 
плану, наши чланови обучени у ношњама, 
одлучили да одиграју за све присутне коло 
и са тим уљепшају  сам догађај. Тај дан у 
исто вријеме одржана су два пројекта на 
раздаљини двјеста метара, па нам је мало 
пребачено да је код оних других одзив био 
врло лош због нас. Код нас је прошло по 
процјенама између 1200-1400 људи. Што 
значи да је пројекат био успјешан.

Јово ЈаузВодопад Ринка

Наступ у Кршком

Дочек студената из Краљева
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Кочићеви дани 2019.
Литерарно-драмско вече
Као и обично, први дан Кочићевих дана 
намијењен је литерарно-драмском ствара-
лаштву. С обзиром на то да у Словенији има-
мо око двадесетак књижевника који пишу 
на српском језику, а исто тако и неколико 
људи који се баве драмским дјелатности-
ма, није било тешко припремити и извести 
квалитетан и занимљив програм. Ово лите-
рано-драмско вече, које је одржано 31. маја 
2019. у просторима друштва, отворио је при-
годном бесједом Крстан Шућур, предсјед-
ник СКД „Петар Кочић”, а затим је Остоја 
Шобот премијерно извео драмску пред-
ставу, монодраму, „Гроб слатке душе” на 
текст познатог српског књижевника Петра 
Кочића, коме су и посвећени ови дани кул-
турног стваралаштва. У наставку програма 
наступили су др Васо Предојевић, Смиљана 
Кондић, Мајо Крговић, Радослав Милано-
вић, Остоја Шобот, Маринко Јагодић Маки, 
Крстан Шућур и Душан Јовановић, који су 
читали своје пјесме, као и пјесме познатих 
српских пјесника. На крају програма Крстан 
Шућур је уручио учесницим захвалнице за 
учешће у програму.

Концерт народних игара и пјесама
Другог дана Кочићевих дана, 1. јуна 2019, 
одржан је у Шмартинском дому Стражишче 
код Крања концерт народних игара и пјесама 
на коме су наступиле фолклорне и пјевачке 
групе из Постојне, Радовљице, Новог места 
и Крања. Публика је имала прилику да чује 
и види пјесме и игре из разних крајева, а 

Активности СКД „Петар 
Кочић” Крањ

програм со почели чланови Мушке пјевачке 
групе СКД „Петар Кочић” који су отпјевали 
сплет крајишких изворних пјесама. Мла-
ди фолклораши из Постојне, чланови СПД 
„Никола Тесла” представили су се играма из 
Пчиње, а након њих игре из Баната извели 
су чланови ветеранске фолклорне групе из 
СКПД „Свети Сава“ из Крања. Из Радовљи-
це су дошли фолклораши-ветерани КПСХД 
„Вук Караџић” и одиграли темпераментне 
и живе влашке игре, а ветеранска група КД 
„Брдо” Крањ извела је игре из Димитровгра-
да. Игре са Озрена приказали су чланови ве-
теранске групе СКД „Ново место”, а након 

њих публика је видјела и горењске игре у из-
вођењу Фолклорне групе „Сава” из Крања. 
Након игре опет се чула пјесма, овога пута 
у извођењу Мушке пјевачке групе СКПД 
„Свети Сава” Крањ. Домаћини, чланови 
ветеранске фолклорне групе СКД „Петар 
Кочић” приказали су игре из Поткозарја. На 
крају програма Крстан Шућур, предсједник 
СКД „Петар Кочић” захвалио се свим фолк-
лорним и пјевачким групама на учешћу у 
програму и представницима друштава по-
дијелио захвалнице у спомен на овај догађај. 
Програм концерта водила је Рада Гашић, а 
публика је била веома задовољна приказа-
ним програмом и остала на дружењу које 
је услиједило након завршетка програма. 
Пројекат је суфинансиран од стране Јавног 
фонда Републике Словеније за културне дје-
латности.  

Сабор „Кочићеваца” у Мркоњић 
Граду 
Друштва из дијаспоре и матице у Републици 
Српској
На позив и у организацији КУД „Петар Ко-
чић” Мркоњић Град и матичне општине, ор-
ганизован је 4. сабор друштава која носе име 
Петра Кочића. Друштва која носе Кочићево 
име нашла су инспирацију у величини Ко-
чића као књижевника, парламентарца и бор-
ца за слободу и самосталност народа у Босни 
и Херцеговини. Тај народни трибун дјеловао 
је и стварао у вријеме Аустроугарске окупа-
ције и анексије БиХ. Све је то Кочић тешко 
подносио, а наслутио је и почетак Великог 
рата, где је сва сила била усмјерена на Ср-

Учесници литерарно-драмске вечери

Фолклорна група СКД „Петар Кочић” Крањ
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бију и српски народ, с намјером његовог 
уништења физички и биолошки. Зато и да-
нас након грађанског рата у задњој деценији 
20. вијека, где још у Босни и Херцеговини 
нису уређени односи и доминантна присут-
ност страних сила, као и посебно сила др-
жава, чији је непријатељски дух политике до 
српског народа и његових држава стар више 
од вијека и по. Зато и данас српски народ, 
посебно у Босни и Херцеговини, у кочиће-
вим дјелима, борби и порукама препознаје 
силу и пут до слободе, правде и Отаџбине.

Широм Србије, Босне и Херцеговине, као и 
у дијаспори постоје српска културна удру-
жења која носе име Петра Кочића. У про-
теклим годинама су била већ три Сабора, а 
бројна друштва су међусобну сарадњу успо-
ставила знатно раније. Није случајно да је 4. 
сабор организован у Републици Српској, и 
ту су се потрудили општина Мркоњић Град 
и тамошње друштво „Петар Кочић”. На ис-
крени позив организатора одазвала су се 
друштва: СКУД „Петар Кочић” Солотурн, 
Швајцарска, СКД „Петар Кочић” Крањ, 
Словенија, КСК „Петар Кочић” Тирол, Ау-
стрија, КУД „Петар Кочић” Челарево, Ср-
бија, КУД „Петар Кочић” Нови Козарци, 

Србија, КУД „Петар Кочић” Нова Топола 
Република Српска и домаћин КУД „Петар 
Кочић” Мркоњић Град. 

Долазак је почео 7. јуна, а већ у суботу 8. 
јуна у пријеподневним часовима окупила 
се маса у шаренилу и осмијеху на лицима, 
преко триста учесника у програму. Слиједи-
ло је упознавање учесника, излети и посјете 
граду и околним крајевима и занимљиво-
стима, а општинска управа с начелницом на 
челу организовала је пријем за представнике 
друштава. Учесници у програму су дефиле-
ом преплавили улице и тргове, а грађани су 
одушевљењем поздрављали разиграну мла-
дост и препознатљивост српске културе у 
народним ношњама.

У касним поподневним часовима 8. јуна у 
препуној спортској дворани изведен је са-
борски програм наступом фолклорних и 
пјевачких група. Могле су се видјети ношње 
и кореографије од Лесковца, Суботице, Хер-
цеговине, Крајине, Змијања, Озрена до Гла-
моча и Шипова. Након програма организо-
вана је вечера уз културно забавни програм, 
а трајало је до раних јутарњих сати.

Дружење је трајало и у недјељу у пријепо-
дневним сатима, уз излете, шетње, а посебна 
занимљивост је била на језеру Балкана, на 
том бисеру Крајине, где је наше друштво и 
имало преноћиште. Слиједио је растанак, 
поздрави и поруке да се сарадња и у будуће 
настави и ојача.

Наше друштво, СКД „Петар Кочић” Крањ, 
је дошло већ 7. јуна у Бању Луку, тамо по-
сјетило неке од знаменитости, а у Парку Пе-
тар Кочић  и галерији опуштено се шетали 
уз поносан поглед на Кочићев споменик. У 
Бањој Луци је наша група и преноћила, гдје 
је сусрела велики број познаника из култур-
но-умјетничких друштава Бање Луке. 
У повратку смо искористили прилику и у 
крају поред Врбаса, Љубачеву, посјетили 
скуп поводом великог јубилеја црквеног хра-
ма и обиљежавања 800 година аутокефално-
сти Српске православне цркве. Поред наше 
групе били су и фолклораши из Аустрије, а 
узето је и учешће у културном програму. За-
довољни и поносни вратили смо се у Крањ.
                                                                                                                       
СКД „Петар Кочић” и „Слове-
нија на Охриду”
На позив културног удружења „Слове-
нија-Северна Македонија” и проф. др Ми-
лана Јазбеца, амбасадора Републике Слове-
није у Сјеверној Македонији између великог 
броја словеначких културних друштава и 
умјетника позвано је и наше друштво да уче-
ствује на фестивалу под називом „4. дани 
Словеније на Охриду”. Дани словеначке кул-
туре одржани су од 22. до 26. јуна 2019. Том 
приликом, заједно с домаћином и особљем Драган Станар, начелник општине Оштра Лука и др Васо Предојевић
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Амбасаде из Скопља, представљена је Сло-
венија са својим културним богатством. 
Покровитељ је био предсједник Сјеверне 
Македоније Ђорђе Иванов. Наше друштво 
је наступило с фолклорном и пјевачком гру-
пом, а била су три наступа на различитим 
локацијама. Том приликом организовано је 
и обиљежавање Дана државности Словеније 
уз културни програм гдје су наступале све 
групе из Словеније, као и словеначка мањи-
на, која живи у Македонији.

У току дугог путовања аутобусом, кажу 
учесници уопште није било напорно, видје-
ли су љепоте Србије и Сјеверне Македоније, 
али Охрид, тај бисер,  посебно је очарао 
својим љепотама и културном баштином.
Досадно није било, неколико излета, а и на-
ступа, посјете базарима, упознавање крајева 
и људи за многе је било велико одушевљење. 
Као што у свом позиву поручује амбасадор 
Јазбец, да жели да се представи словенач-
ка култура, њене разноликости, а фестивал 
и ојачава сарадњу и везе међу двије држа-
ве. Како рече амбасадор „Udeležite se tega 
slovenskega spetakla in postanite njegov del!”

Посебно је,  након пет дана, био занимљив по-
вратак, пошто је било више времена на вољу 
да су се чланови наше групе устављали на 
више  мјеста у  Сјеверној Македонији, као и 
Србији, посебно у јужном дијелу гдје су мно-
ги први пут боравили. Ништа није било пре-
пуштено случају, ту је била на челу од саме 
идеје и позива за гостовање умјетнички вођа 
Снежана Максимовић. Дјевојка има искуство 
у организацији, познанство са бројним кул-
турним друштвима у Словенији, Сјеверној 
Македонији и Србији, као и познавање крајева 
и све се брзо осмишљавало и било занимљи-
во. Иако је прошло неколико мјесеци оду-
шевљење не копни, а и као друштво можемо 
бити задовољни да смо били позвани на тако 
велику манифестацију, фестивал, уз толико 
пажње, а и нашег доприноса у том пројекту.

Књижевни сусрети у Републици 
Српској „Шушњар 2019”
Међународни књижевни сусрети „Шушњар 
2019” одржани су и ове године у Оштрој 
Луци и Санском Мосту 1. и 2. августа. Ор-
ганизатор и домаћини су Удружење књижев-
ника Републике Српске и општина Оштра 
Лука. 

Књижевни сусрети „Шушњар” одржавају 
се од 1974, а од 1995. имају међународни 
статус. Тамошња општина одржава своју 
манифестацију и дан општине као културну 
манифестацију, где се седам дана одржавају 
бројне манифестације и саборовања расеље-
них Сањана, а у културном домену је тради-
ционална 144. грмечка корида.

Књижевни сусрети су посвећени страдању 
Срба, Јевреја и Рома у Другом свјетском 
рату, где је 1941. страдало око 5.500 грађа-
на општине Сански Мост, углавном цивила, 
почетком августа 1941. То се догодило када 
је Независна држава Хрватска успоставила 
усташку власт и завладала тим крајишким 
просторима. Намјера је била протјерати све 

српско и друго нехрватско становништво, 
односно кроз логоре побити. Поред поме-
на шушњарским жртвама на више локација 
Санског Моста, одржавају се и сусрети гдје 
се представљају књижевна остварења, одр-
жавају округли столови и савјетовања, као и 
посјете сусједним општинама.

Тако су 1. и 2. августа учешће узели књи-
жевници из Србије, Црне Горе, Сјеверне 
Македоније, Словеније и Хрватске, а гости 
из српске дијаспоре су били књижевници 
из Клуба књижевника који дјелују при СКД 
„Петар Кочић” Крањ.

Књижевне награде
Стручни жири је навео да је приспјело мно-
го добрих остварења, скоро из свих земаља 
из којих долазе учесници, зато је и посао 
жирија био захтјевнији. Књижевна награда 
„Шушњар 2019 припала је књижевнику из 
Бање Луке Предрагу Бјелошевићу за цје-
локупни књижевни опус, награда „Слово 
Подгрмеча” додијељена је књижевнику из 
Угљевика Слободану Јовићу, посебна награ-
да, захвалница, коју је додијелио домаћин, 

Мушка пјевачка група СКД „Петар Кочић” Крањ

Успомена из Охрида
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припала је др Васи Предојевићу из Љубљане 
за изузетан допринос у афирмацији културе, 
историје и обичаја Подгрмечког краја.

СКД „Петар Кочић” Крањ је на свом излож-
беном штанду представило  књижевна и ин-
формативна остварења српских друштава у 
Словенији, Савеза српских друштава Слове-
није, као и дјеловање српских књижевника 
у оквиру Клуба књижевника. У саставу го-
стију из Словеније били су др Васо Предоје-
вић, Раде Илић, Винко Пиљагић, као и група 
чланова друштва која је тих дана посјетила 
неке од манифестација.

Књижевни сајам и књижевни су-
срети у Бањој Луци
Највећа смотра писане ријечи у Српској, 24. 
међународни књижевни сајам књиге отво-
рен је 10. септембра 2019. у дворани Борик. 
Приликом отварања сајма књижевник Вуле 
Журић је навео: „Ми смо се окупили да још 
једном потврдимо колико су књиге биле и 
остале важне за опстанак једне културе”, а 
након два дана 12. септембра одржани су и 
4. међународни књижевни сусрети у Бањој 
Луци. Обје манифестације је посјетила и 
група чланова СКД „Петар Кочић” и иско-
ристили прилику да контактирају са издава-
чима, као и књижевницима из Србије и Ре-
публике Српске. Није пропуштена прилика 
да се купи добра књига.

Одлазак књижевника из Словеније на поме-
нуте манифестације за свакога појединца и 
њихова удружења представља посебан до-
гађај и доприноси успјешнијем дјеловању у 
расејању. Заиста, то је најбољи облик пове-
зивања нас који смо ван Матице и Отаџбине  
и додир с културом свога народа, а каже се 
да је вода најчистија на извору. 

Текст: Крстан Шућур
Фото: Архива друштва                                                                                       

Фолклорна група СКД „Петар Кочић” Крањ на дефилеју у Мркоњић Граду

Фолклорна група СКД „Петар Кочић” Крањ на дефилеју у Охриду
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Овај догађај одржан је 12. октобра 2019. у 
просторима друштва на Јесеницама уз при-
суство око тридесетак чланова и симпати-
зера друштва, пријатеља и поштовалаца 
српске писане ријечи.

У уводном говору Радослав Милановић, 
вођа Литерарне секције КПСХД „Вук Ка-
раџић” поздравио је  и представио учеснике 
у програму, као и публику која се одазвала 
позиву на овај догађај. 

Радослав Милановић је истакао значај овог 
и оваквих пројеката за очување српског јези-
ка и писма у простору у коме живе овдашњи 
Срби, а затим је прочитао своју пјесму 
„Пијетао”, да би потом најавио првог учес-
ника у програму, а то је био Душан Јовано-
вић који је прочитао пјесму „Где је Србима 
родни завичај”, коју је написао Лужички Ср-
бин Хандриј Зејлер.

Остоја Шобот је читао и говорио о „Завјеш-
тању језика и писма Стефана Немање“ које 
је приредио Миле Медић. Ово „Завјештање” 
је увијек било актуелно, без обзира на исто-
ријски период, па тако и сада када морамо 
чувати језик и писмо, а највише га морамо 
чувати од себе, јер га највише и уништавамо 
уношењем туђих ријечи и занемаривањем 
свога писма које је најстарије писмо на 
свијету, старо више хиљада година, још од 
времена кад многи европски народи и језици 
нису ни постојали.

Крстан Јаковљевић је у првом свом наступу 
прочитао пјесме Тукови и Сунце, а водитељ 

Литерарно вече
У организацији Литерарне секције 
КПСХД „Вук Караџић” из Радовљи-
це одржано је Литерарно вече са при-
казом дијела српске прозе и поезије

програма и домаћин Радослав Милановић 
прочитао је још једну своју пјесму, овај пут 
пјесму која носи назив „Имам и немам”. 

Пјесму Оскара Давича „Србија” рецитовао 
је Душан Јовановић, а онда се присутнима 
обратио и Милан Стојановић, предсједник 
КПСХД „Вук Караџић”, и прво се захвалио 
учесницима у програму, а затим споменуо 
учење српског језика у Словенији, иста-
кавши проблеме са којима се сусрећу сви 
они који желе да се спроводи организовано 
учење српског језика и писма. На ову тему, 
као и на друге теме везане за језик, писмо 
и литературу рекли су понешто и присутни, 
јер им је понуђена могућност да и сами по-
нешто кажу о овим веома важним питањима.

У наставку програма Радослав Милановић 

је прочитао своју пјесму „Сапутнице”, а за-
тим је Душан Јовановић извео краћи драм-
ски дио, односно „Калчине приче” које је 
прикупио и приредио Михаило Голубовић 
(1872 – 1936), а Калча је један од јунака 
„Ивкове славе” од Стевана Сремца. Остоја 
Шобот је прво рецитовао пјесму „У све-
миру” а затим и пјесму Тузлака Аливерића 
„У долапу мога ђеда”, да би потом Крстан 
Јаковљевић прочитао своје пјесме „Између 
двије ватре” и „Буђење”. 

Своје пјесме „Поезија ријечи” и „Ствара-
оци” прочитао је Радослав Милановић, 
а Душан Јовановић је рецитовао поему 
Матије Бећковића „Ћераћемо се још”. 
Остоја Шобот је прочитао један свој проз-
ни одломак, да би потом Крстан Јаковље-
вић прочитао своју пјесму „Три иконе”. 

Пред сам крај програма Радослав Милано-
вић је прочитао још једну своју пјесму која 
носи назив „Погледи” и најавио излазак из 
штампе своје нове, треће, збирке пјесама.

И на крају ове лијепе вечери учесницима 
и публици још једном се обратио Милан 
Стојановић, предсједник друштва, рекав-
ши да му је жао што није било још учес-
ника, али да је и овако приказан занимљив 
и квалитетан програм, да би онда учес-
ницима подијелио захвалнице за учешће 
на овом за друштво значајном догађају.

Текст и фото: Душан Јовановић

Публика на Литерарној вечери

Крстан Јаковљевић, Радослав Милановић, Остоја Шобот и Душан Јовановић
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Српско културно друштво „Свети Сава” из 
Крања у 2019. години у свом програму имало 
је и пројекат везан за драмску дјелатност. 
У вези с тим приређена је монодрама под 
називом „Вођа”, рађена према сатири Радоја 
Домановића. 

Текст је адаптирао и прилагодио извођењу 
Душан Јовановић, који је уједно режирао 
монодраму а исто тако и одглумио веома 
захтјевну улогу, и поставио сценографију у 
костимографију. Ова интересантна представа 
одржана је 9. октобра 2019. у Светосавском 
културном центру у Крању у продукцији СКПД 
„Свети Сава” Крањ.

Пред више од шездесет посјетилаца Душан 
Јовановић је извео монодраму на себи 
својствен начин, тако да је публика са великом 
пажњом и интересовањем пратила цијели 
ток представе а на крају бурним и искреним 
апалузом наградила извођење ове лијепе 
монодраме. Треба напоменути да је послије 
представе припремљена закуска за извођача и 
све који су присуствовали овом догађају. Овај 
пројекат суфинансиран је од стране Јавног 
фонда Републике Словеније за културне 
дјелатности и Градске општине Крањ.

Вођа
Још једна драмска представа у 
продукцији СКПД „Свети Сава” 
Крањ

Позив из СКД „Петар Кочић” Крањ
Караван књижевности и драмске дјелатности „За очување српског  језика и културе”

СКД „Петар Кочић” и ове године наставља својим примарним програмом и пројектом „Караван књижевности и драмске дјелат-
ности”. У реализацији пројекта учествују драмска секција „Театар Давид” и секција српских књижевника, а у обје секције су 
укључени појединци из српских друштава, као и самостални културни ствараоци из Словеније. На програму су драме српских 
аутора, као и властита продукција, монодраме и монолози. Секција српских књижевника, њих више од двадесет, пишу поезију, 
прозу и романе, већина је издала једну, а и до једанаест књига. Предвиђена су савјетовања, радионице и округли столови, гдје 
ће бити више тема као што су:
– српски на српском,
– радионица литерарног стварања,
– азбука глуме рецитације.
Намјера нам је, а то смо већ почели, да посјетимо друштва у Словенији, гостујемо у Србији, Републици Српској, Хрватској и 
Аустрији, зависно од интереса и финансијских средстава.
Одржаће се и више манифестација, као што су „Лијепа српска ријеч”, „Србији с љубављу” и слично, и по договору са друштвима.
Предвиђено је гостовање културних ствараоца из  Србије и Републике Српске, као и друштава. Као што смо већ обавијестили 
ССДС и друштва, позивамо да конкретизујемо облике сарадње и учешћа у сарадњи. Пројект смо већ почели реализовати у 
августу 2019. и трајаће до јануара 2020.
Позивамо друштва да одмах приступе одређивању термина гостовања, као и начин њихове сарадње у пројекту. Информације 
можете добити преко већ устаљених мрежа контаката и сарадње.
Пројект суфинансира Министарство спољних послова Србије – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

Искрено вас поздрављамо!                         
Управни одбор

Август 2019. 

Душан Јовановић изводи монодраму „Вођа”

Публика
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- Тата, за Бога милога, што се ниси јавио?! 
Могао сам те убити!
- Имаш право, сине. Опрости ми. Занио сам 
се идући и мислећи о ономе што сам видио.
- Смијемо ли и ми знати због чега си тако за-
мишљен? - упита неко од присутних у рову.
- Због шљива - с призвуком туге у гласу од-
говори Светозар.
- Оних у боци, или оних на грани? - настави 
исти глас.
- Није, синовче, вријеме за шалу. Мислим на 
зреле шљиве у мом младом шљивику. Садио 
сам га с мојим Предрагом, чим је мало оја-
чао и могао ми помоћи, јер је онај, што сам 
га засадио с мојим татом, већ био остарио и 
почео се сушити.

Нама, који живимо на селу и у крају гдје 
је мало обрадиве земље, воћњаци су сигуран 
извор прихода. Кад у јесен осушимо шљиве, 
направимо пекмезе и испечемо ракију, онда, 
синовац, без бриге чекамо зиму. А данас...? 
Гледам наш млади шљивик како пуца од је-
дрине и богатог рода, који због овог несрет-
ног рата нема ко да обере и успреми. Само 
Бог зна шта ће с тим бити? Већ четврту годи-
ну чамимо у овим рововима и страхујемо за 
голе животе, а имања нам пропадају...
- Смири се, Светозаре. Биће још родних го-
дина, а ваљда ни овај рат неће вјечно трајати 
- смиреним гласом обрати му се најстарији 
борац у рову, који је иначе важио за вријед-
ног и доброг домаћина у селу.
     
       * * *
- О! То сте ви, капетане!
- Ја. Главом и брадом. Да нисте очекивали 
неког другог?
- Нисмо никог очекивали, јер ми већ дуго 
мислимо да је на нас и Бог заборавио.
- Е, о томе вам ништа не знам, али знам да 
ни мени овај данашњи долазак није ни мало 
пријатан.
- То вам вјерујемо, пошто на овим нашим 
положајима и линијама није никад ни било 
пријатно.
- Нисам мислио на ту непријатност - некако, 
несигурним гласом настави капетан, тра-
жећи мјесто да сједне.
- Него...? - упиташе сви истовремено и по-
гледаше у младог капетана.
- Знате ли ви, да су се ОНИ, у Дејтону, до-
говорили...?
- Нешто смо чули... То је сигурно добро, јер 
је увијек добро кад се људи око нечег дого-
воре - рече најстарији борац у рову.
- У праву си ти, Коста; само, и договор међу 
људима није увијек и једнако добар за све.
- Шта желите тиме рећи, капетане?
- То, да је тај њихов договор неповољан за 
многе, па и за вас...

Настао је тајац. Као да је свима било јасно 
шта ће тачно чути. Кад нико ништа не рече, 
капетан настави:

МОЈ ШЉИВИК
(У Босни, у јесен, 1995. г.)

- По том договору, линије између нас и њих 
не могу остати исте. Овај крај, па и ваша 
села, припали су другој страни у овом рату 
и, морамо се повући у већ договореном року. 
Имам наређење да то учинимо што прије. 
Боље рећи, одмах. Или, овог часа...

* * *
Светозар без куцања уђе у очеву собу и 

одлучним гласом рече:
- Забога, тата, зар још ниси спреман?! Мо-
лим те! Пожури! Знаш да немамо времена...!
- Знам, сине, али, мени се не иде...
- Тата! Коме се то иде?! Морамо ићи, јер је 
стигло такво наређење...
- Само ви, Свето, идите. Ја никуд нећу из 
наше куће - одговоти дјед Петар, држећи 
отворену кутију на крилу и не скидајући 
поглед с пожутјеле слике, своје давно пре-
минуле жене.

Ипак, иако нерадо и уз опирање, убрзо се, 
заједно с осталим народом из села (који је на 
брзину покупио крупне и покретне ствари), 
на једној тракторској приколици нашао и 
дјед Петар. Очију пуних суза, гледао је како 
му се из видокруга губи кров његове куће, а 
затим и цијело село.
     

За вријеме путовања до новог одредишта, 
бол у срцу, као и тугу због напуштања  род-
ног огњишта, потиснуше сјећања...

Имао је само двадесет година кад су га ро-
дитељи оженили, а непуне двадесет и двије 
кад му се родило прво дијете. У времену ис-
пуњеном сталним и тешким радом, новину 
и радост у кућу доносила су дјеца, која су 
сваке двије до три године пунила колијевку.

Кад му је 1941. године, некако пред сам 
Божић, умрла жена, а он остао са шесторо 
дјеце, од којих је најстарији син напунио тек 
шеснаесту, учинило му се да је свему крај, 
да је само неким чудом још жив, и да ће га 
због бола у души прогутати тама.

Догађаји, који су ускоро услиједили, пока-
заше да од туге у срцу постоји теже и горе, а 
то је зло које су људи у стању учинити једни 
другима.

Већ у јуну исте године, чим се зачула пу-
цњава око првих кућа у његовом селу, морао 
је с дјецом и старим оцем у збјег. Одраслија 
дјеца су ћутке и са страхом у очима, узимала 
завежљаје и мању дјецу, па полазила за њим, 
док се отац упорно опирао да напусти, како 
је говорио „своје огњиште“ и... Правдао се 
годинама, разним бољкама, да је ту рођен, 
остарио, да жели ту и умријети...

У збјегу су провели десет дана, а кад су 
се вратили кући, од призора који затекоше, 
чинило им се да су се управо претворили у 
камен, јер им ни сузе нису могле потећи низ 
лице. Многе куће у селу су биле спаљене, 
а из неких згаришта још се извијао танки 
дим. Око срушених обора лутале су гладне 

свиње и понеко живинче. Њихова стаја је 
била празна. Двије добре краве музаре, пар 
волова, као и коњ Зеленко, очев понос, не-
стали су... 

На срећу, њихова кућа није спаљена, већ 
само опљачкана.
- Остали смо живи, дјецо моја - говорио 
је у жељи да утјеши и себе и њих и, онако 
стојећи на сред празне кухиње, грлио дјецу 
окупљену око себе.

Још много пута је с дјецом бјежао испред 
зла које их је снашло и уништавало у том су-
ровом рату, али се увијек враћао својој кући 
и у њој дочекао дубоку старост.

А сада...? - помисли - Како ће сада бити? 
Хоће ли се икада више вратити...?

    * * *  
Због близине велике ријеке, равница у 

којој се налазило насеље, често је била ис-
пуњена маглом, која је људе, на неки чудан 
начин испуњавала тјескобом. Дјед Петар се 
није могао навићи на равницу, у којој су га 
и топлота и хладноћа подједнако стезале и 
окивале. Није се могао навићи на туђу кућу, 
ни на уске сокаке којим је ишао и узалудно 
тражио пут за своје село, за зелене проплан-
ке и топле повјетарце. Са тих сокака, често 
се без нечије помоћи није знао вратити кући.

Крајем јесени 1996. године, која је била 
хладна и кишовита, једног јутра, пуног гу-
сте магле, искрао се из куће и бесциљно за-
путио дугим, сеоским сокаком, чији се крај 
везао за регионални пут.

Далеко, на том истом путу, у само пред-
вечерје, случајно је наишао човјек који га је 
препознао и довезао кући. Породица, која је 
већ била забринута, с олакшањем је увела у 
кућу изгубљеног, промрзлог и тужног стар-
ца. Без ријечи је попио шољу топлог млије-
ка и, без опирања, допустио да га ушушкају 
у кревету. Док је давно наложена пећ још 
исијавала топлоту, укућанима се учинило да 
је дјед заспао, па су тихо затворили врата од 
његове собе.

Наредног јутра, кад је Светозар ушао у 
собу да види како му је отац и да га позо-
ве на доручак, застао је крај кревета и дуго 
зурио у призор испред себе. Крај очевог 
узглавља стајала је празна стара кутија, од 
које се никад није одвајао, а по кревету, било 
је расуто мноштво пожутјелих породичних 
слика. У већ хладној десној шаци, дијелом 
згужвана, почивала је фотографија његове 
давно преминуле жене. Светозар је изравнао 
слику, положио је на очеве груди и, док му је 
затварао очи, тихо прозборио:
- Дуго и тешко је, тата, било твоје путовање. 
Одмарај се, у миру божјем...

 * * *
Иако се никада нису навикли на туђе куће, 

људи су настављали да живе у њима, никад 
не губећи наду да ће се бар некада вратити у 
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своје домове и свој крај. Та привременост и 
неизвјесност многима је била узрок разних 
недаћа, болести и трагедија.

Након неколико поратних година, у којима 
је мир тешко и споро пуштао коријење, ипак 
је дошло вријеме кад су људи, организовано 
и у пратњи мировних снага, могли отићи да 
обиђу своја села. Једног дана, заједно с оста-
лима, кренуо је и Светозар у своје село.

При повратку кући, у жељи да жени одго-
вори на питање које се није усудила поста-
вити и, бар на час олакша душу, осјетио је 
гушење у грлу и грудима, јак бол у глави и 
све што је успио рећи, било је:

- Мој шљивик...
- Немој, мајко, плакати - рече Предраг. Опо-
равиће се тата. Снажан је он... Доктор рече: 
„Ако преживи наредна три дана, већи су из-
гледи да се извуче и опорави...“
- Знам, сине. Даће Бог да тако буде, али, 
реци ми шта је он то видио, па...?
- Није се мајко имало шта видјети, јер је 
свега нестало... Стигли смо на мјесто гдје је 
била наша кућа. Кажем, била, јер су од ње, 
али и од осталих зграда нашег домаћинства, 
остали само темељи. Чесма испред куће је 
поломљена, а онај наш бунар, с којим смо се 
толико поносили, срушен је и затрпан. 

Тата је све вријеме ћутао. Онда се запутио 
према воћњацима... Кад је видио да су сва 
стабла посјечена и, да су од нашег младог 
шљивика остали само пањеви, сјео је на је-
дан, који му је био најближи, и горко запла-
као.

Ружица Кљајић

Напомена: Прича је пре неколико година 
објављена у књижевном часопису СРПСКА 
ВИЛА из Бијељине, а посветила сам је мом 
завичају и борцима из моје породице, суди-
оницима тешких времена у одбрани родног 
огњишта...

Krstan Jakovljević
SNOVI
Što ’no snovi o snovima snite
znadete li još snovati sanke,
ili samo u snovima spite,
il’ još niste dosanjali danke?

Kude li bi? Snovima se vrće
dosanjati, a snova naplava,
kakve vajde kad u snovu drhće
snov od snova, dok u snovu spava.

Zabadava o snovima snite,
morite se konda ste maleni,
sakrite se, pa skriveni spite
dok svi niste redom pomoreni.

TUKOVI
Sve me nešto vuče, nekud, ne znam kuda
sve me nešto nosi, nekom, ne znam kome
eh da se hoće da dogode čuda
pa da me odnese tebi rodni dome
vječni snove, moga uzaluda.

Ne bi mi se srce jadalo da nije
u pustome svijetu čeznulo danima
dok ga ne odnesem k’o što sam ga prije
nosio da plače i zajedno s’ vama
oči moje, more suza da izlije.

Na zgarištu sreće opet bi se rode
nosilo u krilu k’o ptić bi da prne,
samo jadne misli danonoćno hode
gdje poslednja žiška tinjajuća trne
grob, još svijetli pustoline crne.

Ne bi mi se duša razboljela ’vako,
da je srce nije zvalo zavičaju,
ne smijem joj reći i danas sam plak’o
ali nema vajde, samo neka znaju
oči, morem suza ne plovi se lako.

Kuda me to moji odnosite brodi
u životu još ste samo boli znamen,
ne slušajuć srce natrag što vas vodi
tamo gdje se s’ nebom ljubi sivi kamen
tamo, da se umre i ponovo rodi.

Nisam ja na putu na kojem bi biti
treb’o da bih stig’o tamo gdje me nema,
znaju strane svijeta pute zamrsiti

pa živome stvoru pobrka se šema,
snovi, ne dajte se zarobiti.

Ne mogoše godine srce da mi smire,
ej pusta mladost ko će tada znati,
da se moji svijetovi s’ njihovim ne mire
da će samo suze, život da će stati,
teći i gorčina, sve dok se ne umre.

Sve ste mi se tajne i želje mi što ste
od mladosti rane podžigale nadu,
pogubile uz put sad ne znam ni ko ste,
poznale me ne bi u tuđome stadu
broj sam samo više, ništa me ne oste.

Sve što sam imao sve sam dao osim
ovo malo duše jedinijem blagom,
zar mene nejačka da se s’ divom nosim
prije nego li sam opas’o se snagom,
njega da nadjačam, svisnem il’ se skrasim?

Sve što dan mi dalje, dalje odilazim,
izgubljenog tražim u svijetu dječaka
k’o živo me blato pa sve dublje klizim
ždere na stopama malih opanaka,
zemljo, teška li si samo moje izim,
kao smrt te volim, a k’o život mrzim.

Da sam svome rodu gorštačkoga soja,
koliko sam suza dotočio krvi,
postojbinu moju hajdučkog bi stroja
zemlju gdje sam korak načinio prvi,
tresla tutnja jeka, ne pustinje poja.
Stan’ de more suza, radosti bi pio,
oči da ga vide namjesto gorčine,
eh da sam je proklete u vama izlio
pa neka me onda u nebesa vine,
željan ko umire, nesrećan je mrio. 

TRI IKONE
Na bijelom zidu mome
povješane sred vidika
roditelja mojih vise
i Anđela Belog slika.

A ispred njih u kandilu
plamička se iz jeleja
svjetlost vine,
pa im lica bijela
svjetlošću se zaodjela

k’o kad sine,
k’o anđela dva bijela
kad pogledam, konda gledam,
da na mome vise zidu
tri ikone u mom vidu.

SUNCE
Kad u smiraj dana sjenke se produlje,
sa zapada grune nekvo crljenilo,
po Rudina panu k‘o nekakve hulje,
još na Podkik baca veselo i smjelo
prije no zalasku za Glavicu sklizne
ispod Gaja kući šalje trudnu mobu
pa zadnjijem žarcima po Doliću lizne
da večernji cjeliv dadne svakom grobu.

Te se polagano svom smiraju klone
u ‚nu crljen bujnu potanja s‘ vidika
al‘ ko da mu žarci ne daju da tone
opiru se s‘ neba neće da se sklone,
nebesa se drže i vrhova Kika.

Sve što više tone sve više se penju,
još se po vrh Kika vide k‘o da bosi
skakuću po mahu, trnju i kamenju
pa prelijeću žurno po planinskoj kosi
ne bili se prije vrhova Čigelju
uhvatili črvšće neg‘ u crljen zađe
prije nego li mu sustalom postelju
za Glavicom suton u crljeni nađe.

I baš sa Čigelja viđoše kad sprti,
malaksala nebo u ‚nu crljen zbaci
tad u svome suncu oči svoje smrti
s‘ vrhova Čigelja ugledaše žarci.
Konačno se spusti, u ‚nu crljen stani,
zapadu se zače, istoku porađa,
negdje smrkava, a negdje već dani,
negdje umire, a negdje se rađa.

Trne se na jednoj, da na onu drugu
grane stranu razgoneći tmine,
imaju ko zemlja u vječnome krugu
svoj istok i zapad i Kik i Rudine.

Još se dugo za njim nad Glavicom slika
ogledala nebom u odsijevu plama
dok crljeni bujnoj ne smrče se s‘ Kika
i sve neizčeznu i proždrije tama,
Ko gledati vidi u suncu se krije,
vaseljene vječnost novog ustajanja,
u svjetlosti živi a u tami mrije
u večernjoj smrti život novog dana.
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Jeste li znali?
Knjiga prosečne veličine sa imenima svih inse-
kata - a na našoj planeti postoji više od 900.000 
poznatih vrsta - imala bi oko 6.000 stranica.
Kuvani rakovi (uključujući i jastoge) pocrvene 
jer belančevina zvana betakristalcinin u njiho-
vom oklopu promeni svoju građu, a time i boju.
London je milionitog stanovnika dobio tek 1810, 
a Njujork 1875. godine. Danas u svetu ima oko 
300 gradova sa vise od milion stanovnika.
Papirni tapeti pronađeni su u Kini ubrzo pošto 
je načinjen i sam papir. U Evropu su stigli u 
16. veku.
Na vrhuncu moci, oko 400. godine pre nove 
ere, Sparta je imala 25.000 građana i 500.000 
robova.
Prosečna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 
1500 metara, a najdublje mesto nalazi se južno 
od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa (dubi-
na 5267 metara)
Najstariji grad u Francuskoj je Marsej. Osnova-
li su ga Grci oko 600. godine stare ere.

Naše srce u toku jednog dana otkuca oko 
100.800 puta. Ono kroz naše krvne sudove 
upumpa onoliko krvi koliko bi ispunilo oko 170 
prosečnih kada za kupanje!
Norveška, koju još nazivaju i Zemljom hiljadu 
fjordova i Zemljom polarnog sunca, ima naj-
nepristupačniju i najrazuđeniju obalu na svetu. 
Ima oko 50.000 ostrva
Od svih životinja ris ima najoštriji sluh: i u 
najdubljem snu čuje najslabiji šum, čak i kada 
dolazi iz daljine. Ova zver čuje tako dobro za-
hvaljujući „četkicama“ na vrhovima ušiju koje 
joj služe kao neka vrsta antene.
U Meksiku živi ptica slatkovodni gnjurac, koja, 
kad napušta gnezdo, nosi svoje mladunce pod 
krilima. Tako postupaju i mužjak i ženka.
Prva država koja je ženama dala pravo glasa je 
Novi Zeland. To se desilo 1893. godine.
S dolaskom tmurnih zimskih dana povećava 
se čovekova potreba za snom. Početkom marta 
ova potreba počinje da se smanjuje.

U davna vremena kineske žene koristile su lut-
ku od žada da bi na njoj lekarima pokazale me-
sto na telu koje ih boli.
Prva smučarska takmičenja održana su 1893. 
godine u Murcugslagu, u Austriji.
U ruševinama Pompeje - razorene i zatrpane 
79. godine, za vreme erupcije Vezuva - nađena 
je jedna radionica za izradu sapuna kao i sapun 
izliven u kalupe. Naučnici smatraju da je sapun 
bio izrađen istog dana kad je Pompeja stradala.
Prvi grad na svetu koji je dostigao milion sta-
novnika bio je Rim, 133. godine pre nove ere.
Puno ime američkog grada Los Anđelesa, skra-
ćeno El-Eja, glasi: El Pueblo de Nuestra Senora 
la Reina de los Angelos de Porciuncula, što u 
prevodu sa španskog znači: Grad naše Gospe, 
kraljice anđela od (reke) Porcijunkule
Samo šest bikova ubijeno je u zvaničnim bor-
bama bikova.
Svaki čovek u proseku trepne 9.365 puta tokom 
dana, sklapajući pri tom oči na prosečnih 0,15 
sekundi. To zajedno iznosi oko 267.000 godina 
u tami! (proračunato-naravno za celu planetu)

Оливера Лазаревић (рођ. око 1373 – умрла 
после 1444. године) била је најмлађа кћи 
кнеза Лазара Хребељановића и кнегиње 
Милице. У својој младости она је провела 

дванаест година (1390 — 1402) у харему ос-
манског султана Бајазита I, као залог миру 
између породице Лазаревића и Османског 
царства, a једно време и у заробљеништву 
монголског емира Тамерлана, као заточе-
ница несрећних околности након Ангорске 
битке 1402. године.
Рођена је око 1373. као најмлађа ћерка кнеза 
Лазара и кнегиње Милице, чукунунуке Ву-
кана Немањића. Имала је четири старије се-
стре Мару, Јелену, Драгану и Теодору и два 
брата Стефана и Вука .
Оливера је 1390. године дата за жену ос-
манском султану Бајазиту I (1389 — 1402). 
Наиме, после Косовске битке Србијом је, 
у име малолетног кнеза Стефана Лазаре-
вића, владала кнегиња Милица. Она је овај 
тешки владарски и мајчински терет одлуке 
о вазалству Турцима и давању Оливере у 
харем поделила са преживелим племством 
и црквеном јерархијом. Тако је коначну 
одлуку о слању Оливере у султанов харем 
донео Државни сабор, крајем 1389. године. 
Поред слања Оливере Бајазиту, Лазаревићи 
су се обавезали и на вазалне обавезе према 
Османлијама које су подразумевале плаћање 
годишњег данка и редовно извршавање вој-
них обавеза.
Према предању, пут из родног Крушевца 
ка Дренопољу српски народ је Оливери по-
суо ружама. Међу стотинама жена у харему 
Оливера је постала једна од четири султа-
нове законите жене – кадуне (тражи се из-
вор од 04. 2011). Временом се између њих 
двоје ипак родила љубав. Према постојећим 
изворима Оливера је била „ванредно лепа и 
имала је велики утицај на страстима оданог 

Бајазита” и успела да „и у султанскоме харе-
му одржи прво место, и да задобије и одржи 
љубав бесног Бајазита”. Своје „место у ха-
рему и султановом срцу” она је често кори-
стила да помогне своме напаћеном народу и 
држави. За све време боравка у харему Оли-
вера је остала у православној вери.
После битке код Ангоре (Анкаре) 1402, где 
је татарски емир Тамерлан нанео тежак по-
раз Османлијама и заробио султана Бајазита, 
заробљеништва је допала и Оливера. Према 
османској традицији, Бајазит је 8. марта 
1403. у татарском ропству на крају извршио 
самоубиство због срамоте која је била на-
несена Оливери. Оливера је ослобођена из 
заточеништва током 1403. захваљујући по-
сланству које је њен брат Стефан Лазаревић, 
сада већ деспот, послао Тамерлану.
Вратила се у Србију 1403. године и нешто 
касније се трајно настанила на двору свога 
брата деспота Стефана у тадашњој престо-
ници Београду. Све до његове смрти, била 
му је „верни пратилац, друг и саветник, 
подстрекач и тешитељ”. Често је путова-
ла код сестре Јелене-Јеле Балшић-Косаче у 
Дубровник, Зету и Херцеговину. Нарочито 
је топло била примана у Дубровнику, јер 
је „Домина Деспина” (како су је Дубров-
чани звали) била „часна госпођа од крви 
Светлога Деспота и од његовога Двора”. 
Принцеза Оливера није се више удавала 
и није имала потомака. Последњи пут она 
се помиње у документима из 1443. године. 
Сматра се да је умрла после 1444. године и 
не зна се где је сахрањена. „Жртву принце-
зе Оливере за спас народа и отаџбине после 
Косовске битке, српски народ је још за ње-
ног живота веома високо ценио. Она је сма-
трана жртвом библијског карактера, богоу-
годном и христоликом жртвом, принетом из 
слободе, љубави и послушања према своме 
роду и отачаству.”

Оливера Лазаревић
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Занимљивости 
из историје
Отомански султани понекад су путовали 
инкогнито како би из прве руке видели де-
шавања међу својим поданицима. У таквим 
ситуацијама Мехмед II Освајач би се преру-
шавао у мевлевијског дервиша, а Сулејман I 
Величанствени у спахију.

Папирни тапети пронађени су у Кини убрзо 
пошто је направљена и сама хартија. У Ев-
ропу тапети су стигли у XVI веку.

Поред археолошког локалитета Феликс Ро-
мулијана код Зајечара, недавно увршћеног 
на листу Светске културне баштине Уне-
ска, на овом списку у Србији се још налазе: 
Стари Рас и Сопоћани, Студеница, Дечани, 
Пећка патријаршија, Грачаница и Богороди-
ца Љевишка.

Према Међународном институту за проу-
чавање мира у Стокхолму, од 3200. године 
п.н.е., па до данас било је укупно 14.560 ра-
това и да је у њима погинуло 3,6 милијарди 
људи.

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

Припадници народа Шанг у Кини прорица-
ли су судбину тако што су на сировим ко-
стима стоке урезивали питања, а одговоре су 
тражили тумачећи напрслине настале након 
загревања.

Прва „кока-кола” била је зелене боје.

Први псеудоним у историји књижевности 
осмислио атински историчар и најамник 
Ксенофонт који је почетком 4. века пре н.е. 
своје дело Анабаза потписао као Темистоген 

(син Правде) из Сиракузе.
Рим је 133. године пре наше ере био први 
град на свету који је достигао милион ста-
новника.

Становници Арла потписали су 1888. године 
петицију са захтевом да се сликар Винсент 
ван Гог протера из њиховог града због нео-
бичног понашања.

Стари Египћани користили су тамјан за бал-
самовање и приликом верских обреда (као и 
хришћани), а Вавилонци су веровали да се у 
диму из запаљеног тамјана могу „прочита-
ти” догађаји који тек треба да се десе.

Стефан Урош I, отац краља Милутина, при-
казан је као фалсификатор млетачког новца и 
смештен у пакао у Божанској комедији Дан-
теа Алигијерија, јер је ковао новац по угледу 
на млетачки грош, само што је српски грош 
био за једну осмину лакши од млетачког.

Током хиљадугодишње византијске исто-
рије укупно пет царева боловало је од 
епилепсије: Зенон (474—491), Михаило 
IV Пафлагонац (1034—1041), Михаило V 
(1041—1042), Исак I Комнин (1057—1059), 
Јован III Дука Ватац (1221—1254) и Теодор 
II Ласкарис (1254—1258).

У средњем веку побеђени владари морали су 
да простру свој пурпурни огртач да би по-
бедник прешао преко њега, па је од тог пра-
вила настао обичај да се приликом доласка 
важних државника простире црвени тепих.

У рушевинама античког града Помпеје који 
је био разорен и затрпан 79. године наше ере 

за време ерупције Везува, нађена је једна ра-
дионица за израду сапуна као и сапун изли-
вен у калупе.

У средњем веку болеснике су најчешће не-
говале калуђерице које су се између себе 
називале сестрама, те је тај назив касније 
задржан и за школоване медицинске сестре.

У средњем веку многи људи су веровали да 
особи која кија ђаво лако може да ускочи у 
уста, па су зато ономе ко кија говорили „Бог 
те благословио” и „Наздравље”.

У првим данима аутомобилизма Iталијани 
су на селу возили десном, а у граду левом 
страном пута. У Милану се тај обичај задр-
жао све до 1926. године.
У старом Риму, озлоглашеним особама (тур-
пис персонае) сматрани су глумци, прости-
тутке, гладијатори и расипници.

У XVIII веку у Лондону се могло платити 
осигурање од одласка у пакао.

Употреба пијавица била је тако честа да су 
средином 19. века болнице у Паризу за ле-
чење употребљавале готово шест милиона 
пијавица, а у Лондону – седам милиона.

Велики везир Мехмед-паша Соколовић, пре 
него што су га османске власти одвеле од 
куће путем данка у крви, био  је ученик, а 
затим и писар у манастиру Милешева где је 
његов ујак био калуђер.

Викинзи су допловили до обала Америке 
око 1000. године, скоро пола миленијума пре 
Кристифора Колумба.

Византијски цар Константин IX Мономах 
(1042—1055) основао је у Константинопољу 
зоолошки врт у коме су његови поданици 
могли да виде егзотичне животиње попут 
жирафе и слона.

Визиготски краљ Вамба (672—680), кад је 
кренуо са војском у Септиманију да угуши 
устанак свог војсковође Паула, своје војнике 
који би били ухваћени у блуду кажњавао је 
обрезивањем.

Замак се на шпанском каже цастилло (ка-
стиљо). Краљ Алфонсо I у средишњој Шпа-
нији изградио је толико замкова да је тај део 
земље прозван Кастиља – „земља замкова”.

Феликс Ромулијана (Извор: Google)

Краљ Стефан Урош I 
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Мисли Серафима Саровског
О МОЛИТВИ 
Молитва је - пут ка Господу. Призовимо Име Божије и спашћемо се! 
Ако нам име Божије буде на уснама, спашћемо се. Молитва нам више 
од свега прибавља благодат Духа Светога, зато што нам је свагда при 
руци, као оруђе за њено стицање. Двери молитве отворене су свима - 
и богатом и сиромаху, и угледном и неугледном, и моћном и слабом, 
и здравом и болесном, и праведнику и грешнику. Онај ко је истински 
решио да служи Господу Богу, треба да се вежба у сећању на Бога и 
непрестаној молитви Исусу Христу, говорећи умом: „Господе, Исусе 
Христе, помилуј ме грешног!“ У поподневним часовима, може се 
ова молитва говорити овако: „Господе Исусе Христе, Сине Божији, 
молитвама Богородице, помилуј ме грешног!“ Или се може прибега-
вати баш к Пресветој Богородици, молећи се: „Пресвета Богородице, 
спаси нас!“ (или говорећи анђелски поздрав: „Богородице Дјево...“). 
Човек који се у томе вежба и клони расејаности и чува мир савести, 
може да се приближи Богу и са Њим саједини. Јер, по речима Иса-
ака Сирина (Слово 69), ми се Богу не можемо приближити, осим 
уз помоћ непрестане молитве. Можеш, дакле, сасвим добро да се 
при раду молиш, у ходу исто тако, па чак и у постељи. Главно је да 
непрестано у срцу призиваш Господа свога и да не заборављаш да 
се пред Њим и Његовом Пресветом Мајком клањаш до земље. При-
зивањем Имена Божијег наћи ћеш покој, достићи чистоту духовну и 
телесну, у тебе ће се уселити Дух Свети, Источник свију добара, и 
Он ће те руководити у светињи, у сваком благочашћу (побожности) 
и чистоти. Начине молитве веома је добро разврстао Свети Симеон 
Нови Богослов (Добротољубље И, стр. 62 - Слово о трима начинима 
молитве). Њено достојанство, пак, врло је добро изобразио Свети 
Јован Златоусти. Велико је оружје молитва, вели он, благо непропа-
диво, богатство никада неисцрпиво, лука безбедна, молитва је узрок 
тишине, корен и источник и мати непребројних добара. 
Да би се стекао дар молитве, потребно је много (с)трпљења. Ко од-
бија да стекне (с)трпљење, узалуд је постао монах. Као што војник 
не иде у рат без оружја, тако ни монах не може да почне свој мана-
стирски живот ако се не наоружа (с)трпљењем... Без молитве монах 
умире као риба без воде. Од монаха који не зна да врши Исусову мо-
литву - ништа. Бог слуша ум наш, па отуд они који спољашњу молит-
ву са унутарњом не повежу, и нису монаси него - нагореле главње. 
Ако се на молитви деси да се умом занесемо и да нам ђаво поткраде 
мисли, треба да се смиримо пред Господом Богом и да молимо за 
опроштај: Господе, речју, делом, мишљу и свим својим осећањима 
сагреших Ти!...“ У цркви на молитви стој затворених очију са уну-
тарњом пажњом, а очи отварај само ако те хвата униније, или ако те 
сан притисне и наводи на дремеж - тада очи треба да управљаш на 
икону и свећу која пред њом гори. Гледајући на свећу која гори, осо-
бито када стојимо у храму Божијем, подсећајмо се на почетак, ток и 
крај свога живота, јер као што се свећа топи, тако се сваким треном 
скраћује и живот наш, приближавајући се крају. Та мисао помоћи ће 
нам у храму да нам пажња мање лута и да се молимо усрдније и да 
настојимо да живот наш пред Богом личи на свећу од чиста воска, 
која не одише нечистотом примеса... Треба вазда настојати да се мис-
лено не расејавамо, јер се кроз расејавање мисли душа удаљава од 
сећања на Бога и љубави Његове, по дејству ђавола. Како каже Свети 
Макарије: сва брига нашег противника јесте да нашу мисао одврати 
од сећања на Бога и страха Божијег и љубави (Слово 2, гл. 15). Када 
ум и срце буду сједињени у молитви и када се мисли душе више не 
буду расејавале, срце ће се згревати топлином духовном, у којој ће 
просинути Светлост Христова, испуњавајући миром и радошћу уну-
тарњег човека. За све треба да захваљујемо Богу и треба да се пре-
дајемо вољи Његовој. Богу такође треба да приносимо све своје мис-
ли, речи и дела, и да настојимо да све то служи само богоугађању. 

О СУЗАМА 
Сви свети монаси који су се одрекли света, целога су живота плакали 
у очекивању вечне утехе, по уверавању које нам је пружио Спаситељ 

света: „Блажени они 
који плачу, јер ће се 
утешити“ (Мт. 5, 4). 
Исто тако и ми тре-
ба да плачемо ради 
отпуштања греха 
наших. У то нас уве-
равају речи Порфиро-
носнога (цара Дави-
да): „Који ходе, хођа-
ху и јадиковаху, ба-
цајући семење своје. 
Када, пак, буду дола-
зили, доћи ће са радо-
шћу, носећи снопове 
своје“ (Пс. 125, 6). 
И речи Светог Исаа-
ка Сирина: „Окваси 

образе своје плачем 
очију својих, да почине на теби Дух Свети и омије те од скврни злоће 
твоје. Умилостиви Господа свога сузама, да дође к теби!“ (Слово 68, 
О одречењу од света). Када на молитви плачемо, па нас спопада неки 
смех - то долази од ђавољег лукавства. Тешко је схватити потајно и 
препредено деловање нашег непријатеља. Срце онога коме теку сузе 
умиљења, обасјавају зраци Сунца Правде, Христа Бога. 

О ОЧАЈАЊУ 
Као што се Господ брине о нашем спасењу, тако и ђаво настоји да 
доведе човека до очајања. Душа узвишена и стамена не очајава у не-
срећама, ма какве да су оне. Наш живот је као неки дом искушења и 
мука, али ми нећемо одступити од Господа, док Он не нареди нашим 
мучитељима да нас оставе и не будемо оживљени сопственим тр-
пљењем и стаменим бестрашћем. Издајник Јуда био је малодушан и 
неискусан у борби и због тога је непријатељ, видећи његово очајање, 
навалио на њега и натерао га да се обеси. Али, апостол Петар, ка-
мен-станац, када је пао у грех, будући искусан у борби, није очајавао 
и није изгубио присебност духа, него је пролио горке сузе из срца пу-
ног жара, и непријатељ, када је Петрове сузе (покајања) угледао, као 
да му је огањ очи опржио, побегао је далеко од њега са болним кри-
ком. Дакле, браћо, учи Преподобни Антиох, када нас буде спопало 
очајање, не покоримо му се, него укрепљујући се и ограђујући свет-
лошћу вере, са великом одважношћу, рецимо лукавом духу: „Шта 
је нама до тебе, од Бога отуђени бегунче са небеса и слуго лукави?! 
Ти нам ништа не смеш учинити. Христос, Син Божији, има власт и 
над нама и над свима. Њему смо сагрешили, и пред Њим ћемо се и 
оправдати. А ти, погубниче, удаљи се од нас! Укрепљивани Часним 
Његовим Крстом, ми газимо твоју змијску главу!“ (Ант., Слово 27). 

О БОЛЕСТИМА 
Тело је слуга, душа царица, и зато је милост Господња када се тело 
изнурава болешћу, јер од тога слабе страсти и човек долази к себи. 
И сама телесна болест се понекад рађа од страсти. Одбаци грех и 
болести ће те оставити. Јер, оне настају од греха, како тврди Свети 
Василије Велики (Слово, о томе да Бог није узрок зала, стр. 213). 
Откуда болести, откуда телесне повреде? Господ је створио тело а 
не болест, душу а не грех. Шта је од свега корисније и потребније? 
Сједињење са Богом и општење са Њим помоћу љубави. Губећи ту 
љубав, ми отпадамо од Бога, а отпадајући од Њега, подвргавамо се 
различним и мнобројним болестима. Главобоља настаје од неспокој-
ног и непримереног рада наших мисли. 

Серафим Саровски
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Poučne priče
Poučna priča o ribolovcu
Dva su čoveka otišla u ribolov. Jedan je bio iskusan ribolovac, a drugi 
nije. Svaki put kada bi iskusni ribolovac uhvatio veliku ribu, stavljao bi 
je u veliku kutiju sa ledom da bi je održao svežom. Kad god bi, međutim, 
neiskusni ribolovac uhvatio veliku ribu, on bi je vraćao nazad u vodu.
Iskusni ribolovac je posmatrao taj ritual ceo dan i na kraju dana, umoran od 
gledanja kako neiskusni ribolovac baca velike ribe nazad u vodu, upita ga:
- Zašto stalno vraćaš nazad u vodu sve te velike ribe koje upecaš?
Neiskusni ribolovac odgovori:
- Zato što imam mali tiganj.
Pouka:
Ponekad smo i mi sami kao taj neiskusni ribar, odbacujemo naše velike 
planove, velike snove, velike poslove i velike prilike koje su nam date u 
životu. A samo zato što je naš tiganj premali za našu ribu.

Koliko smo podbacili kao roditelji i vaspitači
Donosimo vam jednu poučnu priču koja je pre četrdesetak godina imala 
sasvim logičnu konotaciju, međutim kada pročitate sve, shvatićete koliko 
su i roditelji i nastavnici podbacili, svako u svojim oblastima dok preba-
cuju odgovornost.
Evo kako je, pre četrdesetak godina, na roditeljskom sastanku izgledao 
Jovanov razgovor sa razrednim starešinom njegovog sina:
- Je li onaj moj sin miran na časovima?
- Jeste.
- Bije li se sa ostalom decom?
- Ne bije se.
- Laže li?
- Ne laže.
- Ima li običaj ukrasti nekom detetu olovku, gumicu, užinu...?
- Nema.
- Znači dobar je.
- Jeste dobar, ali...
- Ali?
- Iz matematike ima jedinicu, iz fizike i istorije takođe jedinicu, iz geogra-
fije, hemije i biologije jedva dva...
- Bogati, zašto to o jedinicama i dvojkama meni govoriš?
- Pa tvoje je dete...
- Ono o čemu ja učim svoje dete - da treba biti miran na časovima, da 
ne treba lagati, krasti i biti se sa drugom decom - moje dete, ako sam te 
dobro razumeo, zna.
Ono čemu ga ti i ostali nastavnici učite - ne zna. Znači, do vas je, nije do 
mene.

Stav je sve
Bila jedna žena koja se probudila jedno jutro, pogledala se u ogledalo i 
primetila da su joj ostale samo tri dlake na glavi.
- Dobro, rekla je sama sebi, Mislim da ću danas očešljati kosu.

Tako je i uradila i divno se provela taj dan. Sljedeće jutro se probudila 
samo sa dvije dlake na glavi.
- Hm, rekla je sebi, mislim da ću danas napraviti razdeljak na sredini.
Tako je i uradila i opet se divno provela tog dana. Sledeće jutro se probu-
dila sa jednom dlakom na glavi.
- Dobro, danas ću kosu vezati u konjski rep.
Tako i bi pa se ona prelepo provede tog dana. Četvrtog jutra na glavi ne 
ostade nijedna dlaka.
- Jupiii! uzviknu žena, danas ne moram nameštati frizuru.

Ono si što misliš
Sve što govoriš svedoči o tebi samome a da je to istina najbolje svedoči 
sledeća poučna priča:
Jedan je seljak predveče je seo na prag svoga doma i uživao u svežem 
povetarcu. Pored njegove kuće zavojiti je put vodio u grad. Slučajni je 
prolaznik opazio seljaka i pomislio:
- Ovo mora da je neka lenčuga. Ništa ne radi i ceo dan sedi na pragu.
Malo kasnije prolazio je drugi čovek i pomislio:
- Seljak je pravi don Juan. Po cele dane sedi, gleda devojke u prolazu i 
zadirkuje ih.
Najzad je prošao šumski radnik te pomislio:
- Ovaj je čovek zaista marljiv radnik. Trudio se celi dan i sad se s pravom 
odmara.
O seljaku koji je sedeo na pragu svoga doma zaista nemamo podrobnijih 
saznanja. Možemo, međutim, mnogo toga zaključiti o trojici ljudi koji su 
prolazili: prvi je bio lenj, drugi ne baš dobar čovek, a treći je bio marljiv 
radnik.

Cediljka puna vode
edan stari, mudri učitelj je stalno ponavljao svojim učenicima koliko je 
važno biti otvorenog uma, da budu spremni da isti zadatak reše na mnogo 
načina i da svaku situaciju u životu sagledaju iz više uglova. Ponavljao 
je da je to ono što donosi istinsku mudrost. Međutim, same reči nisu bile 
dovoljne. Odlučio je da im da praktični zadatak. Jednog jutra je svojim 
učenicima, umesto predavanja, dao po jednu cediljku za vodu i rekao:
- Vaš zadatak je da siđete na obližnju obalu mora i napunite cediljku vo-
dom. Kada to učinite, vratite se. Samo tako ću smatrati zadatak uspešno 
obavljenim.
Međutim, prošao je gotovo čitav dan, a od učenika ni traga ni glasa. Uz 
divan zalazak sunca, učitelj siđe do obale. Video je učenike koji sede, 
umorne i razočarane. Kada su ga videli, povikali su:
- Učitelju, dali ste nam nemoguć zadatak. Nemoguće je napuniti cediljku 
vodom.
Učitelj upita:
- Jeste li sigurni? Nekada je dobro pokušati da sagledamo problem iz 
drugog ugla.
Kako je to rekao, uze jednu od cediljki od učenika i baci je u more. Ce-
diljka potonu.
- Eto, reče učitelj, Sada je puna vode.

Loše navike
Jedan bogati čovek zatraži od starog učitelja da mu učitelj sina odvikne 
od loših navika. Učitelj povede mladića u šetnju po vrtu. Zaustavi se na 
jednom mestu i zatraži od mladića da iščupa malu biljku što je rasla neda-
leko od mesta na kojem su stajali.
Mladić zahvati biljku palcem i kažiprstom i iščupa je iz zemlje. Učitelj 
zatim zatraži da iščupa malo veću biljku od te. Mladić malo jače povuče 
i iščupa i nju.
- A sada iščupaj ovu, reče učitelj, pokazujući na jedan žbun. Mladić je 
morao da upotrebi svu svoju snagu da bi je iščupao, ali mu i to pođe za 
rukom.
- A sada iščupaj ovu, reče starac, pokazujući na drvo guave. Mladić obu-
hvati rukama stablo i pođe da ga vuče iz zemlje. Ali stablo ni da mrdne.
- Pa ovo je nemoguće, reče mladić zadihano.
- E tako ti je i sa lošim navikama, reče mu stari učitelj. Kada su mlade, 
lako ih se je rešiti, ali kad se razviju teško ih je iskoreniti.



34 | Забавна страна | Октобар 2019

Anegdote i aforizmi
Robert Koh
Bakteriologa i lekara Roberta Koha neko je hteo u društvu da ponizi te 
ga upita:
-Da li ste vi lekar za stoku?
Koh živahno odgovori:
-Da, a šta vas boli?

Sveti Nikola
Neki siromah nije imao novca, a bližila mu se slava, Sveti Nikola. Sedne 
i obrati se dopisinicom Svetom Nikoli da mu pošalje sto dinara da i on 
dostojno proslavi slavu. Dopisnica stigne u glavnu poštu u Beogradu, a 
neki promoćurni poštar uputi je na predsedništvo vlade, znajući da narod 
Nikolu Pašića, zbog duge bele brade, zove „Sveti Nikola”. Šef kabineta 
izvesti Pašića i on naredi da se onom siromahu pošalje pedeset dinara. 
Posle nekoliko dana stiže na glavnu poštu nova dopisnica. „Sveti Nikola, 
hvala ti na brzoj pomoći, proslavio sam slavu. Samo ubuduće mi ne šalji 
preko Nikole Pašića, jer on sebi uzme polovinu!”

Bora Prodanović
Bora Prodanović pošao jednog dana kod Pašića da bi dobio neko zaposle-
nje.
-Ovaj…kako se ti zoveš? – upita ga Pašić.
-Ja sam Bora Prodanović! – odgovori on.
-A..ovaj, ti si Jašin, je li ? – upita ga Pašić.
-Jesam! – odgovori Bora.
Pašić malo zastade pa će opet:
-A ti nisi onaj što si poginuo!
-Nisam ja poginuo još ni jednom! – odgovori mu Bora.
-A..jeste, ti si još mlad…ima vremena i za tebe i za moga Radu..vi ste 
dobra deca! – reče Pašić.

Stevan Sremac
Stevan Sremac je bio beskrajno duhovit. Poznati profesor, akademik i vi-
šegodišnji predsednik SANU, Aleksandar Belić, bio je kratkovid. Jednom 
je ručao u kafani nagnut nad tanjirom, seckao meso i prebirao po tanjiru, 
kad ga je Sremac upitao: 
-Šta radite?
Kad je Belić rekao da ruča, Sremac je dodao:
-Ja sam mislio da opravljate sat.

Knjižar Valožić predlagao je Sremcu da izda „Ivkovu slavu” ali da skrati 
uvod, sredinu i kraj. Sremac je rekao: – Misliš da je moja priča pas ratler, 
da mu se mogu potkusiti rep i uši.

Mark Tven
Neko je jednom zamolio Marka Tvena da definiše grižu savesti.Veliki 
pisac je umesto odgovora ispričao ovu anegdotu: 
-Kada sam bio mali, prišao sam jednoga dana kolicima nekog piljara i, 
iskoristivši priliku dok je taj razgovarao s mušterijom, ukrao sam mu jed-
nu krušku. Odmah sam pobegao i sakrio se u jedan grm. Čim sam zagri-
zao krušku osetio sam grižu savesti. Vratio sam se piljarovim kolicima, 
stavio sam ukradenu krušku na njeno mesto i uzeo drugu…zreliju!
Jednom je Tven slučajno u jednoj radnji oborio vazu. Videvši to, trgovac 
odmah zatraži pola dolara kao odštetu za razbijenu vazu. Kako nije imao 
sitno da vrati Tvenu ostatak od jednog dolara, ponudi mu: 
-Možete uzeti još jednu vazu!
-O, hvala, radije ću još jednu razbiti – reče Tven i razbi još jednu vazu.

Dionizije
Dionizije upita jednog dana Aristipa zbog čega filozofi idu tako često u 
posetu prinčevima i kraljevima, a ovi njima nikada. -Zbog toga – odgo-
vori ovaj – jer lekari idu u posetu bolesnicima, a ne bolesnici lekarima. 

Mihailo Lalić
Prolazio Mihailo Lalić pored jedne beogradske biblioteke. Upravnik ga 
prepozna i pozove ga da svrati, a pisac odgovori: „Hvala, ne mogu. Bolje 
da ne vidim koliko knjiga nisam pročitao”.

Ratko Adamović
Ratko Adamović daje rukopis svog novog romana „Stari hrast” Miodragu 
Bulatoviću da pročita i kaže mu svoje mišljenje, a Bule se brani reči-
ma: „Izvini, Ratko, ali ne mogu. Znaš, i ja sada nešto pišem, pa se bojim 
da ne utičeš na mene.”

Pesnici i ulice
Početkom devedesetih, prošlog veka, kada je u Beogradu bilo aktuelno 
menjanje imena ulica, ulazi pesnik Pera Pajić u Srpsku književnu zadru-
gu i kaže: „Ostadosmo mi bez ulice u Beogradu.”  Milorad Đurić ga teši 
rečima: „Šta tebe briga, tebe čeka ulica u Valjevu”, a Dragan Lakićević 
doda: „Pa posle možeš da daš oglas u novinama: menjam veliku ulicu u 
Valjevu – za manju u Beogradu.”

Matija Bećković
Kada je Crna Gora najavila odvajanje od Srbije, pita novinar Matiju 
Bećkovića: „Šta će Crnogorci bez Beograda, ako se Crna Gora otcepi”, 
a pesnik, kao iz topa odgovori: „A zar vi mislite da će Beograd pripasti 
Srbiji?”

Ljuba Nenadović
Bio Ljuba Nenadović u Beogradu. Sretne ga poštovalac i pita:
„Koliko ćeš još sedeti u Beogradu”?
Nenadović izvadi novčanik, prebroja novac i reče:
„Samo još za sedam dinara”.

Laza Kostić
Doneo mladi pesnik svoje stihove Lazi Kostiću i moli ga za mišljenje. 
Kada je Kostić pesme pročitao, mladom kolegi je napisao: „Svaka strofa 
– katastrofa”.

Tales
Grčki filozof Tales (625 – 547. p. n. e) između ostalog, je predvideo 
pomračenje Sunca koje se dogodilo 584. godine pre nove ere, izmerio je 
visinu piramida pomoću dužine njihove senke, a dokazao je i nekoliko 
geometrijskih teorema, a jedna se i danas naziva po njemu. Jednom prili-
kom je gledajući više u zvezdano nebo nego kuda je hodao, priča se, upao 
u jamu. Na njegove pozive za pomoć odgovorila je jedna starica koja se 
tu zatekla i tada ga posavetovala: „Ti ne vidiš ni kuda hodaš, a hoćeš da 
saznaš šta se na nebu dešava!”

Љуба Ненадовић
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Ako drugog poštuješ za sebe ne brini.
Ako hoćeš da pljuneš, pljuni u šaku.
Bolje džabe sedeti, nego džabe raditi.
Bolje mršav mir nego debela parnica.
Bolje nepravdu trpiti, nego činiti.
Bolje obići šumu, nego na prečcu sresti vuka.
Bolje poslednji među dobrim, no prvi među zlim.
Bolje se zamjeriti Bogu, no narodu.
Bolje slep očima, nego slep pameću.
Car daleko, a Bog visoko.
Car nad carom uvek se nađe.
Časna smrt proslavi vas život.
Čaša iza čaše, a iza čaše istina.
Čelo, oči i pogled vrlo često lažu, a govor najčešće.
Često malena varnica veliku vatru užeže.
Čovek bez slobode, kô riba bez vode.
Čovek se nada dok god je duše u njemu.
Da se prava istina pozna, treba čuti dva zvona.
Danas u zlatu, sutra u blatu.
Danas vezir, sjutra rezil.
Darovni kolač često u grlu zapne.
Dobar čovek uvek ostaje početnik.
Dobro obrađena zemlja nikad nije jalova.
Dobro se ne pozna dok se ne izgubi.
Dobrom konju ne treba mamuza.
Dok je šiba tanka, treba je ispravljati.
Gde je sloga tu je i pobeda.
Gde je sova izlegla sokola?
Gdje nema vola orača, tu nema ni kolača.
Gladan pas i na gazdu laje.
Gladnog ne teši, već nahrani.
Glava je starija od knjige.
Gospodskom smijehu i vedru nebu ne valja vjerovati, 
jer se začas promijeni.
Hoće vatru koja ne peče.
Hoćeš li da te svi mrze, reci svakome ko je ko.
Hranitelj je kao i roditelj.
I krme rokne kad mu se čovjek javi.
Ili ne pokušavaj, ili dovrši.
Imadoh – ne znadoh, izgubih – poznadoh.
Istina i žena najlepše su - gole.
Istina je ono u šta ubediš većinu da veruje.
Iz prazne kuće i miši bježe.
Iza dažda biće i sunca.
Izreke su ukras govora.
Jednog gleda, dvojica se nadaju.
Jednom se lebac lomi.
Jeftina roba kasu prazni.

Mudre misli Ko besjedi šta hoće, mora slušati sta neće
Ko istinu gudi, gudalom ga po prstima biju.
Krpež i trpež po svijeta drže.
Na sokolu je malo mesa.
Nijedna muka nije dovijeka.
Nijedno zlo ne prođe neopaženo
Nikad zao na gorega neće.
Niko ne ume da se veseli kao sirotinja.
Onome, ko ume da čeka, vremenom sve dolazi.
Oparen kašu hladi.
Osmehni se svakome jutru.
Otišao da mu vide noge put.
Ovca je vučije štene dojila i uzgojila.
Ozbiljno odgodimo za sutra.
Poklon i okatog zaslepi.
Pomogneš li zlog u zlu, dobićeš ga za neprijatelja.
Poštenje je ravno sa životom.
Pošto se kola slome, mnogi put kazuju.
Pošto se napiješ vode, ne muti izvor za sobom.
Poštuj, ako hoćeš da si poštovan.
Pozajmi rukama, pa traži nogama.
Prvo pojedi svoje pa tuđe.
Reči su kao pčele, one su istovremeno i med i žaoka.
Reči treba meriti, a ne brojati.
Rep glavi ne zapovijeda.
Retka je sreća bez gordosti.
Ribe se love udicom, a ljudi rečima.
Roba govori, trgovac laje, gazda pare daje.
Robija nije teška, već robijaši.
Rodi me majko srećnog, pa me baci u trnje.
Ruga se lonac loncu, a oba su crna.
Ruka koja daje ne oskudeva.
Sva je huka na vuka, a iza vuka i lisica sita.
Svak po sebi sudi o drugome.
Svaka je šala pola istine.
Što smije pop, ne smije đak.
Što srce ne zapazi to ni oči ne vide.
Što ti je suđeno doći će ti i preko plota.
Što ti je život - tražiš od pravde ruku, dobiješ nogu.
Što više ljubavi vraćaš, više ćeš i primiti.
Teško konju kog slepci teraju.
Teško onome koji ne zna, a učiti se ne da.
Teško onome koji neprijatelja na kućnom pragu čeka.
Umro ko radi, umro ko ne radi.
Uz malo može biti dosta, a u dosta malo.
Uzeh vraga radi blaga; blago nestade, a vrag ostade.
Vreme donese sve ko ga dočekati ume.
Vreme je najveći gospodar.
Za nevolju babu vode, kad devojke ne nahode.
Zaboravnost je znak lenjosti.
Zajedničkom konju, grbava su leđa.
Zakrvavio očima ko divlji petao.
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