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Драги читаоци,

Пред вама је публикација Путовање је постојање у којој је 
представљенo 30 најбољиx путописниx записa старијих особа од 
укупно 74 колико их је пристигло на VI Конкурс за „Драганову 
награду 2020“. 

Циљ Конкурса је да промовише активно старење и да створи 
простор за размену искустава, знања, лепота и изазова старења 
и мудрости аутора који имају 60 и више година. Истовремено, 
ова континуирана акција доприноси смањењу стереотипа и 
предрасуда које су иначе присутне у односу на све бројнију старију 
популацију. 

На Конкурс који је био отворен од 1. јануара до 1. марта 
2020. године, пристигли су радови 72 аутора из Србије, по један 
из Босне и Херцеговине и Аустралије. У складу са пропозицијама 
Конкурса, за оцењивање су селектована 73 радa. Путопис 
Александра Дамјановића, добитника награда на прва три конкурса 
није оцењиван, већ је само штампан у овој публикацији, као рад 
Мајстора пера. 

Међу овогодишњим ауторима путописних записа je 49 женa 
и 25 мушкарaцa, са 29 различитих локацијa, од којих је 11 из сеоских 
средина у Србији. И ове године, аутори радова су најразличитијих 
занимања, нивоа образовања, почев од занатлија, службеника, 
просветних радника, здравствених радника, инжењера, уметника... 
Најмлађи од њих има 60, а најстарији 87 годинa. 

Комисија у саставу: Јелена Оцић, новинарка; Видак 
Масловарић, књижевник; Александра Јовановић, уредница 
портала Пензин; Мира Сатарић, дипл. филолог, представник 
Amity-а и Беба Кука, ћерка Драгана у чију част и сећање је награда 
и основана, оцењивала је радове из пет категорија:

1. Најбоља женска путописна прича – 16 рада
2. Најбоља мушка путописна прича – 9 радова
3. Најбоља прича о путовању по Србији – 15 рада
4. Најбоља прича о путовању у иностранство – 19 радова
5. Најбоља путописна песма – 15 радова

Поред 15 награђених радова, по прва три из сваке од 
5 категорија, у овој публикацији је објављено још 9 посебно 
похваљених радова и један рад ван конкуренције – рад 
Мајстора пера. 

Захваљујемо свим ауторима који су ове године учествовали 
на Конкурсу. Надамо се да ће ова публикација инспирисати још 
већи број старијих особа из Србије и региона, да нам се прикључе 
и да наредних година са нама поделе своје богато путописно 
и животно искуство и на тај начин дају свој лични допринос 
промоцији активног старења. 

Велику захвалност дугујемо свима који су укључени у 
реализацију Конкурса и који својим волонтерским ангажманом 
доприносе да ова иницијатива траје и буде препознатљива и 
ван граница наше земље. Радује нас да се из године у годину 
прикључују нови аутори са својим радовима, као и да сваке године 
неки аутори шаљу своје радове иако још увек нису успели да буду 
у кругу оних који су добили награде. Надамо се да вас пандемија 
корона вируса неће спречити да ове године  путујете и уживате у 
лепотама Србије и пишете путописе са тих путовања.

До следеће године и нашег наредног Конкурса, желимо да 
вас подсетимо да:

„Нису битне године вашег живота.
Битно је какав живот живите у годинама које имате.“

С поштовањем,
Надежда Сатарић

Беба Кука



НЕОДСТУПАЈУЋА ИСПОВЕДНОСТ 
У ПУТОПИСНИМ ЗАПИСИМА ЉУДИ ТРЕЋЕГ 

ЖИВОТНОГ ДОБА

(ЗАПИСАНО УЗ ЗБОРНИК НАБОЉИХ РАДОВА НА КОНКУРСУ ЗА
ДРАГАНОВУ НАГРАДУ)

Финалне активности око реализације овогодишњег 
књижевног конкурсa за путописна песничка и прозна остварења 
аутора старије животне доби,  који организује Удружење грађана 
„Снага пријатељства“ – АМITY, а најбоље радове по оцени жирија 
награђује др Беба Кука, ове године су, нажалост, протекле у знатно 
тежим околностима будући да је вирусна пандемија ограничила 
активности у свим областима стваралаштва, те и у области 
промоције књижевности и издаваштва. Но, и у таквим околностима 
организатори конкурса и донатор су учинили све потребно да се 
ова драгоцена активност старијих види и запамти. 

Будући да је конкурс расписан пре почетка поменутих 
ограничења, ваља приметити да ствараоци нису били лимитирани 
у погледу пријављивања путописних остварења и, притом, да је 
приспео мањи број радова у односу на претходне године. Оно 
што импонује, међутим, је знатно приметнији квалитет - нарочито 
награђених и оних остварења која су изабрана за објављивање у 
Зборнику радова овогодишњих учесника, уз значајну напомену 
да би у неком ширем избору сви приспели радови могли да чине 
садржај Зборника.

Без иоле претенциозности, ваљало би приметити да су 
неки од награђених радова досегли антологијски замах и да 
заслужују пуну читалачку пажњу, без обзира на сазнање да су 
записани у познијим годинама и да су резултат неизмаштаног, већ 
проживљеног, виђеног искуственијим догледом, без повлађивања 
читалачкој јавности, чему су неки савремени и одвећ остварени 
аутори, зарад комерцијализације, итекако склони. 

Време, људи, догађаји, сећања у већини прозних путописа 
чине окосницу тематско-мотивског тока и држе читалачку 
позорност од прве до потоње реченице, најпре због исповедности 
која је наглашено неодвојива од њихове емоционалне суштости 
у којој се и питоми. Чудесни су и наизглед изненадни поводи 
који наратора подстичу да потоне у сећања где га „чекају“ драги 
и најдражи ликови, завичајни  предели или догађаји који су 
одређивали видљивост неких страница давног или ововременог 
живота. Понекад је као подстицај за такво понирање довољно 
једно мирно вече затајено око зидова Светосавске богомоље 
(НАФОРА) у Аустралијском граду Аделејду, па да се одмота клупко 
нити које моћно повезују далеке светове - градско блештавило у 
далекој Аустралији и оно давно запамћено по летњој топлини и 
издашности месечине у Западној Славонији. Јелени Рекић је то био 
довољно јак мотив за сећање на баку - „бајку“ којој је у времену 
неке историјске нужности (?) било ускраћено да од свештеника 
прими антидор на благослов и очишћење душе. 

Неодступајућа исповедност се чита и у другим двема 
награђеним путописним причама чије су ауторке Мирјана Николић 
и Љиљана Фијат, нијансиране неколиким реминисценцијама 
(УЧЕСНИК У ПРЕНОСУ ВЕЛИКОГ КРСТА), у које су вешто 
инкорпорирани мучни догађаји који су обележили последње две 
деценије прошлог века на нашем усудном Метоху, колико и они 
који допиру из једног случајног сусрета и посете Светосавском 
храму у Београду, чији је пролошки основ ослоњен на сентенцију 
Растка Немањића - Светитеља Саве, из које ресонирају одјеци 
његових корака, подједнако чујни на Врачару у Београду и 
поднодурмиторском Жабљаку или иним просторима којима је 
обожен и благ ходио.

По вешто структурисаном садржају приметна је особеност 
путописних записа мушкараца, нарочито три првонаграђена, јер 
и у њима се у неком зачудном току (као по договору) размештају 
исповедност,  молитвеност и раскошност новинарског запажаја, 



12 13

рецимо, утомљеног у кажи о три дана лета са АН-ом, (вешто 
формулисан наслов), у коме сваки дан има посебно значење, ваљда 
понајпре због /високог пролећа затајеног на небу и у нама/, како 
записује Најден Ђорђевић, аутор треће најбоље мушке путописне 
приче. 

Првонаграђена путописна прича Витомира Ћурчина 
(ПУТОВАЊА СУЗАМА ВЕРУЈУ) својим емоционалним капацитетом 
даје подстицај за присећања на тренутке који се догађају 
свеколикима, али их само свевиднији,  попут овог путописца, 
утомљују у каже за незаборав, за оне тренутке када се из вида 
заувек искраду најдражи ликови. Жеља онога који се у овој причи 
читаоцу приказује као осамник, да поново крене истим трагом 
како би призивом сећања са вољеницом и сапутницом оличио 
незаборав, наглашена је до оне разине која провоцира његово 
чињење по находу који му ОНА сугерише: /обриши сузу - живот 
иде даље/, уверен да би тај корак, да је на његовом месту, она то 
доиста учинила. 

Другонаграђена путописна прича Стевана Буковића, СВЕТА 
ГОРА АТОНСКА, ХИЛАНДАР -  ИЗ УГЛА ПУТОПИСЦА, представља 
драгоцено литерарно сведочење о ходочашћу до Светогорских 
светилишта, записано пером искусника који је већ обзањен у 
савременој српској путописној прози. Буковићева моћ запажања 
и најситнијих детаља, са једног у низу, ходочашћа је таква да 
читалац ни у једном тренутку не оскудева у саживљавању низа 
зачудности које се узносе из легендарних кажа о чињењу које је на 
Атосу започео тада монах и за векове Свети Сава. Упућенији би се 
преко Буковићеве приче могли присетити записа Светог Николаја 
Велимировића да је „Света Гора царство без круне, држава без 
војске, земља без жена, богатство без новца и мудрост без школе“. 
Како тада тако и дан дањи, те и у путопису Стевана Буковића.                            

Драгоцена сведочења о лепоти Србије у путописним причама 
оставили су Гордана Крајачић (НЕГОТИН), Биљана Бенић (ДЕСАНКИ 
У ЗАГРЉАЈ)  и Славимир Ј. Зеленкапић (БИСЕРИ СЕВЕРА НА ОГРЛИЦИ 

СРБИЈЕ). Свака од насловљених прича на особен начин апострофира 
лепоту неколиких међу небројеним које су понос  Србије, на начин 
који читаоцу ближе  не само оличје топонима о којима говоре, већ 
и значајне појединости о знаменитим људима који су им умношћу 
и храброшћу обезбедили наглашену  историјску видљивост. 
У првонаграђеној причи, актери су (поред низа значајних и 
занимљивих појединости) легендарни хајдук Вељко Петровић, 
бранилац Крајине и Стеван Мокрањац, најпоузданији депозитор 
музичког блага са неготинског и ширих простора Тимочке регије. 

Путовањем по Србији њене лепоте живела је и ближила их 
другима Биљана Бенић, ауторка друге најбоље путописне приче. 
Широким литерарним замахом и она је скренула пажњу чланова 
жирија кажом о Ваљевском крају који је међу првореднима 
у нашој слободарској и историји наше културе. Завичај, кажу, 
значењски одређују они највиђенији, а у овом крају било их је за 
понос роду својему.

Све потребно са једног од путовања широком војвођанском 
равницом изрекао је и Славимир Зеленкапић, аутор треће најбоље 
путописне приче по Србији, затварајући својом кратком прозом 
чудесни троугао српског југа, запада и севера, са свим драгоценим 
појединостима о знаменитим салашима расутим по негдањем дну 
Панонског мора са незаобилазним - инспиративно приказаним - 
лепотама Палићког језера.

Посебну литерарну вредност поседују путописне приче 
о иностранству, нарочито три првонаграђене, међу којима је 
највидније место заузела прича УПОЗНАЈМО ХАЈАСТАН, Андра 
Мошића. У питању је нама пријатељска и по страдалништву и 
пркосу освајачима сапатничка Јерменија, коју њени житељи 
именују Хајастаном, о чему је Мошић изрекао све потребно како 
би читаоци били упућени у њено пострадање с почетка двадесетог 
века, дакле, у њену историју, културу, обичаје. Садржај ове приче 
је вешто структурисан у пет поглавља са пет путовања на истом 
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одредишту, аргументован и у целини схваћен као изузетно 
подарје знатижељним читаоцима који Јерменију знају по чувењу, 
али не и по виђењу. По субјективној оцени потписника ових редова 
прича о Хајастану - Јерменији видно се издваја од осталих прича 
о путовањима наших људи у стране земље, те у складу са тим 
заслужује и највидније место у овом Зборнику. Садржај згуснут, 
богат оним детаљима који знатижељнику дају пуну информацију 
о овој далекој, нама пријатељској, земљи.

Средоје Топаловић преноси импресије са једног од путовања 
на које га је призвао далеки простор одавно именован као пут 
ходочашћа дуг око 820 километара до Шпаније и оних давних али 
и ововремених знаменитости које понајпре чине људи, а онда и 
оно шта је њиховом предачком руком рађено, рушено, изнова 
подизано и траје до дана дањег. Суштост ове изузетно, читалачки 
схваћено, пријемчиве путописне приче би могла да се разуме као 
порука о пријатељству оног или оних који га траже и најчешће нађу. 
Онда се на свеколики свет гледа другачијим догледом, а управо је 
то најнедостатније свим житељима планете.

У маниру који је прирођен најталентованијима, Илона Паунић 
је записала своје утиске са путовања кроз Баварску и јединственим 
литерарним приношењем успела читаоцима да приближи оне 
импресије које оличују један у низу поменутих европских и светских 
простора који су по чувењу и виђењу актуелни кроз векове, где је 
све током минулих епоха рађено тако да, како каже Илона Паунић,  
буде /у савршеном облику и реду/. 

 Утисак жирија је да су ове године приспели песнички радови 
нешто малобројнији, и нешто мање видљиви у односу на раније 
године, али они који су првоизабрани свакако заслужују посебну 
пажњу, најпре по маштовитости и нараторској вештини, која је у 
стиховању знатно захтевнија у односу на остале видове литерарног 
саопштавања. Првонаграђена песма Марка Новаковића је 
својеврсни прилог, или један у низу небројених, лепоти Врњачке 
Бање и свих оних кутака у њој који се живе као лично проживљено, 

некада дубоко у срцу затајено, а некада - као у овој Новаковићевој 
песми - јасно, у складу са дамарањем његовог песничког била на 
лицу места.

У сезони скретања пуне пажње на лик и дело великана 
науке, добротвора и родољуба Михајла Пупина, подно пера 
Лазара Лаушева - коме године (87) нису лимитирале настојање да 
држи до животног и стваралачког ритма - догодили су се стихови 
који величају неколика значења, које је и Пупин далек од завичаја 
често помињао и чувао као најдраже успомене. Лазару Лаушевом 
је за складно структурисану песму послужила прича о бостанијади 
и неколиким другим активностима које карактеришу Идвор, мало 
- велико место на мапи света.

Душа војвођана, широка и племенита као и равница која ју 
је изнедрила, највидљивија је у песми Милорада Бибина. Читалац 
његову поему ПО МОЈОЈ РАВНИЦИ, ДУШИ И СЕЋАЊИМА, трећу 
најбољу путописну песму  доживљава као величанствену оду 
завичају који је његова љубав, доброта, имање, широка и  увек 
отворена за добронамерника, родна и благородна, сва од сећања 
на младе дане. У поеми су присутне повремено и неке тамније 
нијансе, као жал за прошлим временима од којих нас удаљава 
савремени и све убрзанији темпо.

У речи на крају: награђеним и похваљеним ауторима, онима 
чији радови су изабрани за објављивање, као и свим осталим 
учесницима овогодишњег конкурса за ДРАГАНОВУ НАГРАДУ 
срдачне честитке и захвалност што квалитетом књижевних 
остварења остављају видан траг у српској путописној прози. И реч 
више има ли се у виду да је у питању књижевност оних који су 
остварили драгоцене резултате и у оним доменима стварања који 
су, стицајем животних околности, били њихов приоритет.

                                                                                                                                                      
                        Видак М. Масловарић



Категорија: 

НАЈБОЉА ЖЕНСКА
ПУТОПИСНА ПРИЧА
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Најбоља женска путописна прича: 1. место

НАФОРА

Вече је. Стојим испред главног улаза Цркве Светог Саве у Вудвил 
Парку. Поглед ми путује низом уличних свјетала све до вечерње 
панораме града Аделејда. Необичан колаж склопљен од тамних 
облика зграда и сјајних четврти освјетљених прозора. Панораму 
употпуњава живи оквир високог растиња (стогодишњих стабала 
фикуса и еукалиптуса) што као вјечни стражари окружују град. То су 
паркови који ову метрополу чине изузетном и препознатљивом у 
свијету.

Присјећам се разгледнице пословног центра и разјашњавам 
ноћну панораму. Први у видокругу је центар у коме се одржавају 
бројне манифестације. Предворје те грађевине има изглед великог 
бијелог сунцобрана, а сада мијења спектар боја па је огромна круна 
препуна топлине. 

Разазнајем грађевине поред ријеке. На узвишици је 
новоизграђена болница која по својој опремљености заузима 
високо мјесто у свијету. Ноћу блиста попут драгуља. Ту је, заправо, 
најљепши дио града. Пословни центри сијају с једне и друге стране 
ријеке као да су у строгој компарацији по љепоти, док ријека помно 
чува свој идентитет бринући о опстанку црних лабудова. Не знам 
ко је упропастио романтику када је ове лабудове нагаравио. Ал ми 
их ипак волимо. Имају познату лабуђу отмјеност у покретању дугог 
врата док сасвим мирно плутају ријеком огледајући се у води. Живе 
они своје животе и не маре што су црни и што им ријеч „лабуд“ не 
припада у свом пуном значењу (бјел као лабуд).

Што дуже посматрам контрасте свјетла и сјене, преда мном 
се обликују „чардаци ни на небу ни на земљи“. Затим примјећујем 
свјетлост која се лагано топи при спајању са небом, па чини велики 
ореол који обавија град. „Ово је ипак нека друга планета“, помислих. 

Занесена бљештавилом свјетлости, нисам примјећивала 
ријеку аутомобила. Трака којом су тутњала возила из града личила 
је на лаву која се разлијева по насељима око њега.

Иза тих урбаних средина су пространства која се не могу 
погледом обухватити. По пространим пољанама су, као оазе, расуте 
настамбе фармера. Чини ми се да су бескрајни пашњаци по којима 
се попут бијелих облака групишу и крећу многобројна стада оваца. 

Друге су приче о дугим пјешчаним плажама крај дубоких 
немирних океана. 

Круна свега је блага клима Јужне Аустралије, јер ту моје 
цвијеће – мушкати и филадендрони, нарасту и до три метра, јер не 
знају за зиму. Разнолико цвијеће и украсно грмолико биље расте и 
цвијета цијеле године, што је код мене побркало појам годишњег 
доба.

Тешко је наћи љепши и бољи град у свијету од Аделејда који 
тако свесрдно нуди све своје благодати. И док све то битише око 
мене, ја тражим оне топле љетне вечери обасјане мјесечином у 
Западној Славонији. То вријеме није прошло и не пролази, оно 
траје, још увијек траје. Не морам вријеме враћати уназад. Чини ми 
се да се од тада па до данас баш ништа није ни догађало. Као ријека 
Аделејд која помирује блиставе пословне центре, помирујем у себи 
блиставе тренутке који још живе. Слике су ми толико јасне, а као да 
чујем и звукове.

***
Одјекује складан ритам дрвене ступе. Одјек ритма шири се 

у полукругу и враћа се као ехо. Цијела долина која окружује наше 
брдо, испуњена је хармонијом радног ритма. Вече је угодно топло. 

Међу нама је Бајка, моја прабака. Она нас учи како да радимо 
и водимо посао. Руковете осушеног и угријаног лана додајемо Бајки, 
а она их спретно помиче у великој чељусти дрвене ступе. Поздер 
фрца на све стране, а меке свиленкасте нити лана Бајка скупља на 
гомилу. Посао брзо одмиче. Осјећамо радост при успјешном раду – 
ступању. Бајка ће касније трлицом и гребенима прочешљати влакна 
лана и подијелити их на повјесма и кудеље. Од повјесма ће испрести 
ланени конац. 

Моја прабака је у својим позним годинама прешла да живи 
код своје унуке Богданке. Тада смо били шесточлана породица.
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Тешко је набројити све Бајкине позитивне 
карактерне црте. 

Мислим да се само једном у селу може 
родити тако вриједна и паметна жена. Увијек ме 
одушевљавала њена благост, скромност и праштање.

На починак је одлазила касно, а устајала рано и увијек уз 
молитве. Унаточ бремену година које је носила, радила је све 
послове. 

Када се сјетим Бајке, видим је како сједи на троношцу с 
преслицом за појасом и преде. Она је прела и ткала цијелога живота. 
Почела је да преде у вријеме лучи, па како ми је она причала, када 
мјесец на небу заблиста и мјесечина освијетли просторију, приђе 
она ближе прозору, па преде спрам мјесечине (не пали лучи).

Ја сам Бајку јако вољела, осјећала сам неко задовољство и 
срећу кад сам јој бар нешто могла помоћи.

Када су Бајку стигле године и није више могла ићи у цркву, ишла 
сам ја и доносила јој нафору. У то вријеме дјеци је било забрањено 
да иду у цркву. Кажњавани смо укорима и сниженом оцјеном из 
владања. Знала сам то, али сам у цркву ипак ишла кришом кроз 
споредни улаз из друге улице. У цркви сам била сигурна, знала сам 
да ме нико од вјерника неће пријавити школи.

Послије Свете литургије, журим кући. Знам да ме Бајка чека 
и да неће ништа јести, ни воде пити док се ја не вратим. Зато не 
идем путем кроз заселак прије нашега брда, него брже пречицом 
кроз ливаде. Послије Другог свјетског рата, изграђен је тај заселак 
– радничко насеље. Кућица до кућице шћућурене у низу уз пут, 
надомак града. 

Ливаде уз заселак су непокошене па су ливадско цвијеће 
и високе траве мало ниже од мене. Сама сам у свијету бубамара 
и лептира. Диван осјећај у пространству ливада. Сада сам дио те 
нетакнуте природе, па иако сам дијете, ту нисам маленкост. 

Пратим ниске зелене траве пречице. Чекају ме стазе преко 
ораница, па узбрдица међама до куће. У међама има шумских 
јагода и цвјетају дивље руже, јер је ту некада била шума. Не тражим 
јагоде, не берем руже. Чека ме Бајка.

Сунце је било у зениту и сјена крова је 
додиривала праг кад сам стигла кући. Јасна 

црта хоризонта раздвајала је планине Папук и Псуњ од неба које 
је личило на водени сафир без иједног облачка. Све је било пуно 
сунчане свјетлости. 

Пред кућом, на свом троношцу, сједила је Бајка, загледана у 
даљину, спокојна и тиха, као и обично. Кад спази мене, изненади се 
и туга из њеног погледа за тренутак неста.

„Ево моје Дике! Па ти си се већ вратила!“, рече радосно. 
Затим устаде, рашири руке, загрли ме и пољуби у главу. Потом мало 
устукну, прекрсти се, па из мога знојног длана узе нафору.

„Помоз, Боже“, рече тихо.
Бајку су често обилазиле жене из села, али је само старија 

чељад знала да је њено право име Сара. „Идем обићи Сару“, 
говориле су старије жене једна другој. „Бајком“ је назвало неко од 
унучади, па тако надимак од миља оста у Врбовцу за сва времена 
„наша Бајка“.

Кад су друга праунучад из села долазила код своје прабаке, ја 
сам била љубоморна јер сам мислила да је Бајка највише моја. 

„Стално сам уз њу. Помажем јој у многим пословима, никада 
не одем од куће а да се Бајки не јавим. Успијевам и да је обрадујем 
када јој из цркве донесем нафору. Бајка мене учи молитвама и 
нашим обичајима, прича ми о прошлости и набере ми пуно крило 
трешања.“

„Ето видите“, мислим ја гледајући другу праунучад, „па Бајка 
је, ипак, највише моја. Ви можда не знате све истине о болима које 
моја Бајка скрива у својој души“. 

Вјерујем да Бајка још увијек у мислима дугим погледом прати 
свога мужа Гају кога одводе у логор. Уз све трагедије које су се већ 
издешавале, да се бар Чикан-Гаја врати жив. Он није никада ништа 
лоше урадио, ни за шта он није крив. Био је поштен човјек. Зашт’ 
се онда не враћа? Мучиле су моју Бајку тешке црне слутње. (Праву 
истину јој никада нисмо рекли.)

***
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Васкрс је. 
Можда због радости коју нам доноси тај дан, 

све је око мене добило нови сјај и љепоту. Панорама 
града Аделејда блиста пуна сунчане свјетлости. Стојим 
испред главног улаза Цркве Светог Саве у Вудвил Парку. Радост 
и осмјех данас царују.

Црква је испуњена до посљедњег мјеста. Син је уз оца, брат до 
брата... Осјећа се мирис свијећа и тамјана. Црквена звона су јавила 
небу да траје Молитва. Поји хор, поју и дјеца: 

„Људи ликујте, народи чујте
Христос воскресе, радост донесе!

Анђели стојте, песму утројте,
Христос воскресе, радост донесе!“

Св. Владика Николај
Кад је одјек обишао све иконе на олтару, испунио простор до 

неба цркве и дирнуо душу сваког вјерника, радост је достизала свој 
врхунац. 

Е, баш тада сретоше се у мојој души та радост и сјета: Зашто су 
нам бранили да идемо у цркву?

У зракама сунца и бљеску икона са олтара, ја сам „гледала“ 
своју Бајку како из мога знојног длана узима нафору.

Поново исти угодан осјећај. Узела сам нафору и кренула 
ка излазу. Пришла су ми три драга знојна длана и загрлила ме. 
Не, ништа се није промијенило, у рукама држим вредност која 
не пролази. 

Јелена Рекић, 76 година
Наставница у пензији, Аделејд, Аустралија

        

Најбоља женска путописна прича: 2. место

               

УЧЕСНИК У ПРЕНОСУ ВЕЛИКОГ КРСТА

Вест да је запаљен манастирски конак у Пећкој патријаршији 
деловала је страшно тегобно и забрињавајуће, свима који разумеју 
колика је вредност и важност те светиње за наш род и какву поруку 
носи тај чин, сада и убудуће. Извршилац тог неопростивог дела, 
наводно, није откривен. Већина староставних књига и списа, као и 
благо ризнице, спашени су нежалећим трудом сестринства и оних 
који су притекли у помоћ.

У пролеће 1981. године, догодиле су се масовне демонстрације и 
протести на подручју Косова. Објављени разлози нису деловали 
уверљиво. Државни органи и челници су успели да смире протесте. 
Ипак, мира и реда ради у градовима и мањим местима, постављена 
је наоружана полиција у приправности.

Најпознатија установа, Народни музеј у Београду, која треба 
да брине и брине о националном благу, организује одлазак 
професионалне екипе у Пећку патријаршију. Из Цркве Светих 
апостола, треба да се одвоји велики крст из иконостаса као и 
иконе са обе стране, па да се безбедно припреме и транспортују 
у Народни музеј ради неопходне рестаурације. Организација тог 
посла припала је Гордани Милић, рестауратору икона и слика, и 
њеним колегама, стручним за тај подухват.

Чувши од сестре Гоге (Гордане Милић) да иде службено у Пећку 
патријаршију, замолих је да пита претпостављене за одобрење да 
и ја пођем са њима, о свом трошку. Схватила сам да је то дивна 
прилика да то свето место видим. Како сам често одлазила код 
сестре у рестаураторски атеље, па су ме сви знали, одобрено је да 
идем са њима.
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Крај јула је био врео! Екипи заљубљеника у 
средњевоковна уметничка достигнућа у нашим 
манастирима, то није сметало да пуни елана стигне 
у колоритни градић Пећ. Приспели смо увече, 
сместили се у хотел, решени да одмах легнемо и сутра 
поранимо како бисмо што пре започели радове. 

***

Пећ је место познато још из 12. века као трговачки и занатлијски 
центар на раскрсници путева. Тог раног летњег јутра, на први 
поглед, личила нам је на место из бајке. Али у бајкама увек буде и 
неко зло. Кад смо видели да на сваких десетак метара, дуж улица, 
стоји наоружани полицајац у раскораку, држећи пушку са обе 
руке у висини бедара, заиграле су у нама тешке слутње које су нас 
опседале током боравка, а и касније, много касније... 

А цела Пећ мирише на врућ хлеб и пецива. Какав контраст! 
Одвајкада се у нашем народу добродошлица намернику пока-
зивала пружањем хлеба и соли.

По улицама тек по неки пролазник, не зато што је рано. Из 
покрајинског Завода за заштиту споменика, стиже сарадник. 
Фотограф, шофер, Албанац, све у једном момку од 35 година, 
ваљда по „кључу“. Одвезао нас је у Пећку патријаршију. 

Мој први утисак је поглед са улазне капије. Из раскошног 
вишеслојног зеленила, израста трокраки, руменосиви камени 
цвет. На дну чашице цвета су уски отвори црквених врата. Изнад 
њих кружи низ бифора, засенчених украсима у облику саћа и 
каменим орнаментима по рубовима. На највишем делу су високи, 
уски прозори са шареним саћем. Њихову лепоту истичу таласасте 
ивице кровова на три кубета.

Мене, са нешто урођеног вајарског талента, то подсећа на три спојена 
прста у тренутку благослова, који су окренути небу. То би могао да 

буде позив и молба Свевишњем за подршку нашој 
вери, који је упутио ктитор ове цркве. Како неки 

извори тврде, ктитор Цркве Светих апостола је Св. Сава. Сазидана 
је око 1230. године на темељима неке претходне богомоље. Потом, 
архиепископ Никодим беше ктитор Цркве Св. Димитрија око 1320. 
године, па архиепископ Данило Други који сагради Цркве Богородице 
Одигитрије и Цркву Св. Николе и кулу звоник.

Тај саздан и сазидан цвет наше вере, од тог првог виђења, неће се у 
мом оку и срцу више променити. Све се даље низало и преплитало 
у доживотни утисак и сећање на ову колевку наше вере. 

Стигли смо баш пре монтаже скеле која ће омогућити да се успешно 
обави све. Како су ми сада добродошла сва знања која сам стекла, 
бивајући много пута уз Гогу док је радила рестаурације. Она ми 
објашњава теме фресака, указује на посебне детаље. Тако успевам 
да сагледам живопис који је прилично оштећен. Фреске датирају 
из периода после градње. У њима су своје вештине показали, тада 
чувени живописци Лонгин и Андреј. У изради иконостаса и крста, 
најбољи резбари, а писари и књиговесци су марљиво правили 
рукописне књиге. 

У обнови, у 16. веку, учествовали су фрескописци Андреја и Георгије 
Митрофановић. А отада прођоше векови!

Велики дрвени крст у иконостасу, украшен флоралним и другим 
мотивима, изнутра је сав шупљикав, прогрижен од инсеката, а тако 
и дрвене подлоге икона са обе стране: Богородице и Исуса и Св. 
апостола. Слојеви боје су прошарани пукотинама а одозго је слој 
чађи и прашине. Стручњаци ће све да конзервирају, рестаурирају 
и заштите, како би то непроцењиво благо опстало и сачувало се за 
будућност. Екипа рестауратора фресака ће очистити и заштитити 
све што је сачувано, а потом ће се и фасаде обновити и вратити у 
првобитни изглед. 

Током толиких година, са упаљених свећа у рукама молилаца, 
дизале су се невидљиве честице чађи, заједно са молитвеним 
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дахом прошаптаних обећања. Хиљаде и хиљаде 
шапата упућених светима у молитви за нечији 
живот, оздрављење, пород, исцељење или хвала 
за услишено. И сваки дашак понео је са собом 
мало тог тамног трага и приањао на фреске и иконе, резбарије и 
куполу изнутра. Па и на кристални лустер (вероватно пореклом из 
Мурана) који мајстори мораше да скину да се очисти и не оштети. 
Лежи ту крај улаза, без сјаја. Мали брушени комадићи кристала 
сада делују као горске сузе, због страдања народа. Поробљаваног, 
угњетаваног, али храброг да устаје и сачува веру и огњишта.

Радови напредују! Сваки део коме се ремети било шта, да би се 
ослободио крст или иконе, бележи се снимком. Прво у затеченом 
стању, а потом свака промена. Таква детаљна документација се 
чува за неке будуће стручњаке када буде потребно.

Истовремено, мајстори столари, већ убежбани за такав посебан 
транспорт, режу допремљену дрвену грађу у делове од којих ће 
направити сандуке. Посебно онај, за велики крст, који мора да 
буде изузетно чврст. 

Срећна сам што сам баш у оваквој прилици овде!

Дани после Св. Илије су баш захладнели. Облачимо летњу одећу 
једну преко друге и грабимо се за тестере да би се, режући комаде, 
угрејали. Око поднева прошири се двориштем све до прастарог 
дуда, крај кога смо радили, неодољив мирис куваног пасуља. Сви 
њушкамо! Позлатар, Рака, каже да то долази из кухиње сестринства. 
Схватио је наше погледе и одлази да замоли за по један тањир 
пасуља када буде готов. Платићемо, наравно. Враћа се снужден. 

„Замислите, то је пасуљ на води - а како мирише! Али не могу да нам 
дају. Мајка игуманија каже да то није дозвољено! Али саветује да 
одемо до Кухиње-популоре у Пећи. Храна је тамо добра!“ Постали 
смо стални гости те кухиње. 

***

Задовољна до тада урађеним, Гога је оценила 
да можемо да узмемо један слободан дан и одемо до Грачанице. 
Албанац Мендух хоће да нас вози.

Пролазимо кроз Приштину, сиву и злослутну. Немамо вољу да  
је разгледамо. 

Пред тобом смо Грачанице, јединствена лепото средњовековне 
српске архитектуре! Са својим степенастим, полулучним и 
куполастим формама на врху, што стреме ка небу, као да уздижу 
целу грађевину. Наизменични низови опека и камена у зидовима и 
стубовима, упркос висини и монументалности, дају утисак лакоће. 
Између 1310. и 1321. године, вероватно по замисли протомајстора 
Николе са Косова и ктитора, краља Милутина, саздана је Грачаница, 
посвећена Благовестима.

Светски јединствена међу петокуполним црквама, саграђена 
је 200 година пре чувене цркве Св. Петра у Риму. Не треба да 
их поредимо већ да имамо на уму када и какве градитеље смо 
имали. Два крста у њеној основи успешно носе пет купола до 
данас! Архимандрит Никанор обнавља је око 1530. године и додаје 
припрату достојну таквог здања. Осликана је по изградњи од 
тада најчувенијих живописаца Михаила и Јевтихија. На прилично 
очуваним фрескама, највиши домет и ниво досежу циклуси: 
Христовог страдања и васкрсења, Мироноснице на гробу, Успење 
Богородице. На самом улазу су: фреска ктитора краља Милутина и 
жене му Симониде, која је, као и Грачаница, до данас инспирација 
уметника. Тако упечатљив утисак, нажалост, прати помисао на 
несигурна и проблематична дешавања у покрајини. Ту истину 
говоре стихови наше поетесе Д. Максимовић:

„Грачанице, кад бар не би била од камена,

кад би се могла на небеса вазнети.“

Обићи Грачаницу а не отићи на Косово поље је незамисливо! А 
тамо уз сав понос и пијетет, обузе нас срам због запуштености 
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самог поља, Споменика косовског стуба и околине. 
Зар је могуће да не постоји нико ко о томе треба 
да брине? Сувише су ми горке речи и зато цитирам 
стихове нашег песника Ђуре Јакшића:

„Предамном је поље од крви наше

на њему паде све што бијаше“

Ту с друштвом давно Обилић спава.

Косово равно... Рано крвава!“

А само неколико дана раније, сазнала сам да у Пећкој 
патријаршији са страхопоштовањем чувају део странице писане 
руком преписивача Пахомија. На њој је запис о Косовском боју 
који датира од 28. јуна до 31. августа 1389. године. То је најстарији 
запис о том догађају, сачуван до данас, пуне 592 године.

После одмора, прионули смо на завршавање амбалаже. Успут 
размењујемо утиске са пута. Мендух, фото-шофер, упита Гогу 
може ли да оде на пола сата због свог посла. Она му дозволи. У 
његовом одсуству, сложили смо се да је баш срдачан и вредан 
момак. Нисмо се сетили ни најмање ситнице коју би могли да 
му замеримо. Он се брзо врати носећи велику тепсију покривену 
платненом салветом и две флаше јогурта. Са осмехом стави то на 
сто и откри мантије које дивно замирисаше. 

„Знам да ускоро одлазите, па сам замолио мајку да их направи. И 
домаћи јогурт. Са јунећим месом су! Још су вруће. Изволите!“

Неки чудни тајац му обиса осмех са лица. Неко запита шта је то?

„Домаће развијено тесто пуњено месом као за бурек. На крају 
преливено јогуртом са мало белог лука и запечено!“, објаснила 
сам. 

„Јесам ли тачно рекла, Мендо?“ 

„Јеси“, једва је промуцао.

Они су се међусобно погледали а Зоки ме позва, 
као да му помогнем. Шапатом упита:

„А шта ако је отровано?“ Одмахнула сам одречно главом. Нисам ни 
најмање сумњала. Мендух је, видела сам, приметио ту сумњу код 
њих. Седео је за столом погнуте главе. Онда се наједном подиже и 
рече ми гласно: 

„Хајде, изабери једну мантију, коју хоћеш за мене!“

Било ми га је жао, али сам му у себи честитала на идеји. Приђох и 
изабрах две. Мало сам их одмерила, па весело рекла: 

„Ево теби мања! Теби ће мама да направи још!“ Узео је и појео. А 
ја другу. 

„Одличне су, навалите док су још топле!“, храбрила сам их. Сви 
су пришли столу. Специјалитет је нестао за час уз оно обавезно м, 
мм, ммм!

***

Сандуци за паковање су обложени сунђером и дебљим слојем 
упијајуће хартије. Иконе су лако смештене на припремљена 
места. Прави испит стрпљења, умешности и заједничког рада 
био је када се велики крст са иконостаса из усправног положаја 
спуштао у водоравни. Сваки неопрезан покрет могао је да изазове 
ломљење попречног или усправног крака. Руке мајстора и нас 
добровољаца су држале предано а очи и уши пратиле упутства 
главног организатора, моје сестре Гоге. 

Из водоравног положаја, следио је пренос до спремљеног 
сандука. Верујући у Гогино знање и искуство, а свакако и рукама 
које су сложно, полако носиле свети терет, обузимало ме је неко 
усхићење. Као да нам је преко руку улазила она добра радост јер 
сложно чинимо добро дело. Какав јединствен догађај!

Полагање крста у сандук! Мисли следе последњи обред у животу 
хришћана. Сандук се полаже у земљу, а крст стоји усправно, изнад. 
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Али овај крст са иконостаса има друго значење и 
поруку а претрајао је стотине година. Рука резбара 
(можда из Охрида) га је украсила за вечност! Ево руку 
верујућих које га, једна до друге, носе да му продуже 
трајање. Подижу га у мек и сигуран лежај, затварају поклопцем. 
А онда, опет полако и брижно, дижу и смештају на подну плочу 
камиона. Са стране су сложене иконе.

Гогина екипа и ја поздрављамо се са мајком игуманијом и 
сестрама. Захваљујемо им на стрпљењу док смо им сметали у 
редовном послушању. Поздрав и са свим срдачним комшијама 
који су помагали. Осећамо прихваћеност као да смо блиски род. 
Полицијски џип који нас вози до Београда, осигурао је излаз 
камиона на аутопут. Повремено иде испред или иза камиона, али 
увек на најкраћем дозвољеном растојању. Национално благо се 
тако превози. 

Путем, у мислима се враћам на камени цвет од три цркве. Пећка 
патријаршија, опставши до данас, има благослов неба. Враћају ми 
се ликови са фресака, детаљи. Моја фасцинација су анђели, па је 
фреска Архангела Гаврила још једна у низу осликаних анђела из 
различитих манастира и цркава у мојој мисаоној колекцији.

Изнад свих посебних и интензивних утисака, појављује се детаљ 
фреске из Грачанице „гавран са руком“. Свима познат опис 
из народне песме „Смрт мајке Југовића“. Сенка велике, црне, 
злослутне птице која носи кобне вести се и у овим временима 
појављује кад се о том делу Србије мисли или прича.

Високи Дечани, вама најдубљи поклон при одласку. Остајете 
незаборав! И баш зато, само помињем да сам стигла под вашу 
сенку и доживела ваш загрљај. То у мом уму и срцу хоће моју целу 
посвећеност у великој, искреној причи о вама.

За такав, вас достојан опис, спремна сам (речено као у доба вашег 
настанка), ја, грешни раб Божији.

     ***

Ову причу посвећујем сестри Гордани Милић, сликару, 
конзерватору, рестауратору слика и икона, саветнику, која 
је цео радни стаж радила у Народном музеју у Београду. И 
сарадницима, столарима, позлатарима, Раки и Зорану. Па и 
фотографу Мендуху који настрада од својих. На моју жалост, 
нико од њих више није жив. 

Мирјана Николић, 71 година

Вајарка, Ковачица
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Најбоља женска путописна прича: 3. место

 
 

     МОЈИ ЗАЛУДЊИ ОДУ  
НА САВИНУ ВОДУ 

„На свим својим путевима знајте да прави буду путеви 
ваши и ноге ваше неће се спотицати.“

Растко Немањић - Свети Сава (око 1175-14. јануара 1236) 

Децембра 2004. године умрла ми је мајка. Изненада, у 64. 
години. У јануару идуће године службено сам била у Београду. 
Прошетавши после обављеног посла, срела сам школског друга 
Бору на Теразијама. Предложио ми је да одемо до Храма Светог 
Саве. Био је 27. јануар, дан када је 1236. године по грегоријанском, 
односно 14. јануара по јулијанском календару, умро Свети Сава, 
у тадашњој бугарској престоници Трнову. На тај дан 1940. године 
била је рођена и моја мајка. Звала се Савка. Одрасла сам у 
социјалистичкој Југославији и никада нисам везивала име своје 
мајке за Светог Саву, иако је моја баба Софија (коју сам обожавала) 
то често спомињала. У време када сам ја била дете није се 
прослављао Савиндан као школска слава, нити се обележавало 
спаљивање моштију Светог Саве. Имали смо неке друге празнике, 
за којима жалимо и данас, још увек упознавајући најзначајније 
личности српске историје. 

У првој половини децембра 2005. године било је нешто 
топлије него што је уобичајено. Међутим, недељу дана касније 
нападао је снег људима скоро до појаса. Било је хладно, дувао је 
ветар, као по оној народној „Свети Сава, Дунав залеђава“. Ипак, 
мој друг и ја одлучили смо да одшетамо до Храма. Док смо се 
приближавали Светилишту, изгледало је као да се на ветру њише 
брод сав од белог злата сачињен, на којем лелујају свилени 

конопци. Храм се погледом не може обухватити. 
Прилазећи том здању била сам радосна, али и 

тужна, због датума у којем га посећујем. Ушавши у Храм видели смо 
да се ради о огромној грађевини, још голих страна. Радови су били 
у току, свуда су биле скеле, на зидове је још увек био нанет само 
цемент. Касније сам се сетила да је у марту 2003. године последња 
почаст у Храму одата премијеру Зорану Ђинђићу. Плакала сам. 
Због маме, места, датума, самоће у којој сви живимо када смо 
несрећни, због вере која ми, сигурно, недостаје, због лепоте коју 
сам назирала. Бора и ја смо запалили свеће, ја, скрушено, у тузи, 
а Бора и ја заједно, чиста срца, за здравље живима. Светлост у 
цркви, касније сам прочитала, означава и Христа, као Светлост 
која просвећује сваког човека, који долази на свет. Према речима 
светог праведног Јована Кроштатског: 

„Добро је постављати свеће пред иконе. Али боље је ако 
као жртву Богу приносиш огањ љубави према Њему и према 
ближњему. Добро је уколико се заједно чини и једно и друго. А 
уколико поставиш свеће, а у срцу немаш љубави према Богу и 
ближњему, и не живиш мирно – онда је узалудна твоја жртва“. 

Али, и чисто срце је жртва Богу.

 
***

Током лета исте године била сам на Дурмитору, са групом 
планинара. Један од врхова на који смо се попели био је и Савин 
Кук (2013 метара надморске висине). Према легенди, Свети Сава 
је свратио на конак у један манастир под Дурмитором, на месту 
на ком је данас Црно језеро. Калуђери су хтели да га испробају, с 
обзиром да нису веровали да је светац, те су преко ноћи заклали 
певца и сакрили га у Савину торбу. Пошто је Сава сутрадан поранио 
и кренуо на Дурмитор, калуђери повикаше да се каза свецем, а 
петла им је украо. Појурише за њим, стргоше му торбу са рамена, 
а у торби је био заклан петао. Свети Сава се био грдно наљутио 
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и рекао да се земља провали на месту где је сада 
манастир и да се уместо њега Црно језеро зацрни. И 
тако је настало црно попут ока – Црно језеро. Према 
другом веровању, језеро је добило име због планине, 
која се огледа у води, дајући јој посебну црну сенку. 

Сава се, касније, покајао због свог проклетства, те, када је 
видео да је предео на који је изашао голетан и безводан, ударио је 
штапом по овећем камену направивши крст и тако је настао извор 
који су мештани назвали Савина вода, а врх – Савин кук. Постоји 
веровање да ће се девојка, ако се напије воде с тог врела, удати за 
жељеног момка, а ако јој се то не деси, онда она с уздахом каже:

„Мој залудњи оду

   На Савину воду...“

С обзиром да смо били смештени у Босачи, која се налази 
један километар од центра Жабљака, морали смо најпре стићи до 
тог града, једног од најлепших на Балкану. Савин кук је удаљен 
око пет километара од Жабљака. Од Босаче до Жабљака ишли смо 
путем, касније, до Савиног кука, делом стазом кроз густо растиње, 
а ми, слабије кондиције, делом жичаром. На врху се налази 
огроман плато на којем се одмарало бар педесетак људи. Поглед 
у удолину је фантастичан. Дуго смо се задржали на врху Савиног 
кука, уживајући и у погледу на планинаре којима овај успон није 
био довољан, већ су се, уз помоћ алпинистичке опреме, пењали 
на још већу висину. 

Све што носи име Светог Саве код мене изазива посебну 
емоцију, пре свега, од смрти мајке, чију успомену носим над 
земљом, кроз дрвеће, над дрвећем, па сам је тако имала и на 
овој висоравни. Мада нисам видела Светог Саву како духом 
и православљем дише у средњовековној Србији, свугде је био 
појас добра који је носила моја мајка. У таквом сећању ми је 
остао тај плато.

       ***

Храм Светог Саве посетила сам пар година касније, још 
једном с планинарима. Иако је израда животописа била у току, 
чинило ми се да, осим хладног мермера, камена и цемента, 
ништа друго нисам могла видети. Светилиште је изграђено у 
српско-византијском стилу, са четири звоника висока 44 метра. С 
позлаћеним крстом високо је 82 метра. Испод храма је изграђена 
црква Светог цара Лазара, с ризницом Светог Саве и криптом 
патријарха Српске православне цркве. 

Приликом моје друге посете у току је било осликавање овог 
дела Храма. Свеће сам упалила у истој равни, и за живе и за мртве, 
јер, како су ми рекли, а чини ми се да је и писало на зиду, пред 
Богом смо сви једнаки. Једино што се број свећа које палим за 
мртве повећава, а број свећа које палим за живе смањује.

У планинарско-смучарском друштву „Железничар“ у Новом 
Саду постоји веровање да је Свети Сава први европски планинар. 
Наиме, он се, недуго по доласку на Свету гору (претпоставља се, 
око 1195. године) попео на врх планине Атос, тј. Свете горе. Овај 
врх је висок 2030 метара. У спису „Житије Светог Саве“ монаха 
Теодосија наводи се да се, осим на Атон, Свети Сава успео и 
на планину Тавор (588 метара надморске висине), у Галилеји, 
приликом ходочашћа у Свету земљу. Теодосије касније наводи и 
Савин успон на Синајску гору (2285 метара надморске висине), 
где се Сава пењао сваке суботе из цркве Пресвете Богородице и 
испуњавао целе ноћи стајање недељом с песмама и молитвама. 
Такође, много планинских топонима у Србији и околним земљама 
везано је за име Светог Саве и верује се да их је он све походио.

Новосадски планинари су, да би предочили јавности идеју да 
је Свети Сава први европски планинар, покренули акцију „Стопама 
Светог Саве Српског по Светој гори Атонској“ на којој су већ били 
2007. године. Ову акцију остварили су и 2018. године, а филм о томе 
емитован је следеће године у просторијама планинарског друштва. 
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Веома ме је занимало да видим Хиландар, 
место где је Сава живео у самоћи, као и стрме, 
густо пошумљене планине Горе Атонске по којима 
се пењао и које су, након њега, освојили многи 
други, па и новосадски планинари. Седећи у мраку, док су се 
смењивале фотографије о успону, сетила сам се да је о Светој 
гори Атонској византијски хроничар Григор записао да је „окићена 
најразноврснијим биљем, дрвећем, ћувицима и шареним 
ливадама. Пребогата је људским делима, тамо су се сусрели сви 
знаци врлина, видљиви и у природи и у усамљеничком животу 
људи који су се замонашили и који свесрдно моле Господа за 
нас“. Верујем да моле и за оне који плутају по свету, у загрљају и 
с мислима увис, као од децембра 2004. моја мама, а, од тада, и 
мој отац, брат, и бројни које сам волела и познавала, а којих нема 
више. И којима путеви не недостају.

Љиљана Фијат, 61 година

Економиста, Нови Сад

Категорија: 

НАЈБОЉА МУШКА 
ПУТОПИСНА ПРИЧА
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Најбоља мушка путописна прича: 1. место 

 ПУТОВАЊА СУЗАМА ВЕРУЈУ

Ово је истинита прича посвећена 
мојој Олгици и путовањима која сузама верују...

Тог топлог, мајског дана на паркингу у близини Прашког 
дворца на Храдчанима, било је пуно туристичких аутобуса из 
целог света. После краћег договора, наша група је журно кренула 
у обилазак Прага пратећи локалног водича. Звала се Ивана, једна 
хитра и елоквентна бринета. Кроз приличну гужву, једва смо 
пратили велику шаку Мики Мауса, коју је она, као оријентир, 
држала на неком штапу. Одлично је говорила наш језик са 
приметним загребачким нагласком, јер је, по њеном причању, у 
Загребу студирала историју уметности. 

Нагласила је да је свака шетња Прагом, а нарочито ова 
наша од Храдчана до Вацлавских намести, шетња кроз историју, 
јер се овде преплићу одлично очуване грађевине из периода 
готике, романике, ренесансе и сецесије… Безброј кула, торњева 
и позлаћених купола издижу се у небо, па отуда и називи  „Град 
хиљаду торњева“ и „Златни Праг”. Праг нас је чекао, ноншалантно 
леп, са дискретним шармом старине…

По сопственој процени, био сам међу старијим у нашој 
групи, ако не и најстарији, али сам се својски трудио да по каменим 
плочама и калдрми прашких улица и тргова, одржим корак са 
млађима.

Обилазак је отпочео Прашким дворцем, једним од 
најпространијих двораца на свету, где се налази и резиденција 
чешког председника. Поред архитектуре раскошних палата и 

цркава, најзанимљивија атракција је била смена 
гарде. Навалентни туристи из наше групе нису пропустили прилику 
да се сликају са наочитим гардистима у плавим униформама, уз 
упозорење Иване да их не додирују. 

Наставили смо до централне грађевине дворца, импознатне 
готичке катедрале Светог Вида, која се често узима и за симбол 
Прага, с обзиром на то да су њена три торња видљива из готово 
свих крајева града. Задивила нас је величина, раскош и јединствени 
шарм лукова и витража ове готичке грађевине. Бар десет минута 
нам је требало да бисмо је сагледали у целости. 

Пут је даље водио до Мале стране, још једне старе прашке 
четврти, до које се долази Златном улицом. 

Док смо се приближавали легендарном Карловом мосту 
прелепом улицом, симпатична Ивана нам је мало иронично 
скренула пажњу на атрактивну локацију српске амбасаде. 

Ступањем на Карлов мост, кулминирала су у мени 
нагомилана сећања која су ме пратила још од Храдчана. Сећања на 
предивне тренутке од пре седам година када смо, на овом истом 
месту, супруга Олгица и ја уживали у величанственом споју богате 
историје, природе и бајковите архитектуре златног Прага. 

Њена изненадна смрт пре две године потресла ме је јако. 
Тешко сам подносио да је заувек нема, пао сам у депресију и био 
чак принуђен да затражим помоћ психијатра. Између осталог, 
посебно су ми недостајала заједничка путовања. Путовања 
су нам започињала већ самим брижљивим планирањем, као 
и благовременим припремама, посебно у погледу детаљног 
упознавања са одредиштем путовања. Олгица је уживала да данима 
пре одласка на пут пажљиво смешта ствари у кофер. Нарочито 
задовољство јој је било ритуално справљање сендвича за пут, с 
обзиром да смо, и поред поодмаклих година, добро подносили 
дужа путовања аутобусом. Завршетак сваког путовања будио нам 
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је извесну тугу и носталгију, али смо се тешили да 
је то и почетак једног новог путовања. Враћали смо 
се увек са прегрштом лепих успомена забележених 
фотоапаратом, које смо касније обнављали сами или 
са пријатељима.

Сада то чиним сам, листајући албуме и претражујући слике 
на екрану рачунара. Психијатар ме је саветовао да наставим са 
путовањима макар сам, подсећајући ме да путовања помажу 
потискивању депресије. А и може нешто лепо да се деси, додао је 
са смешком! Алудирао је на познату максиму по којој, ако вам се 
нешто лепо деси, путујете да би то прославили! Ако вам се нешто 
ружно деси, путујете да би то потиснули! Ако вам се ништа не 
дешава, путујете да се нешто деси!

Тако сам се нашао у туристичкој групи која је тог сунчаног, 
мајског преподнева, уживала у  величанственој лепоти моста који 
повезује две стране града подељеног Влтавом Беджиха Сметане. 
Између бројних продаваца сувенира, сликара портрета и прашких 
знаменитости, балетских група, музичара, мостом је циркулисао 
велики број људи различитих раса, културе, језика, као да се на 
њему укршта читав свет! Од 30 барокних статуа постављених уз 
ограду моста, туристима је најинтересантнија била статуа Св. 
Јана Непомука, дворског свештеника и исповедника, који је 
спаљен и бачен са моста још у време његове градње, јер није 
мукнуо (проговорио) о светој тајни исповедања краљевског 
пара. По легенди, додиривањем ове статуе испуњавају се жеље. 
Сетио сам се са којим жаром и веселошћу је Олгица додиривала 
постамент статуе који је од безбројних дланова туриста попримио 
светлозлатни сјај. 

Ивана је искористила прилику да нас подсети да је овде 
сниман филм „Немогућа мисија“ и упозна нас са још две легенде 
везане за Карлов мост. 

Према једној, градитељи су намеравали 
да додају жива јаја како би ојачали структуру моста. У Прагу није 
било довољно јаја, па је организовано прикупљање из остатка 
земље. Плашећи се лома јаја у току транспорта, људи су их слали 
скувана – на велико изненађење градитеља!

По другој легенди, да би двоје заљубљених заувек остали 
заједно, потребан је филмски пољубац тачно на средини моста. 
Како је тешко одредити где је тачно средина моста, парови су 
нашли решење да се љубе по целој дужини моста и тако буду 
сигурни да неће погрешити! Велики број младих из наше групе уз 
смех је ово одушевљено прихватио!

У веселој атмосфери, Ивана нас је повела ка крају моста, 
Староградској кули и споменицима на другој страни Влтаве. До 
поднева, када треба да будемо код астрономског сата Орлој на 
Староместним наместима, предложила је опуштање у једној 
пивници у близини трга, на велико задовољство већ  уморне групе.

Сео сам за један сточић у самом углу, избегавајући друштво. 
Желео сам да на миру уживам у погледу на предиван трг уз 
хладно пиво које је маглило криглу и препустим се успоменама 
на прашке дане са Олгицом од пре седам година. Сећао сам се 
како се одушевљавала торњевима Цркве Пресвете Богородице на 
Староместним наместима, које сам управо задивљено посматрао. 
Није чудо што је та бајковита лепота инспирисала Дизнија за филм 
„Успавана лепотица“, па и на дворце и куле у самом Дизниленду. 
Спољашњост цркве је прекривена готичким обележјима, док у 
унутрашњости доминира барокна раскош.

***

Олгица је увек са пуно емоција, искрено и из душе, упијала 
лепоте на путовањима, па ни сузе радоснице нису тада изостајале. 
Три случаја сам посебно упамтио.
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Сећао сам се нашег првог пута у Египат. 
Темељно смо се спремали за пут и радовали да 
коначно видимо те монументалне споменике људске 
цивилизације. Олгица је била посебно опседнута 
великим пирамидама у Гизи, нарочито Кеопсовом, као једним од 
седам светских чуда старог света које и дан данас једино постоји. 
Неки наши пријатељи, не баш наклоњени чарима путовања, 
говорили су да те пирамиде без икаквих напора можемо видети у 
многим књигама, ТВ емисијама, филмовима, али је супруга била 
изричита, мора их својом руком опипати! Аранжман је био одлично 
укомпонован. Најпре три дана у Каиру са обиласком Националног 
музеја и платоа Гизе са пирамидама, а потом пут аутобусом до 
Хургаде и седмодневно уживање на топлом Црвеном мору, са 
обавезним излетом до Карнака и Долине краљева. Као што је 
било уобичајено, на каирски аеродром смо слетели после поноћи. 
По изласку из авиона запахнуо нас је топли мирис ноћне Африке, 
помало тежак и лепљив. Аутобуси су нас пребацили до хотела где 
смо се после два сата коначно сместили у собу на четвртом спрату 
огромног хотела окренутог прометној улици. Покушавајући да 
заспимо, уверили смо се у речи нашег водича да Каиро ноћу живи 
чак већом жестином него дању. Како би у соби смањили буку 
возила, посебно сирена, жамор људи и уличну светлост, навукли 
смо потпуно тешке завесе на прозоре. 

Ујутро, када смо пред снажним зрацима сунца повукли 
засторе, указао се нестварни, величанствени призор. На наше 
изненађење, недалеко од хотела, у јутарњој, пустињској измаглици, 
указао се као на длану, плато Гизе са Кеопсовом, Кефреновом 
и Микериновом пирамидом. Олгица је у одушевљењу пустила 
неконтролисани узвик и сузе радоснице су саме потекле... Одмах 
смо направили неколико снимака и наравно још много снимака 
тог дана на излету до платоа. Неизбежна је свакако била слика 
како дотичемо огромни камени блок Кеопсове пирамиде...

Запамтио сам добро и други случај 
суза радосница. Било је то у Грчкој, на острву 

Крф. Летовали смо у Дасији, на неких 12 километара од главног 
града Крфа, на истоименом острву. Боравак на овом острву 
неизоставно подразумева посету Српској кући у самом граду 
Крфу и острву Видо, где је спомен гробница настрадалих српских 
војника после албанске голготе у I светском рату, опевана у песми 
„Плава гробница“. Краткотрајно суочавање са венецијанском 
архитектуром града Крфа заинтригирало нас је, па смо одлучили 
да одвојимо један цео дан и сами детаљно обиђемо овај прелеп, 
нетипичан грчки град. Припадамо генерацији која своја летовања 
током одрастања, младости, првих љубави и зрелог доба везује 
за уске и камените улице старих далматинских градова, конобе, 
клапе, мирис мора и борова... Када је све то ратовима деведесетих 
грубо прекинуто и постало недостижно, окренули смо другим 
морима, узалуд тражећи у њима море наше младости. 

Шетња старим градским језгром Крфа кроз уске уличице 
поплочане калдрмом, између високих и збијених кућа са 
живописним прозорима са жалузинама и штриковима за веш, 
заклоњеним баштама, каменим степеништима, преко живописних 
малих тргова, до погледа на море које „вири“ између кућа, стварала 
је илузију да је то море наше младости! На једној раскрсници, 
погледавши око себе, преплавио нас је осећај да смо негде унутар 
дубровачких зидина! Олгица није издржала, опет су потекле сузе 
радоснице...

Трећи случај такве емотивне реакције десио се на једном 
путовању „снова“. Наиме, још у време нашег забављања, Олгица 
је често маштала о крстарењу великим, белим бродом. Љутила се 
кад сам је у шали задиркивао да размисли о великим таласима, 
који могу да изазову непријатно повраћање са палубе низ беле 
странице брода! Имао сам, наиме, у виду нашу гимназијску 
екскурзију на острво Вис, када је, због великих таласа, буквално 
читав разред повраћао на пловидби од Сплита до Комиже. 
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Пре неких осам година, готово случајно, наишли 
смо на један врло повољан аранжман за промотивно 
крстарење крузером од италијанске луке Савона 
у близини Ђенове, до Барселоне у Шпанији. У 
повратку је планиран обилазак француске луке Марсеј. Трајање 
крстарења је било свега четири дана, ван сезоне у новембру, али 
ипак јединствена прилика да се осети гламур једног врхунског 
путовања. Осим тога, аранжман је обухватио превоз аутобусом из 
Београда и обилазак Венеције у повратку. Наш аутобус се паркирао 
у луци Савона тик уз велику пристанишну зграду која је прилично 
заклањала укотвљени крузер. Безбедносна процедура приликом 
уласка у брод није се разликовала од оне која се практикује на 
аеродромима. Пртљаг из аутобуса смо ради контроле пренели на 
покретну траку и он нас је после сачекао у бродској кабини. Попели 
смо се на спрат пристанишне зграде негде на нивоу трећег спрата 
крузера. После свих формалности - пасошка, царинска контрола, 
бординг карта, нашли смо се испред самог уласка на крузер. 
Одједном се пред нама, у свој својој величини, забелела огромна 
грдосија од 13 спратова и дужине скоро 300 метара – Costa Magica. 
Бићемо једни од 3500 путника о којима ће бринути преко 1000 
чланова посаде! Младалачка машта постала је стварност и Олгица 
је заплакала...

Сећам се и једне њене емотивне реакције везане за 
путовање, мада то нису биле сузе радоснице. Осамдесетих година 
смо у више махова зимовали на снежном Копаонику, углавном 
почетком марта. Дужи дани, пуно снега и сунца... Боравили 
смо углавном у „Конацима“ и „Сребрнцу“. Олгицу скијање није 
привлачило, па је највише времена проводила у шетњи, док сам 
ја био на стази. Много година касније, једна таква зимска шетња 
у Боровцу, у Бугарској, постаће основ за њену причу „Зимска 
авантура“, која је и похваљена 2017. године у у категорији женских 
путописних прича. 

Олгици је хотел „Бачиште“ био 
незаобилазна тачка на свакој шетњи по Копаонику, удаљен 
од „Конака“ око километар и по, а од „Сребрнца“ још читавих 
четири километара. Изграђен је почетком осамдесетих кад и 
„Сребрнац“, симпатично ушушкан на улазу у копаоничко насеље 
из правца Јошаничке бање. Неколико стотина метара дуго здање 
архитектонски је инспирисано летњим сточарским стаништима - 
бачијама, са предивним погледом на Сунчану долину. У том погледу 
је, са сунчане терасе, уживала Олгица у тренуцима предаха после 
шетње. У случају лошијег времена, на располагању је била предивна 
камин-сала хотела и опуштање уз разбукталу ватру. Конобари су је 
већ упознали и доносили кувано вино кад би се појавила. Хотел 
је био веома популаран међу љубитељима планине, посебно због 
пријатне атмосфере, одличних специјалитета и добре музике. 
Често смо ту увече долазили сами или са друштвом.

Једног мајског дана трагичне 1999. године, Олгица је дошла 
са посла видно нерасположена. Приметно је било да је и плакала. 
На моје забринуто питање да објасни шта се десило, само је тужно 
одвратила да је те ноћи у НАТО бомбардовању хотел „Бачиште“ 
уништен до темеља. Посебно су је погодиле речи неких колегиница 
са посла, да не схватају њене сузе због неког тамо хотела, кад 
толико људи страда у бомбардовању! Нису разумеле да рушење 
наших дивних успомена које чувамо у срцу, може такође да буде 
болно... Загрливши је са разумевањем, покушао сам да је утешим 
стиховима њеног омиљеног Ђолета Балашевића из песме „Ратник 
паорског срца“:

Еј, жао ми коња...
Негде у Браци је паорски корен,
и може рата и рата да буде,

кад није паор за солдата створен
волије коње и земљу нег’ људе...
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***

Из размишљања о прошлим, прохујалим 
временима, тргнуо ме је глас Иване да је подне близу 
и да треба да кренемо до Староместних намести, широког трга 
окруженог зградама раскошних фасада у пролећним бојама. У 
његовом средишту налази се стара кула Астрономског сата Орлој. 
Ту се већ скупило пуно туриста радознало гледајући према кули и 
ишчекујући подне, кад се једино појављују свих 12 апостола. Ивана 
нас је упозорила да обратимо пажњу на своје торбе, јер џепароши 
највише краду када људи гледају у сат. Потпуно заокупљени 
кретањем фигура апостола, фигура око сата и бесомучним 
фотографисањем, туристи лако постају њихов плен. Када се чуло 
прво звоно, коначно су се на кули отворили прозори изнад самог 
сата и на њима су се појавиле фигуре Исуса и 12 апостола које су се 
смењивале. Када се прозори затворе, петао, чија фигура се налази 
изнад прозора, почиње да кукуриче и маше крилима.

Истовремено се померају и по две фигуре са обе стране 
сата које симболизују пошасти из времена градње сата. Турчин са 
инструментом одмахује главом, Шкртица држи торбу са новцем, 
Таштина се огледа у огледалу, а Костур, који симболизује смрт, 
звони звонцем. Како нам је Ивана додатно појаснила, звонце 
Костура нас опомиње и скреће пажњу на сурову истину да смо са 
сваким сатом ближе својој смрти... Ова спознаја о пролазности 
живота и малопређашње болно сећање на сузе којима путовања 
верују, измамила су ми сузу која се скотрљала низ образ...

Дуго сам тако стајао замишљен, све док до мене није допро 
глас водича:

„Идемо даље, Вацлавске намести...“ Полако сам кренуо за 
групом, бришући образ руком.

Живот иде даље... 

Још једанпут сам бацио поглед удесно, према бајковитим 
торњевима Цркве Пресвете Богородице. 

Она би то сигурно учинила...

Витомир Ћурчин, 72 године

Дипломирани инжењер 

телекомуникација и електронике,

 Зрењанин
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Најбоља мушка путописна прича: 2. место

     СВЕТА ГОРА АТОНСКА,  
ХИЛАНДАР - ИЗ УГЛА ПУТОПИСЦА

Када сам, својевремено, звао пријатеље и добре познанике 
да походимо Свету гору, наилазио сам на различит пријем. Неки 
су рекли да нису верници, други да су римокатоличке или јудејске 
вере, а неки да су страни држављани. Увек сам им објашњавао 
да све наведено није права препрека и да се може превазићи ако 
неко стварно жели да иде. Са друге стране, било је и одушевљених, 
који су одмах рекли - да!

На Светој гори (Агион Орос, гр.) први пут сам био пре око 25 
година, негде 199... и неке године, а потом више пута, са све већим 
и већим друштвом. Данас, то је врло озбиљна група ходочасника.

Моји аргументи су увек били следећи: на Свету гору може да 
се иде из више разлога. Зависно од тога шта је коме најзначајније, 
то су: верски, национални, културолошки, природњачки и, не на 
последњем месту, дружење.

 Моји разлози су сви наведени, заједно. Време је показало 
се да су то добри поводи.

Недовољно је познато, Света гора је у потпуности посвећена 
култу Богородице која је, по предању, својом ногом крочила на 
њено тло. То је њена „најлепша башта“. Парадоксално, од самих 
почетака, женама није дозвољен приступ. Тако треба и да остане, 
убедљиво је већински став како калуђера тако и посетилаца.

У главном граду Свете горе, Кареји, на јарболима грчке 
полицијске префектуре (станице) поред грчке, вије се и данас 
застава земље нестале у вихорима историје, Новог Рима, а коју 
данас зовемо Византија. Дуже од 1400 година! Први помен 

Свете горе је из 843. године. Сви православни 
ходочасници сада је зову дивним именом 

„Застава православног јединства“!

Званично, религијски, Света гора је под непосредном 
управом Цариградске патријаршије, мада манастири имају веома 
висок степен самосталности, па и ту повремено севају варнице 
неслагања. 

Административно, она је ипак део грчке територије, али 
самостално издаје визе за улазак и ту је неприкосновена. Виза или 
грчки - диамонитирион, врло је атрактивна и многи је касније, код 
куће, посебно урамљују.

Географски, заузима највећи део најисточнијег прста 
полуострва Халкидики. На самом најистуренијем рту је планина 
Атос, која са саме обале мора иде увис преко 2000 метара! Отуда 
је и једно од имена, Гора Атонска. Збиља невероватно.

На Светој гори раштркано је 20 манастира, 12 скитова (по 
свему врло слични манастирима, али немају статус манастира), 
као и више стотина мањих монашких станишта: келија, колиба, 
калива, испосница... 

Манастири су места „општежитија“, скитови најчешће 
„особеножитија“, а појединачне, изоловане келије (ћелије) или и 
само импровизовано склониште, места су „отшелништва“, где се 
неко потпуно усамио у вери и молитви и једва да је у додиру са 
било ким.

Међу манастирима скоро да владају односи некадашњих 
грчких полиса, јер сваки је, у архитектонском смислу, мали очувани 
средњовековни град, али и потпуно независан у свом унутрашњем 
животу. Свуда су озбиљне зидине, које су некада чувале од напада 
гусара и других непријатеља, главна црква и често још много мањих 
цркава и параклиса (капела). На пример, у чувеном Ватопеду, 
укупно 32!
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Од најранијих дана успостављена је хијерар-
хијска структура и тачно се зна ко је на ком месту, 
а последњих око 100 година, то је од један до 20. 
Манастир број један је Велика Лавра (најстарији), па 
Ватопед, Ивирон, Хиландар... Око првих пет је по још три 
манастира, који чине „тетраду“. Данас, осим Хиландара (српски) - 4, 
Зографа (бугарски) - 9 и Пантелејмона (руски) – 19, у свим осталим 
манастирима су грчки монаси. Ивирон је некада био грузијски, 
старо име те земље је И(Е)верија, али када су, услед историјских 
превирања, монаси из Грузије изостали, прешао је у потпуности 
у грчке руке. Својевремено, давно, постојао је и италијански 
„амалфићански“ манастир. Данас, постоје још и два румунска скита.

У монашкој републици, веровали или не, влада већа 
демократија него било где у свету. Првих пет манастира даје по 
једног монаха у владу Свете горе. Увек је један од њих, по такође 
прецизно утврђеном редоследу, први међу једнакима, „протос“, на 
годину дана. У моменту мог писања, протос је монах из Хиландара, 
отац Стефан, устоличен јуна 2018, чему смо имали прилику, част и 
задовољство да присуствујемо у Протатској цркви у Кареји.

И оно најзначајније. По завршетку једногодишњег мандата, 
сваки од њих се враћа у свој манастир и то на најниже „послушање“, 
тј. дужност, које постоји у манастиру! Некада, то је био мазгар. 
Знате ли за иоле сличан пример?

***

Иако ми Хиландар држимо за наш манастир, наш је само по 
томе што су монаси у њему убедљиво највише српског порекла, 
мада их увек има неколицина и из других народа. Наравно, 
неспорно је српско историјско порекло. Братија је потпуно 
самостална у односу на Српску православну цркву, али пошто крв 
није вода, увек постоји добра сарадња. Тим путем се обнавља и 
људство, али манастир може и сам да одлучи да некога прими у 
своје редове. Такође, далеко највећи број ходочасника су наши 
људи, те се тако одржавају тесне везе са домовином.

Језик у Хиландару је делом архаичан. На 
пример, пирг, то је стара реч за кулу, арсана 

је лука, људи који нису верска лица су мирјани... Одобрење је 
„благослов“... Већ сам објаснио „послушање“... Лако се научи, да 
не кажем обнови.

У Хиландару се чува више значајних српских средњовековних 
докумената него било где, вероватно више него у целој Србији, 
јер је због изолованости било и мање страдања. Ту је, као и у 
свим другим манастирима, и велико духовно и уметничко благо, 
иконе, књиге, разни молитвени сасуди (предмети)... Ипак, највећа 
драгоценост у сваком од њих су „честице“ (делићи) моштију 
светаца, свака од њих у посебном, дивно украшеном реликвијару. 
Посебна је и највећа част када вам се пружи прилика да „целивате“, 
ритуално, мошти светаца.

Сваки од манастира има бар једну или и неколико посебно 
значајних икона које се налазе на најзначајнијим местима у цркви. 
У Хиландару, то је Богородица „Тројеручица“, у Протатској цркви 
(најстаријој на Светој гори), у Кареји, то је икона „Достојно јест“ која 
је уједно и најпоштованија. У испосници Светог Саве у Кареји то је 
Богородица „Млекопитатељница“ (она која храни млеком, доји). 
Тамо сада живи хиландарски монах отац Никодим, сам, по још 
строжијем начину живота него што је то у манастиру. Онако, како 
је по „типику“ (правилу) одредио Свети Сава. То, између осталог, 
значи и да се он дневно још више моли него било ко други.

Молитве трају скоро непрекидно, свуда. Једини период 
када их нема, бар по прописима, јесте између поноћи и три сата 
изјутра. Устаје се веома рано и свако обавља своје „послушање“ - у 
цркви, манастирском кругу, кухињи, библиотеци, спаваоницама, 
баштама, виноградима, гостопријемници, продавници... Има 
много посла. Када је неки од великих празника, ритам се донекле 
мења. Тада увек има и много гостију, како из других манастира, тако 
још више „мирјана“. У манастиру је увек и доста оних који су дошли 
да помогну, на недељу-две, или месец и више. Занатлије, кувари, 
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баштовани... Понекад, уз „благослов“ манастира, неко 
тако остане и заувек.

Главна црква је најзначајније место у сваком 
манастиру. Хиландарску су прво саздали Немања 
(Свети Симеон) и Сава (Свети), а касније је краљ Милутин (Свети) 
значајно проширио у прелепу складну цркву каква је и данас. На 
то је још кнез Лазар (Свети) доградио припрату. Испред ње су два 
врло висока чемпреса (од некадашња четири) стара око 200 година 
и крстионица, а позади је чудотворна винова лоза, засађена још 
у време зидања, изникла из цркве на месту где је почивало тело 
Светог Симеона. Ту је и бунар.

Срби су некада поседовали и лепи манастир Светог Павла. 
Понајвише су га даривали чланови лозе Бранковића, а потом 
њихови наследници, наши великаши из Румуније. У време опадања 
наших снага, неповратно смо га изгубили. Срби су помагали, 
великим износима, и друге манастире, не само оне „српске“, 
Ватопед, грчки монаси то добро знају. 

У XIX веку је мало недостајало да изгубимо и Хиландар. 
Скоро 70 година није било српских монаха, само Бугари, али тада 
још нису постојале националне државе, другачија је била свест. 
Срећом, Александар Обреновић (нека му је вечна слава!) откупио 
је манастирске дугове и повратио га, у наше руке. 

Такође, наш манастир је био и Зиг (Немањин), али када је 
дефинисана територија Свете горе, тадашњи папа се није сложио 
да и овај манастир уђе у састав ове посебне области. Он се налази 
неколико километара јужно од Уранополиса, одмах уз море. 
Касније, у превирањима, изгубили смо га, а он је на самој граници, 
каменом је могуће добацити на другу страну, тек преко потока који 
је природна граница. Сада га Грчка (Европска унија) комплетно 
рестаурира, наводно биће сличан музеју, а моћи ће да га посећују 
и жене и деца.

Сви манастири, па и Хиландар, изгубили су 
велике земљишне поседе када су 1923. године 

на њих досељени избегли Грци који су морали да напусте Малу 
Азију.

***

У сваком манастиру, трпезарија је такође врло значајно 
место. Обедује се два пута дневно. Ручак је после литургије, 
средином преподнева, а вечера послеподне, по завршетку 
вечерњег богослужења, увек по истом ритуалу. Прво се улази, 
један по један, у тишини, док сви не заузму место, а онда улазе 
монаси, па свештени гости, ако их има, и на крају игуман или онај 
који га мења долази на своје место у челу. На његов звучни знак, 
обедовање почиње, на његов звучни знак, обедовање се завршава, 
разговора нема, осим ретког шапата. Све време, са проповедаонице 
постављене у средини, неко од монаха, по „послушању“, чита оно 
што је одређено да се чита на тај дан и у то време. Када сам био 
први пут, реч је била о греху гордости.

Обед је скроман, на пример, хлеб, чорба, сир, лук, нешто 
маслина... Празником, лепа риба, вино, богатије. Углавном, 
довољно. Доста зависи од вештине кувара. Хиландарска трпезарија 
може да прими око 200 људи и сва је у дивном фрескопису Георгија 
Митрофановића. До сада, увек је било око 90 људи, што је такође 
и врло озбиљан посао.

Она у Пантелејмону је навећа, некада је примала до 900 
људи. Колико је мени познато, сада на Светој гори живи до 2000 
монаха, а бивало је времена када их је било и до 10000. И наш 
Хиландар, али и Ватопед и Зограф, вероватно и неки други, имају 
и своје винограде и врло квалитетно вино.

***

После Велике Лавре, највећи земљопоседник од манастира 
је Хиландар. Има више хиљада хектара, понајвише шуме питомог 
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кестена. Због тога, у конацима, сва дрвенарија је од 
овог племенитог дрвета које се обрађује у пилани 
у Мило Арсеници (Какову), на метоху испред Свете 
горе, где је и језеро и мања, лепа црква. Све ово 
је визионарски планирао и добар део спровео, отац Митрофан, 
последње деценије прошлог века. Имао сам задовољство да га 
слушам како занесено кује планове који су се у највећем делу и 
остварили.

Има још врло богатих манастира. На пример, по неким 
проценама, Ватопед, мимо самог манастира, поседује другу 
имовину широм Грчке, па и даље, вредну преко две милијарде 
евра.

Али, неки су и сиромашни, као Кoнстамонит, што им, 
наравно, уопште не смета, ни у ком погледу.

Природа Свете горе је дивна, очувана изворно и по томе 
јединствена на целом Медитерану. Шуме, траве, животињски 
свет, међу њима и гмизавци, нетакнуте морске обале, чист ваздух. 
Локални путеви су намерно од земље, ретко чврсти, да би се што је 
могуће дуже сачувала изворност, па и ходање од једног до другог 
манастира, што је веома леп доживљај. Срећом, и возила су ретка, 
јер нема копненог граничног прелаза, сем за полицију и ватрогасце 
у случају преке потребе. Број мирјана којима се дозвољава улаз на 
Свету гору је ограничен на 120 људи дневно.

Средином године, највише у јуну, долазе и групе које поред 
духовног надахнућа, желе и да се попну на Атос. За то је обичним 
људима потребно два дана успона и један дан за силазак, уз 
претходне кондиционе припреме код куће.

У Кареји постоји неколико продавница, како верског кара- 
ктера (књиге, иконе, цеде дискови монашких хорова из 
Симонопетре...), тако и других производа. Манастирска вина, 
маслиново уље, лековите траве, мајице... Посебно бих истакао  

мед од кестена, једини који могу слободно 
да користе и људи са шећерном болести. 

Ту је и једина гостионица са преноћиштем, као и две пекаре. 
Најдрагоценији су људи, са разних православних страна, па и из 
далеких земаља. Влада прави хришћански дух пријатељства и 
радости сусрета.

Ако будете имали прилику, немојте је пропустити.

Стеван Буковић, 69 година

Лекар специјалиста, Београд
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Најбоља мушка путописна прича: 3. место

 
  ТРИ ДАНА СА АН-ом У 

ВАЗДУХУ

Дан први.

Држим се за сајлу кô пијан плота.

АН-два рула пистом. У трену стане. Kô да се мотори race. To 
траје минут. Можда два. Па се цунами сјури у равницу. Летелица 
задрхти. Низ отегнуту писту појури. Полети. До пуцања затежемо 
сајлу. Стотинак метара. Тако. Па оставља за собом тамо негде куће 
и кровове. Онда подигне њушку. У висине би. Већ летимо и не 
примећујемо да је испод нас дрвеће све мање. Житна поља као 
кичицом премазане зелене површине акварела. Дрвореди само 
што се назиру. Понегде штрчи нешто из земље налик на црвену 
врбу или канадску тополу. Летимо већ узводно уз Јужну Мораву. 
Прелећемо насеља. У даљини река. Па планина. Па Скопље. 
Уплашеној дружини са истока и југоистока Србије придружује се 
повећа група новинара из македонских редакција. До Приштине 
летимо кратко. На аеродрому галама. Један из посаде отвара 
теретна врата авиона. Свеж ваздух нагрне унутра. Са њим и 
новинари. Зајапурени. Убацују торбе. До Задра, богами, доста.

Дуго путовање. У предвечерје мајске среде значајне ‘81. До 
Задра летимо и неравним макаданом. Пловимо облацима. Газимо 
по нежном памуку. Неко време губимо обрисе планете Земље. 
Преко Проклетија као изнад Војводине. Изнад Црне Горе као преко 
изгужваних листова дневних новина. Антонов труп нам као други 
дом. Топао и пријатан. He само због високог пролећа на небу. Hero 
и због пролећа у нама.

Излазак на обалу Јадрана посебна је 
прича. Пред рајском сликом мора, обале и 

острва, неверовања поклекну. Јединствена разгледница у колору 
остаје урезана у памћење. Заувек.

Дан други.

Обалом Јадрана као по грудима кршне Црногорке. Ређају 
се сада већ осветљена насеља, набацана по плавој морској 
површини. Упаљене свеће цврче у одсјају руменила. Велебит се 
рукује са Боком. Пељешац спава. Лепоти нигде краја.

Антонов се подигне. У луку оставља обалу. Извије се над 
пучином. У даху крене ка стенама. Па као прети. Право изнад 
усека. На писту. Зауставља се на крају стазе. Ту где је мрак најређи. 
Тек када мотори постану нечујни, почнемо од језе да покрећемо 
ноге. Утрнули смо. He од почетног страха.

Задар!

Чврсто стежемо пртљаг. Гледамо унезверено. Са свих страна 
светиљке. Као да се играју жмурке. Из сивомаслинастог аутобуса 
позивају нас да ускачемо. Опипом прилазимо. Пењемо се. Седамо. 
Земљом сада далматинском грабимо ка крајњем одредишту. Кроз 
мрак хитамо велелепном здању. Хотелу. Задру.

Испред хотела нас пребројавају. Као у војсци, заузимамо 
бусије у собама велелепног одмаралишта. Са Момчилом смо 
на броју 207. Да кревети могу тако брзо да опчине и хипнотишу, 
нисам веровао. Кô покошени полажемо тела.

У неко доба ноћи буди ме шум воде. Окренем се. Подигнем. 
Размишљам. Необични удари жубора долазе из суседне собе. Буди 
се и Момчило. Претпостављамо шта би могло да буде. Па заспимо.

Када је дан истерао таму из собе 207, не знамо. Тек удари 
воде се појачавају. Долазе од споља. Момчило се протеже. Отвара 
прозор. Излази на терасу. Позива ме.



58 59

Сада нам је све јасно. Са терасе која покрива 
огромну камену литицу гледамо плаву пучину 
Јадрана. Ношени тихим ћарлијањем ветра, таласи 
пузе по глаткој површини до усека и ту се, уз благи 
шум, разилазе на обе стране. To је то - потврђујем и препуштам се 
јутарњем уживању у игри мора, сунца и стена.

Тога преподнева желели смо да боравимо у задарској таверни, 
да пробамо задарске специјалитете, да пијемо далматинска 
вина, да слушамо далматинске клапе. Желели смо и жеља нам 
се испунила. До одласка у посету и разгледање ваздухопловне 
војне академије из чијих је клупа изашло на хиљаде пилота. A 
када на хоризонту огромни ужарени балон, трећином своје лопте, 
загњури, подигне се пара над углевљем, па почне да цврчи.

На брзину гурамо облаке под крила, јер АН-два само што 
није полетео.

Дан трећи.

До Мостара нас хвата мркли мрак. Стрепимо како ћемо 
атерирати када се ништа не види. Тако се бар нама чини. Мостар 
заглављен између три високе планине. Доминира Вележ. Из 
мостарске дубодолине, аутобусима идемо у центар града. И док 
остали бирају собе за преноћоште, са рецепционарем тражимо 
неки од бројева телефона у касарни „Јужни батаљон”. Наум да се 
баш те ноћи сретнем са сестрићем побеђује бојазан.

Те ноћи нисмо знали да мостарско бело не треба конзумирати 
у поноћ. Ошамућени вином и хуком неукротиве реке растајемо 
се пред зору. Сестрића чекају обавезе у јединици. Мене кратак 
одмор у хотелу па наставак дружења са питомцима средње 
пилотске школе. Ни дан-данас ми није јасно како у овој регији не 
прође дан a да не падне киша! Мостарска. У песмама опевана. 
Као за инат и онда ситна a топла кишна мећава прати нас целог 
поподнева. Кишица ромиња и док АН-два узлеће врх Вележа, док 

се пропиње, брекће, стење, до висине од пет 
хиљада метара. Квасиће му крила све до изнад Сарајева када у 
кружном лету тридесетак минута покушава да атерира на војни 
аеродром у Рајловцу. После неколико покушаја, слеће на цивилни 
Бутмир одакле аутобусима идемо на Илиџу, исту ону чије су лепоте 
у песмама сложене.

Сутрадан смо у Рајловцу. Обилазимо средње стручне војне 
школе. Упознајемо се са условима за рад и живот питомаца из 
свих крајева Југославије. Све до поднева. Онда поново у АН-два. 
Па у ваздух. Међу облаке. Низ ветар. У Приштину.

На аеродрому у Приштини се растајемо са колегама из 
Македоније. Како су јавили метеоролози над Петровцем код 
Скопља густа је магла. Зато се Македонци аутобусима враћају кући. 
Приштевцима је лако. Силазе и они. У авиону остајемо само ми 
са истока и југоистока Србије. До Ниша требало нам је петнаестак 
минута. A ми очекивали дуго путовање у предвечерје мајског 
петка, значајне ‘81.

Најден Ђорђевић, 71 година

Новинар, Пирот
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Најбоља прича о путовању по Србији:  
1. место

 
 

НЕГОТИН – РОДНИ ГРАД НАЈВЕЋЕГ СРПСКОГ 
КОМПОЗИТОРА

У једној давној и дивној радио-емисији говорећи о језерима 
водитељ Петар Словенски рекао је и ово:

„Италијани се поносе Комом, Мађари – Балатоном, 
Македонци – Охридом, а Руси имају најлепше језеро на свету – 
имају ‘Лабудово језеро’ Петра Чајковског!“

Слична паралела могла би се успоставити и за градове: 
Салцбург се поноси Моцартом, Бајројт – Вагнером, Лајпциг – Бахом, 
Милано – Вердијем, а и ми имамо наш понос – Неготин – родни град 
највећег српског композитора, Стевана Стојановића Мокрањца!

Сваког септембра у њему се догађају „Мокрањчеви дани“ 
са чувеним „Натпевавањем хорова“, наш (уз Смотру „Мермер и 
звуци“ у Аранђеловцу) најстарији музички фестивал! У Неготин се 
тада упуте не само хорови него и готово сви музички посленици 
који, како рече маестро Младен Јагушт, крену у овај град као на 
ходочашће, да одају почаст и да поново буду задивљени лепотом 
стваралаштва нашег бесмртника. 

А тамо нас он домаћински дочека на сваком кутку: виоре 
се заставе са његовим ликом, главна улица, трг, музичка школа 
(разуме се) чак и једна станбена задруга – носе његово име. Док 
идете градом, одјекују тактови његових руковети! И шоље за 
кафу, флаше, упаљачи, оловке понеле су лик Мокрањца, чак је 
направљена и шема за гоблен (и ја сам га урадила) са ликом нашег 
барда хорске музике. Окрепљујемо се густим и опојним црним 
вином из пивница у Рајцу и Рогљеву, које воли да има на својој 
трпези и енглеска краљица!

Мудри књаз Милош Обреновић сматрао је 
да је далеко лакше одржати српство у центру него на периферији 
државе. Стога је на крајњем истоку земље, у граду где најстарији 
спомени потичу из прве половине XVI века, основао гимназију још 
далеке 1839, а педагошка академија једна је од три најстарије у 
Србији из 1910. године! Црква Свете Богородице саздана је 1803, а 
1846. – када је град имао само пар хиљада становника, оформљена 
је нека врста читалишта. „Позоришно-певачка дружина“ основана 
је 1853. (исте године кад и Прво београдско певачко друштво, 
са којим је Мокрањац дебитовао као хоровођа у 17. години)! 
Својеврсни куриозитет је четворогодишња женска основна школа 
из 1844, из времена пуног предрасуда и патријархалних назора 
према образовању женске деце.

Између вулканског Ртња и племенитих планина Мироча и 
Дели Јована, где како легенде казују, где год удариш ашовом – 
вода потече, под брдима Бадњево, Буково и Братојевац „која грле 
Неготин“, никао је Мокрањчев град. У овом региону рођена су и 
четворица римских царева. Рођен је ту и највећи јунак Неготинске 
крајине – Хајдук Вељко Петровић, који је погинуо са спартанским 
геслом на уснама – „Главу дајем – Крајину не дајем!“

На простору између старе и нове цркве, сеновито двориште 
је касније инспирисало композитора за најродољубивију Шесту 
руковет и стихове преточене у музику – „Расло ми је бадем дрво“ 
– које и даље расте и рађа укусне и сочне плодове.

Неготин има и прелепу околину. Имала сам прилику да 
видим Вратњанске капије (односно „прерасти“, како их називају 
у овом делу Србије) и Шаркамен. Застали смо код Короглашког 
манастира, Душановог брега (на који је цар Душан хтео да премести 
Неготин). На тридесетак километара северозападно од града 
дошли смо до манастира Вратне на истоименој речици, основаног 
још у време краља Милутина у XIV веку. Кретали смо се уском 
„козјом“ стазицом изнад које смо угледали јелена – лопатара. 
Чинило ми се да je све потпуно нетакнуто, вековима удаљено од 
времена које данас протиче. Ишли смо у сусрет каменим чудесним 
вајарским мостовима природе којих је у Србији само пет и сви су 
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у кречњачким теренима источне Србије, а 
три су управо у долини Вратне, речице над 
којом су се надвиле. Неприступачне су и 
утолико привлачније. Заустављају нам дах и 
речи...

Напустили смо Вратну и пошли у сусрет (другој) Врелској реци 
која је и данас тако чиста да се њена вода може директно пити, над 
којом је још увек петнаестак воденица старих стотинак година. Но, и 
овде године престају да имају убрзаност савременог одбројавања 
јер је ту чувени Шаркамен, резиденцијално-меморијални 
комплекс императора Гаја Валерија Галерија Максимина Даје 
(који је владао од 308. до 313. године). Овај изузетни археолошки 
локалитет из времена тетрархије, где је нађен и златни накит 
царице мајке Галерије – непроцењиве је вредности. (Она је била 
сестра императора Галерија, који је себи обезбедио вечни живот 
изградњом Гамзиграда). Шаркамен заузима високо место не само 
у српској него и у европској културној баштини.

По много чему Неготин је специфичан град: зими се 
температура спушта до минус тридесет, лети иде и до плус 
четрдесет. Смештен је у котлини, на крајњем истоку земље, где је 
мистична легенда дубоко укорењена. 

Дао је на десетине великана. А међу њима – свакако су 
највећи Хајдук Вељко који је у херојским борбама између 1811. 
и 1813. чак и металним новцем, кандилима и тањирима пунио 
ослободилачке топове и Стеван Мокрањац који је опевао Неготин 
више и боље него што је опеван иједан град на свету.

Његову „Херувимску песму“ др Драгутин Гостушки с правом 
је сматрао „најлепшом духовном композицијом на свету“, а 
у петнаест руковети је највећи српски композитор нанизао 
деведесетак песама у најлепше музичке ђердане. 

Гордана Крајачић, 75 година

Музиколог у пензији, Београд

Најбоља прича о путовању по Србији: 2. место 

ДЕСАНКИ  У  ЗАГРЉАЈ

„Време је да пођеш са мном на путовање по Србији и да доживиш 
њене лепоте“, подсетила сам пријатељицу из Хрватске на обећање 
које ми је дала пре пет година када сам с њом посетила Опатију, 
Ријеку, Цриквеницу. Желела је тада да ја после двадесет пет година 
поново удахнем мирисе четинара са Јадрана.

„Добро, али могу само један дан“, одговорила је невољно.

Што јој могу показати за један дан? А хтела сам да је проведем 
кроз наше бање, наше манастире, зелене планине и обале зелених 
река. Да јој покажем бар Златар и његова језера, меандре Увца, 
Милешеву и Белог анђела у њој, Мокру гору и Тару. Да је одведем 
до Ђердапске клисуре, Виминацијума и Лепенског вира, до Ртња и 
Старе планине.

***

Најближи нам је ваљевски крај. Но, добро, можда се у Бранковини 
и најбоље осети оно што је у Србији и највредније, миомирис душе 
српског сељака и сва она благост коју ја осећам у себи, када год се 
сетим ових заносних предела па затреперим од лепоте и навале 
Десанкиних стихова.

Довезла се код нас у уторак увече, крајем јуна. Паркирала је ауто 
у двориште јер се плашила да ће неко негодовати када на њима 
види хрватске таблице. Кажем да код нас, у мултинационалној 
средини, у улици у којој живе припадници бар десетак народа 
у складним, мешовитим браковима, ова опрезност заиста није 
потребна. Инсистирам да кренемо у среду у пет ујутро јер сам 



66 67

стално у страху да нећемо успети обићи све 
што сам планирала, а оправдање тражим у 
летњој врућини тих дана. Возиће нас мој муж 
нашом заставом.

Ноћу је пао обилан летњи пљусак па нас бачка, поспана села, 
умивена, дочекују у своје широке руке. Сокаци су празни, само 
понегде каква вредна снаша носи на бициклу велике канте с тек 
помуженим млеком. Зденка помно посматра уредне улице Бачког 
Петровца и велику зграду словачке гимназије. Овде она има много 
рођака. И она је Словакиња.

Фрушка гора шапуће Бранкове песме у својим још влажним 
грабовим шумама. Причам Зденки о лепоти Сремских Карловаца, 
о његовој историји и значају некадашње патријаршије за опстанак 
Срба на овим просторима, о лепоти старих манастира ове Српске 
Свете горе. Шеснаест манастира сакривених у хладовини столетних 
шума чува сећање на Немањиће, Бранковиће, мајку Ангелину и 
друге светитеље. Причам о Гргетегу и његовој чудотворној икони 
Мајке Божије тројеручице, о иконоборству, Ивану Дамаскину, 
Хиландару и Светом Сави. Покушавам је увести у један свет у коме 
се моралност, човекољубље а надасве оданост чистоти поступака 
предака, а све у име  потомства, уједињује с оданошћу Богу и зрачи 
кроз векове неописивом милошћу.

„Не знам, ја се понекад плашим тих стараца у црним мантијама, са 
дугим брадама, делују ми мистично“, каже тихо.

„То је зато што их никад ниси упознала. Заправо су  врло простодушни  
а благост је њихова најлепша особина. Услед чистоте свога живота, 
многи су и прозорцљиви, знају о теби и оно што им не кажеш“,  
опрезно јој говорим. Ја сам се надала да ће на крају путовања овај 
њен страх од православних црквених лица нестати, или бар бити 
много мањи. О српској историји је знала врло мало, а у непрекидном 
страху од бучних људи у својој околини, који ниподоштавају и мрзе 
све што долази са истока, и није се трудила да је упозна.

Зденка је прави представник протестанске вере. 
Изнад свега прагматична. Прави инжињер. Нема практичног посла 
кога она не уме брзо и тачно да обави. Скромна, вредна, оштра, 
готово хладна у својој тежњи да помогне материјално уздизање 
људи. Њен начин живота је строго здраворазумски. Понекад ми се 
чинило да је превише сиве боје унела у своје готово аскетске дане.

***

До Ваљева стижемо новом  цестом све више тонући у меке плавкасте 
сенке које се пред нама, када им се приближимо, преображавају 
у зелене брежуљке. Пролазимо заобилазницом град и ужим 
вијугавим путем улазимо у Мионицу. Права српска варошица са 
спомеником војводи Живојину Мишићу на тргу. Док седимо у 
посластичарници, уз лимунаду, причам јој о најзнаменитијем 
српском и југословенском војводи а тиме и о можда најславнијем 
периоду наше историје, ратовима за ослобађање од Турака те о 
херојском отпору вишеструкој сили Аустро-угарске монархије у 
Великом рату.

„Најсветлије странице у овим ратовима исписане су баш на овим 
просторима. Знаш ли да је битка на планини Цер, протеже се 
јужно од Ваљева према Лозници, прва победа савезника у Првом 
светском рату? У тој бици је српском војском командовао војвода 
Степа Степановић. Победом у Колубарској бици, овде, децембра 
1914. године, Живојин Мишић је са својом Првом армијом и 
Ужичком војском изашао на Дрину и Саву а потом, након битака 
на Сувобору, Овчару, Руднику и Космају, отворио пут ослобођењу 
Београда. Савезничке силе, пре свих Француска, оглушиле су 
се о вапај Србије за помоћ већ истрошеној и уморној војсци и 
нису кренуле њима у сусрет на Балкан. Једино је Грчка послала 
нешто муниције. Мала Црна Гора је стала уз Србију и помогла. 
Реорганизована војска Аустро-угарске је, након уласка у рат 
Немаца, Италијана и Бугара, кренула у нови поход на Србију. Наша 
војска се морала са краљем и владом, преко Албаније, повући 
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на Крф како би избегла тотално уништење. 
Били смо прошле године на острвцету 
Видо, поред града Крфа, костурници са 
хиљадама умрлих, а још их је више сахрањено у 
морске дубине око острва. Србија је изгубила скоро трећину 
свога становништва, око 1,3 милиона што у биткама а што од 
свирепог поступања непријатеља и болести. Опорављена у Грчкој, 
српска војска ће 1918. године кренути са савезницима, отварањем 
Солунског фронта, у коначано ослобађање земље. У име показане 
натчовечанске храбрости и жеље за слободом, задобила је право 
да окупи све јужнословенске народе у једну државу.

Живојин Мишић је рођен у селу Струганик, недалеко одавде. 
Занимљива је и судбина његових синова. Двојица од њих су такође 
били солунски борци. Радослав је као официр југословенске војске, 
након почетка Другог светског рата и заробљавања, умро у логору у 
Немачкој. Војислав, најмлађи, који је био партизан преживео је рат 
и Голи оток и умро 1974. у Београду, а Александра су ухватили Немци  
у дедовској кући у Струганику где је био смештен штаб Југословенске 
војске у отаџбини, четника,  и стрељали 1941. заједно са словеначким 
четником, мајором Иваном Фреглом. Да, ниси сигурно знала да 
су се четници по свом првом опредељењу борили за ослобођење 
од фашиста и стварање Велике Југославије па је било и око 1000 
Словенаца четника. Све друго, што су нас учили, заправо  је резултат 
антагонизама унутар идеологије, резултат различитих договора, 
тактика и освета, али и уважавања само истине победника. Одувек 
је овде све било сложено, али је сигурно да нигде више човства, 
поштења и тежње ка правди није било.

Посетићемо, после Дивчибара, и село Лелић у  коме почивају 
земни остаци великог теолога, свеца владике Николаја 
Велимировића. Удаљен шест километара од њега је манастир 
Ћелије у коме су мошти другог нашег теолога Св. Аве Јустина. 
Замисли, два свеца у истом селу! Ако се спомену још Ненадовићи  

и Десанка Максимовић у Бранковини, колико је 
божије деце одавде кренуло да прочишћава свет и лечи га својим 
човекољубљем. Кажу да је Прота Матеја Ненадовић, дипломата 
Карађорђеве владе из Првог српског устанка против Турака 1804. 
године, приликом заседања првог  Правотељствујућег  совјета у 
манастиру Вољевча ставио на липов сто Јеванђеље и манастирски 
дрвени крст. Колико једноставности, чистоте и вере у Божију 
промисао. Он је био и војвода и прота у исто време. Видећеш 
како је скроман и Десанкон гроб са малом црквицом на хумци и 
обичним крстом. Може ли другачије бити обележена вечна кућа 
жене која за себе каже: „Има нешто у мојој природи што не да 
да се толико занесем да ми уверење и идеја постану важнији од 
људског створа”. Све је овде скромно и благо и окренуто Богу као 
исходишту сваке доброте и милости, као што су и ови брежуљци 
и падине, многобројни потоци и љупке птичице у овим зеленим 
шумама.

„Па како онда толико ратних дејстава овуда?“, запита Зденка.

„То нису били ратови освајања, показивање беса и надмоћи, 
већ израз тежње за животом какав доликује сваком човеку, за 
слободом у говору, раду, и могућности неговања и остваривања 
наде у бољи свет. Зар само име Мионица није савршено за овај 
љупки, тихи градић истинољубљивих људи меке душе? Да, Зденка, 
све је овде мило и нежно као и наша поетеса што је. Ако је шта и 
било ружно и недостојно, она је то својом поезијом опрала.“

***

Крећемо се Маљеном безбројним серпентинама до Дивчибара. 
Тамо нас је, након неколико стајања да се дивимо неописивим 
призорима питомих шумовитих падина са посејаним кућама 
и воћњацима из којих се румене сазреле трешње, вишње и 
малине, сачекала висораван испуњена прецветалим бело-
жутим дивљим нарцисима. 
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„Нарцис, зеленкада је симбол новог живота, 
буђења. Сећаш ли се Вордсвортијеве поеме 
Daffodils, Нарциси? Енглези вековима беру у 
пролеће дивље нарцисе и односе у лондонске 
болнице. За мене, он није симбол, према грчком миту болесног 
самољубља, већ бриге за болесног човека. На моју инцијативу, у 
центру Апатина, посађени су нарциси на Светски дан палијативне 
неге око табле са натписом: ‘Окрени се око себе, некоме треба 
твија пажња’.“

„Боже, одувек си била чудна“, насмешила ми се Зденка. „Мислиш 
да твој позив допире до свести грађана уморних и забринутих за 
своје здравље и голи живот?“.

„Имала сам страшну жељу да позовем људе да чувају једни друге. 
Мислим да нас једино то може спасити“, кажем. 

„О, снови, небески снови“, узврати и даље кроз осмех Зденка. 

На малој пијаци купујемо српски кајмак и овчији сир. Понуда 
шумског меда, биљних чајева и производа од боровница, шумских 
јагода и ароније је велика.

„Знаш ли да су српски кајмак и слатки купус једина два аутохтона 
наша јела, то сам чула од Ивана Ивањија, Титовог преводиоца, 
који је поред књижевности и дипломатије, добар познавалац  и 
гастромоније“.

Ручали смо кајмак у топлој лепињи, уживајући у мирису четинарских 
шума и погледу на малену цркву и речицу недалако од нас. 
Дивчибаре су висораван на око 1000 метара надморске висине 
окружена с неколико нешто виших врхова Маљена. Са неколико 
видиковаца се пружа поглед на удаљена места и планине, све 
до Златибора, Рудника и Космаја. На околним ливадама расту и  
цветају шафран, вресак, мајчина душица. Богате шуме чине бели 
и црни бор, јела, смрча, клека. Око нас свуда чујемо жубор воде. 
Причам Зденки с одушевљењем о води бање Врујци, недалко 

одавде, источно, која извире са температуром 
од 26-28 степена Целзијусових и проточно пуни 

два велика базена. Издашност извора је 300 литара по секунди, 
највећа у Србији, и за пола сата се сва вода у базенима измени.

„Никада се нисам лепше осећала у базену“ – кажем - „као тамо, 
а све окружено богатим зеленилом и меком травом. Вода је 
пуна минерала и благо је радиоактивна. Блато је, наравно, још 
лековитије.“

***

Силазимо са Маљена и враћамо се до Ваљева. У граду тражимо 
путоказ за Лелић. После десетак километара, возећи се стално 
сеновитом, уском цестом, пред нама се на малом брежуљку указује 
манастир, задужбина владике Николаја Велимировића и његовог 
оца Драгомира. У порти поред цркве, изграђене у моравском 
стилу, налази се и конак, те музеј. Тело владике је пренето из 
Америке 1991. године, а Лелић је проглашен манастиром 1996. 
Владика Николај је један од највећих умова српске православне 
цркве. Поред његовог сандука, када смо ушли, један Рус је клечао 
и гласно се молио, јецајући. Колика је његова невоља да је чак овде 
потражио спас? Живопис у цркви је необичан и рађен по замисли 
самог владике. Сцена Страшног суда доминира над осталим 
призорима из Библије.

У повратку откривамо путоказ за манастир Ћелије. Налази се 
сакривен у кањону реке Градац. Река Градац је понорница која 
извире испод Повлена, поново понире и излази из земље повише 
Ћелија и затим се улива у Колубару код Ваљева. До манастира се 
може и пешке низ 930 степеника. Ми смо сишли аутомобилом 
и остали запањени лепотом крајолика и цветним двориштем 
светиње. Свуда уоколо су се простирале црногоричне и листопадне 
шуме а негде у даљини се видела пруга којом се може у Бар.

„Како су вам сви манастири и простор око њих лепо уређени“,  
рече Зденка.
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„Да, тако је у целој Србији“ - одговарам - “а 
обишла сам многе“.

Приближавамо се старом конаку са дрвеном 
терасом и дуж улазне стазе читамо на дрвеним 
плочама исписане цитате Јустина Поповића од којих ми се 
највише свидео:

„Знање без љубави, то је тело без душе. Знање које љуби, то је 
вила која људско биће претвара у анђела.“ 

„Видиш да наши Свети оци нису против знања како ти се чинило. 
Оно само мора бити племенито и на корист људи и њихове 
човечности“, скрећем јој пажњу.

Манастир потиче из средњег века а први пут се спомиње у 
турским записима из  1560. године. Аве Јустин је новојављени 
светац из 2010. године. Гроб, обичан камени крст, му је на јужној 
страни новоподигнуте његове заветне цркве пасвећене Св. Сави, 
Св. мученику Јосифу Филозофу и преподобној Марији Египћанки. 
Кивот са моштима свеца се налази у цркви и он се отвара и износи 
сваке недеље након литургије када долази много верника.

„Забележена су чуда, значајна исцељења која се приписују овим 
часним, нетрулежним остацима. Св. Ава Јустин је, такође, са војском 
као болничар прешао Албанију“, обавештавам колегиницу. 

У трговини с црквеним производима купујем малу књижицу, 
приручник о вери за средње богословске школе. Дах ми је 
застао када сам видела веома приступачну цену комплета од 
више од двадесет књига оксфордског, петроградског и атинског 
ђака, професора богословског факултета у Београду др Јустина 
Поповића. Манастир је женски и у њему је развијена иконописачка 
и штампарска делатност.

„Овде бих могла остати данима, толики мир влада“, потврди 
Зденка оно што и ја осетим у порти свих наших верских светиња.

      ***

Морали смо кући. Застали смо још поред споменика Стјепану 
Стеви Филиповићу чија се фотографија са уздигнутим рукама испод 
вешала, пркос фашистичкој мржњи према неким народима, отпор 
злу и хегеномизму богатих, налази у фоајеу зграде Уједињених 
нација. Још једна победа живота над смрћу. Са брежуљка се види 
цело Ваљево, Мачва и вијугави ток Колубаре. Недалеко од нас, на 
зеленим пропланцима су пасле овце.

Бранковина нас је дочекала, као и све овде, с песмом птица, 
жубором поточића и мирисом зове и пољског цвећа. Овај културно-
историјски комплекс се састоји из две целине - школског дворишта  
и црквене порте. У школском дворишту је зграда прве државне 
школе из 1836. ткз. Протина школа, и новија у којој је одрасла и 
Десанка чији је отац ту службовао из 1894. названа Десанкина. Иза 
Протине се налазе гробови виђенијих Срба из Бранковине међу 
којима највише из породице Ненадовић, познатих свештеника, 
устаника, дипломата и књижевника.У црквеној порти је црква 
Светих Арханђела из 1830. године. Кроз цео комплекс протиче 
поток.

У црквеној порти је и песникињин гроб. Мермерна плоча са 
каменом црквицом, окружена цвећем. Ту је сахрањен и њен 
супруг, совјетски песник Сергеј. Док седимо поред, у свечаној 
тишини испуњеној само треперењем лишћа, трава и појем птица, 
предајем Зденки поклон, збирку песама „Тражим помиловање“.

„Молим те, узми. Нека ти осветљава дане на твом преосталом путу,  
као што је мени кроз све ове године напора, сазревања, борбе 
са објективним и умишљеним тешкоћама. Видећеш, нигде није 
изречено толико љубави према човеку и толико бриге, топлине и 
једноставности. Ово је њен и крик, и вапај и шапат, молба и молитва 
за све људе и њихова стања, за сва њихова несавршенства. Молитва 
за самилост и милосрђе. Кроз лирску дискусију са Душановим 
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закоником, поетеса уједињује Људско и 
Божанско позивајући на стрпљење и мир, 
надајући се коначном опросту оног који то 
једини може да да, а то је Бог. Нашла сам ту и 
тебе и себе“, кажем уз осмех и рецитујем да она тражи  
помиловање чак и:

За  сопствене душе тамничаре

За свачију душу затворену и опрезну

 

Али и ово:

Тражим помиловање,

за безазлене,

за њине зачуђености недогледне,

за људе вечито малолетне,

за утописте,

за преко воде преведене жедне,

за преко блага преведене чисте,

за онога што снове ваздан дене,

за тихе, за сетне,

за оне сасвим друкчије од мене

и за оне са мном истоветне.

Бенић Биљана, 64 године

Технолог, Апатин 

Најбоља прича о путовању по Србији: 3. место 

 
БИСЕРИ СЕВЕРА НА ОГРЛИЦИ СРБИЈЕ

 
 
 Наше за овај пут изабрано путовање је догађај који је увек 
занимљив и интересантан. Када год помислим на предстојећи 
излет, узбуђење из главе ми не излази. Безброј пута сам се уверио 
да је путовање нешто посебно. Када старији, као ја, путују на излет 
са својим вршњацима и пријатељима, своје узбуђење и мисли 
потпуно препусте неочекиваном. Путовање, свакако и излет, увек 
доноси лепе успомене и лепе тренутке за памћење. На путовању се 
поред нових предела упознају необични људи и места на огрлици 
Србије. Тада се поготову продубљују пријатељства која су до тада 
у Кутку постојала. Чари и магија путовања су заиста непоновљиве. 
У то сам се уверио, јер ме и ово заједничко путовање, овај излет, 
није ни у једном детаљу разочарао - старије је подмладио.

Када дође, два пута годишње, време за излет и путовање у 
Кутку увек се узбудим. Моје срце почне јаче да куца. Осећам да 
се нешто величанствено спрема. Ја обожавам излете и путовања. 
Дакле, волим да упознајем лепе пределе, бисере на сјајној 
огрлици моје Србије. Више волим тајанственост Србије, него света 
и иностранства. Лепоте Србије, дивна осећања, утисци, успомене 
са путовања по тим, дакле, незаборавним путовањима се памте. 
Свако раније путовање ми је подједнако драго. Али, дакле, постоје 
и она која се издвајају. Када то кажем, мислим на путовање на север 
и посету бисерима севера. Желим да вам овде у путописној причи 
по Србији, причам своје непоновљиво и јединствено искуство, које 
делим са вама у наставку. 

Нанизану огрлицу треба разгледати. Било је лепо заиста 
време, као Богом дано за излет Кутка. Јутарње сунце је умилним 
зрацима све нас миловало. Били смо орни и расположени за 
пут и нови излет. Упорно смо покушавали да се присетимо 
задњег заједничког излета. Препричавање тих давних догађаја 
са ранијих излета било нам је особито драго. И овог пута, лако 
смо се у Кутку сви договорили да заједно са нашим пријатељима 
из Београда, Суботице и Врбаса, како то увек традиционално 
чинимо, проведемо једнодневни излет. Ова пракса и овога пута 
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није изневерена. Наш договор односио се 
на одлазак на север Србије. Вреди упознати 
непознату Србију. Вреди из близа загледати 
ту бисерну огрлицу. Србију треба упознати. 
Сада су домаћини и дивни организатори овог 
заједничког дружења били Црвени крст Суботице и Врбаса. 
Не знам о чему прво да вам причам, о Мајкином салашу, или о 
Палићком језеру, или о целом излету на север Србије. 

Успомене и утисци су, заиста, опет дивни. На Палићу 
сам раније био са суботичким песницима. Ту сам добио Златну 
анфору и Прву награду песника Суботице. Поновни долазак у 
древну Суботицу и на Палић ме је посебно радовао, уосталом и 
због оних ранијих мојих песничких искуства. Морам рећи да сам 
волонтерски уређивао и представљао књигу младог суботичког 
песника са инвалидитетом у градској библиотеци Суботице. Од 
тада сам заволео овај град, ову јединствену библиотеку Србије, 
по лепоти стила и ахитектури, књижевне ствараоце, дивне људе и 
публику. Иако раније нисам пуно знао о северу Србије, моје више 
пута његово посећивање разним поводима учинило је одиста 
испуњенијим и богатијим сазанањем о предивној Србији. О том 
сазанању би била овде лепа и дуга прича. Али ћу се овога пута 
ограничити на путописну причу о необичним бисерима Србије.

Већини људи је познато да се Палићко језеро налази у 
близини Суботице. Сама његова драж, и лепоте Суботице, посебно 
јеврејске синагоге, нама из лепе Шумадије, из срца Србије, из 
дичног престоног Крагујевца, били је фасцинантна. Путовали смо 
уобичајено аутобусом. Иако је пут дуг нисмо га осетили. У аутобусу 
је као и увек било живо. Ређала се песма и чаврљање. Поред 
песама, успут су се смењивали лепи призори Србије, које смо 
детиње поново доживљавали. У тим посебним тренуцима, раније 
слике су се ређале једна за другом. Оне су код многих пробудиле 
најнежније емоције. Старији су заиста емотивци. Наше путовање 
на север Србије било је лако, удобно и савршено, иако дуго. 

Боравак у Суботици, посебно у недавно обновљеној 
јеврејској синагоги био је занимљив и предиван. Поготову због 
приче узбудљиве и надахнуте од кустоса синагоге. Све је то за 
нас било ново. Сваки детаљ узбудљиве приче о лепој Суботици, 
аустроугарској доминацији, изванредном градитељству, 
велелепној синагоги, о великим оргуљама, о свему, као сунђери 

смо упијали. Недостају ми речи да се ова прича 
преприча. Али призори и зграде Суботице, широке улице, живост, 
историја града, на сваком кораку су ме задивљавали. 

Наравно, и Палићко језеро ме је опет одушевило. Моје очи и 
мој радознали ум били су поново препуни лепоте. Овде се, дакле, 
савршено види природа и непоновљива лепота. Овај излет и драго 
путовање једно је од најлепших путовања. Најлепше је по томе што 
је све било некако спонтано, а ипак планирано. Наши домаћини, 
наши пријатељи из Црвеног крста Суботице и Врбаса, хтели су  да 
нас изненаде и обрадују. Изненађење је имало огроман, посебно 
за мене, емотивни и дубоки значај, чему се нисам надао. То, искрен 
да будем, нисам очекивао, поготову што ми ово није први пут да 
боравим на северу Србије.

Према туристичким подацима, Палићко језеро се налази на 
осам километара од Суботице, поред места Палић. Језеро захвата 
површину од 4,6 км². Просечна дубина језера је 1,9 м, највећа је 
3,5 м, а туристички сектор захвата 3,8 км² са три посебне плаже. 
Језеро је иначе, подељено на четири сектора и богато је рибом. 
У току туристичке сезоне, температура воде се креће између 18 и 
25°Ц. Палић се иначе одликује умерено континенталном климом и 
просечно има око 2.100 сунчаних сати годишње, а просечна летња 
температура ваздуха износи око 20°Ц. Најчешћи правац ветрова је 
северозапад-југоисток.

А према легенди језеро је остатак Панонског мора. 
Приповеда се да је оно настало од суза пастира Павла који је ту 
напасао своје стадо. Мало ко ће поветровати у ову легенду иако 
она живи и приповеда се радозналима. Један од тих сам и ја. Ипак 
језеро је настало у прадавна времена као изданско. Вода у језеру 
највећим делом потиче од падавина које су испуњавале удолину. 

Салинитет језера се објашњава тиме што се вода сливала са 
околног терена растварајући при том сав натријум-хлорид. 

Језеро Палић се у писаним документима први пут помиње 
1462. године као Пали (Палy). Први цртеж, који је представљао 
мапу језера (Палиго Палyс) потиче из 1690. године. Још се крајем 
18. века знало се да језерска вода и муљ имају лековита својства. 
И поред тога је и данас врло  атрактивно за посетиоце. И ми смо се 
поново њиме одушевили. 
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Пуни одушевљења са својим 
пријатељаима наставили смо заједничко 
дружење и излет у још једом бисеру севера. 
После шетње и уживања у чарима Палићког 
језера нашли смо се у Мајкином слашу. Ја 
имам оскудно знање о Војвођанским салашима. За Мајкин 
салаш нисам до тада ни чуо. Напросто такву атракцију нисам ни 
очекивао. Рођен сам у сиромашном крају јужне Србије, где и данас 
важи оно народно: „Што јужније то тужније“. Један брђанин из 
валовите Топлице тешко да може појмити ову равницу, и овакве 
салаше. Но, ипак зна шта је лепо. Уме да посебно цени сваку лепоту 
као мека истанчана песничка душа. 

Једно лепо и мирно место Мајкин слаш, свакако је за све нас 
био откриће. Богат излет на север Србије овим бисером је корисно и 
додатно обогаћен. Ту лепоту салаша и богаство једино могу донекле 
својом путописном причом да вам дочарам. Верујем у интригантност 
и лепоту салаша и моје приче. Довољно ће бити да се за ово 
заинтересујете сами. Довољно би било да се каже да је лепи Мајкин 
салаш под срећном звездом. По нешто ми остаје да и ви из прве руке 
чујете о Мајкином салашу, од песника-излетника, о овом бисеру 
Србије. Знам да је најбоље да и ви посетите за многе неоткривени 
салаш. Тек тада ће вам се ова моја путописна прича учинити жива.  

Нисам очекивао, чак ни у сну, да се у палићким равницама 
налази овако диван салаш. Он одише традиционалном 
атмосфером, још бољим рестораном и одличном кухињом. Та 
оцена и тај утисак и сада стоје у мојим успоменама. Мајкин салаш 
је заиста аутентично место. Салаш је за дивно чудо успео да сачува 
сеоски дух. Ја сам рођен на селу и тај ме дух ни сада не напушта. 
Волим мир, тишину и лепоту села, наспрам градске вреве. Још у 
детињству селом сам задојен, па ми варош неће ово замерити. 

Мајкин салаш је претворен у ресторан карактеристичан 
за овакву равницу. Овде су сачуване традиционалне ствари, 
од намештаја до употребних предмета у домаћинству. Сеоска 
традиција за мене уметника и песника надмашује све. Чини ми 
се да се ова лепота Мајкиног салаша са сличном лепотом не 
упоређује. 

Жалим што је време брзо прошло, а чини ми се да ту 
станује једна вечност, један велики доживљај, један леп излет и 
многи бисери севера Србије. Могао сам овде да проведем много 

времена. Дани старости би ми пријали. Песници 
воле тишину, воду и медитацију. Леп амбијент 

за писање песама. Што ми га Бог није раније открио. Слабе су моје 
речи да вам салаш опишу искрено и достојанствено. Не замерите 
ми због тога. И моја путописна прича о Мајкином слашу била би 
велика и дуга. Не умем је ласно препричати. Зарекао сам се себи 
да ово место, овај салаш, морам у животу да бар још једном да 
посетим. Да ли ће ми се ова жеља испунити? 

У најјачем сећању ми је остала скела на језеру. Многи је 
нису смели возити. А ја сам ту био велики и добри скелеџија, 
са безброј прелаза језерца на другу обалу и острво. Возио сам 
и возио све моје из Кутка Крагујевца и друштво из Црвеног 
крста Београда, Суботице и Вршца. То ми је било посебно 
задовољство. Лепих безброј слика начинила је баш ту наша 
кординаторка за бригу о старијима из Кутка. Све сам то, и цели 
излет на северу Србије, све северне бисере, касније у Кутку, на 
великом платну, у својој презентацији за све старије приказивао 
једног благословеног уторка. Било је то ново преживљавање 
успомена и била је то лепа илустрована путописна прича о 
излету. Данима се, и сада се приповеда о излету на север Србије, 
заиста о северним бисерима. Наставља се уз ову моју кратку 
али узбудљиву путописну причу, за све вас и за оне који нису 
могли да пођу са нама, на излет за памћење. 

Морам вам рећи овде, без икаквог размишљања, ово 
путовање је мелем за моју истанчану душу и моје поетско устрептало 
биће. Надам се да сте уживали, у кратком али језгровитом 
путопису, овог драгог путовања и величанственог излета. Свима 
вама, и нама, из Кутка за квалитеније старење из Крагујевца, ја 
искрено и од срца желим, као песник и путописац, да уживате 
у сваком новом путовању, новом излету било где, а посебно по 
неистраженој, а надасве драгоценој, лепој и занимљивој Србији. 
Откријте њене драгуље, као што смо ми открили огрлицу и северне 
бисере Србије. Србија је још непозната и неоткривена. Она је 
заиста дража и лепша од иностранства. Бисери Србије сијају се. 
То лично искустите, па ће те мојој одвећ краткој путописној причи 
веровати, а себе изненадити.

Славимир Ј. Зеленкапић, 70 година

Економиста, Крагујевац
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Најбоља прича о путовању у иностранство:  
1. место

 
УПОЗНАЈМО ХАЈАСТАН

Мало чудан наслов, који ће већину читалаца довести у 
дилему да ли су чули за земљу Хајастан, на ком се континенту 
налази и како се до ње стиже? Јермени себе називају народ Хај, а 
држава се на неким азијским језицима означава суфиксом –стан у 
значењу територије или државе где живи дотични народ. Дакле, 
реч је о Јерменији, на многим језицима – Арменији, а како је сами 
Јермени називају – о Хајастану.

Моја животна прича навела ме је да у пет наврата посетим 
Јерменију, али ја сам ту интересантну и лепу, нама Србима веома 
пријатељску, земљу доживео као једно временски издељено 
интегрално путовање у пет поглавља. Сваки пут бих проширивао 
сазнања и упознавао Јермене, њихову историју, географију, културу 
и обичаје, све више и све боље. Није ми ни најмање намера да 
имитирам енциклопедије и уџбенике, али из личног искуства ћу, 
што сматрам у најмању руку коректним према читаоцу, навести 
неке основне податке о Јерменији.

Главни град је Јереван, смештен на висоравни око 900 метара 
надморске висине, у јужном делу Кавказа, који се као планински 
масив простире још у Грузију и Азербејџан. 

Ток историје је учинио да многи Јермени после свих 
турбуленција живе како у Грузији и Азербејџану, тако и у Ирану и 
источној Анадолији у Турској. Остаци делова јерменског народа у 
Турској су део трагичне историје с почетка 20. века када су масовно 
страдали од Турака на почетку Првог светског рата. Тако је данашња 
Јерменија изгубила излаз на Левант, а била је то „царевина на три 

мора“ – остала два су Каспијско и Црно море. 
Никад покорени, поносни Јермени успели су да 

се очувају као орлови на врховима Кавказа, где данас живи око 
три милиона становника. Многи су напустили своју праотџбину 
и одселили се у бели свет. Неки су нашли уточиште у ближим 
државама: Бугарској, Грчкој, Србији, Русији, Сирији, а многи су 
се упутили преко Атлантика у САД и Јужну Америку. Познато је 
да постоји велика европска колонија Јермена у Француској, али 
је много мање знано да Баски воде директно порекло од делова 
јерменског народа, што доказују не само биолошки показатељи 
сродности крвних група, већ и лингвистички. Најилустративнији је 
назив Баски, који је директан превод јерменске именице „васкен“ 
у значењу „онај који уме да обрађује злато“, златар.

***

Случај је хтео да давне 1977. запазим оглас у новинама да 
туристичка агенција „Путник“ у сарадњи са совјетском „Интурист“ 
организује први пут туру по јужним деловима тадашњег СССР-а. 
То ме је толико заинтересовало да сам из истих стопа отишао у 
пословницу и распитајући се за време поласка и услове, одлучио 
да тог лета себи приуштим путовање авионом до Москве, затим 
неколико дана у Тбилисију, Јеревану и на крају недељу дана у 
једном од највећих и најпознатијих летовалишта – у Сочију на 
обали Црног мора. 

Своју прву посету Москви, а касније их је било још, памтим 
као што би неко сељаче било импресионирано својом првом 
посетом Београду. Добро се сећам да је тада Москва бројала око 
осам милиона становника. Тада нисам још знао ни речи руског, а 
заносио сам се уверењем да ћирилицу лако читам. Да нисам био 
у групи, било би врло дискутабилно како бих се проводио на том 
незаборавном путешествију. 

Брзо су прошла три дана и са аеродрома Демодједово 
наставили смо пут за Тбилиси. Кад смо стигли, наша туристичка 
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група се сместила у хотел „Аџарија“. Сусрет 
са Кавказом је за нас Балканце био нов, 
непоновљив доживљај. Кроз главни град Грузије 
протиче река Курà, ништа мања од Саве код 
Београда. Ово наглашавам, јер су нам водичке 
објасниле да кроз Јереван тече Раздан. Кад смо 
после неколико дана стигли у Јереван, наше изненађење је било 
нескривено. Наиме, од Раздана се једва видела повшрина воде, 
дубоко у кањону, а са градских мостова је речица изгледала као 
Морача у горњем делу свог кањона. Тбилиси и данас имам у лепој и 
свежој успомени, вероватно по карактеристичној традиционалној 
грузинској музици, играчицама у источњачким одеждама и 
музичарима у свиленим црним ношњама. Тај фолклорни спектакл 
и вечеру у националном ресторану „Мухамбази“ немогуће је 
заборавити. Програм је обухватио и вожњу жичаром до оближњег 
излетишта; видели смо и велики Стаљинов споменик и друге 
знаменитости. Три дана су брзо прошла и већ смо се спремали за 
наставак несвакидашњег путовања.

Домаћини су нам приредили изненађење. Од Тбилисија 
до Јеревана смо се пребацили аутобусом путем дугим око 400 
км преко Кавказа. То је већ била мала авантура, јер се путовање 
временски отегло. Пут је кривудао преко планине, кроз села и 
насеља пуна локалног живља. Упознали смо Кавказ из непосредне 
близине. Високи врхови, многобројни усеци, кланци и све оно што 
ми равничари из Паноније нисмо имали прилике ни да видимо 
ни да доживимо. Веома се добро сећам паузе на обали Севанског 
језера, где је за нашу туристичку групу приређен ручак са рибљим 
менијем и познатим јерменским вином. Атмосферу добродошлице 
приредили су нам случајни народни музичари на обали језера, 
који су на кларинету, уз таламбас, изводили народну музику. Чули 
смо и легенду о Ахтамар, која је покушавала да бакљом спаси свог 
вољеног из хладне воде Севана, али се он утопио у планинској 
хладној води језера дозивајући своју љубљену последњом снагом: 
„Ах Тамар, ах Тамар!“. 

Интересантно је напоменути да вода 
Севана, другог највишег језера на свету, после 

Титикака у Андима, напаја Јереван најчишћом планинском водом.

После дугог и напорног пута, стигли смо у Јереван. Били смо 
смештени у хотелу „Анì“; (стара јерменска престоница). Велика 
зграда хотела у типичном руском соц-реалистичком стилу. После 
две деценије, приликом свог другог боравка у Јеревану, поново 
сам одсео у истом хотелу и право је чудо како сам упамтио детаље 
интеријера, фоајеа и ресторана – готово се ништа није променило. 

За први, туристички боравак у Јеревану, веже ме успомена 
на посету знаменитој згради Националне опере и балета, где 
смо присуствовали извођењу фрагмената Хачатурјановог балета 
„Гајанè“ (јерменско женско име) са ефектном тачком игре 
сабљама. Ни у сну нисам могао претпоставити да ћу на тој истој 
сцени наступити 20-ак година касније у „главној улози“, која нема 
никакве везе ни са балетом ни са музиком, мада свирам кларинет. 
Али, о том - потом!

То незаборавно лето завршило се боравком у Сочију, у 
велелепном хотелу „Жемчужина“, који су изградили југословенски 
грађевинари. Сочи је огромно  летовалиште, које се састоји од 
четири дела града повезаних са две одвојене независне тролејбуске 
мреже. Делови су: Большоѝ Сочи, Новы Сочи, Лазарет, Адлер. 
Сочи је после Ciudad Mexica најдужи град на свету у дужини од 150 
километара. О туристичкој, економској, историјској, културној и 
спортској димензији Сочија у овој туристичкој репортажи није реч 
и тај град би заслужио посебан простор да се приближи читаоцу. 
Упечатљиви су ми остали грандиозна зграда железничке станице, 
аеродром и непрегледни дрвореди и богате ботанчке баште пуне 
медитеранске флоре.

*

Бавећи се шаховском информатиком као заљубљеник 
краљевске игре од детињства, а касније и као електроинжењер, 
судбина ме навела по други пут у Јереван. Није то било ни брзо, ни 
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очекивано, али се ни животној, а ни шаховској 
судбини не може утећи. Уз малу дигресију, која 
је, уместо увода у професионална путовања у 
Јерменију, на овом месту неопходна, морам 
навести да сам своју оригиналну идеју из 
студентских дана успео остварити међу првима 
у свету – систем за аутоматско преношење и приказивање 
шаховских партија у турнирским условима. Стекао сам искуство 
на мечу за светско првенство у Москви 1985. гпдине, кад сам 
већ увелико савладао мени омиљени руски језик. Наравно, и на 
многим значајним турнирима у земљи. Следила је највећа светска 
промоција на Олимпијади у Новом Саду, 1990. и, после низа 
успеха и усавршавања свог система познатог под именом МАРС, 
врло запажено сам наступио у Београду на квалификационом 
турниру за женско првенство света, на коме су наступиле Јерменке, 
Грузинке и домаће шахисткиње. То је било довољно да ми, кад је 
Шаховски савез Јерменије добио Олимпијаду 1996, стигне позив 
преко Министарства за спорт и Шаховског савеза, да се придружим 
јерменским инжењерима у техничком делу припрема. 

Мојој срећи, као ни напорима и обавезама, којих тада нисам 
био свестан, није било краја. Тако су ми се отворила врата да по 
други пут стигнем у прелепи и мени у незаборавној успомени – 
Јереван. Био сам у пуној снази и довољно млад (и луд) да оберучке 
прихватим позив. У пролеће 1996. одржавао се предолимпијски 
фестивал у два дела: велемајсторски турнир и отворени турнир 
преко 170 учесника. Било је планирано да се моји системи провере 
на великој сцени Опере и балета. Сетио сам се у свету познате 
Хачатурјанове игре сабљама, а сад сам и ја морао показати све 
своје знање и вештину, наоружан знањем, искуством и жељом, 
али без сабље у руци, да репрезентујем своју земљу, свој Институт 
„Михајло Пупин“ и себе као шахисту-информатичара. Тада сам 
имао част да будем представљен и председнику Јерменије Левону 
Тер-Петросјану.

*

Два система су, уз мања оштећења, 
стигла на одредиште. Требало их је монтирати 

и тестирати, што сам са јерменским колегама успешно остварио. 
Тада су се кроз заједнички рад развила искрена пријатељства. Није 
потребно да нагласим да Јермени изузетно воле и цене Србе, те да 
ми је то умногоме помогло да се тај кључни део припрема обави 
на обострано задовољство. 

Поред професионалних обавеза, имао сам времена да 
упознам Јереван. Стигао сам поново у јерменски свети град 
Ечмиједзин, где је седиште Јерменске апостолске цркве и поглавара 
католикоса. То поштовање, ред, чистоћу, мир и побожност сам 
ретко где до тада доживео. Схватио сам да је вера и способност 
да се одупру сили и неправди одржала, мени духом све ближи, 
јерменски народ. Осетио сам колико Јермени своју домовину носе 
дубоко у души. Доживео сам и 24. април, када се цела нација облачи 
у црнину у помен на страдале у геноциду. Подсетио сам се шта су 
Турци вековима чинили и Грцима у Малој Азији и нама Србима 
на Балкану, а као што се данас види, и Курдима. Кад сам већ на 
овој трагичној теми, морам поменути да сам приликом следећег 
доласка – на Олимпијаду, имао посебну част да ми домаћини 
омогуће посету Музеју геноцида са сталном поставком, на брду 
Цицернакаберд (брег птица певица), где се одигравала Олимпијада, 
о страдањима стотина хиљада деце, жена и стараца по јерменским 
селима, док су им мушкарци били позвани у касарне. Тамо су 
огромне фотографије које приказују гомиле побијеног народа, са 
ћеле-кулама, са вешалима на којима су се беспомоћно лелујала 
мртва телеса. О неустрашивој борби Јермена за слободу исцрпно 
пише у свом роману „Четрдесет дана Мусадага“, аустријски ратни 
новинар Франц Верфел. 

Јереван је пун уметнички обликованих водоскока, а 
највећи је на тргу у самом центру. Једна од улица које воде 
до трга названа је по граду Абовјану у непосредној близини 
Јеревана. У тој улици се налази Петрографска збирка и Галерија 
сувенира од украсног камења, природног опсидијана, који се на 
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Кавказу, као и многи други минерали, налази 
на бројним локалитетима. Ту је смештен на 
спрату и комплетан скелет мамута, пронађеног 
приликом геолошких ископавања. С љубазним 
домаћинима сам се искрено спријатељио. 
Јермени су велики љубитељи уметности. Познаваоци музике, 
сликарства, кипарства, архитектуре. Као куриозитет, у тој истој 
улици Абовјан постављена је скулптура једног чичице, који је 
редовно доносио цвеће у град и поклањао га девојкама. Скулптуру 
су подигле младе даме у знак захвалности. Јерменија је, као и сам 
Јереван, пуна уметничких дела – споменика и скулптура. Песници, 
музичари, сликари, војсковође, спортисти – у сваком парку, већој 
раскрсници, на сваком прикладном месту.

Суботом и недељом се на једном од централних тргова 
одржава продајна изложба уметничких дела, предмета старих 
заната, антикварних издања књига, сувенира, а у једном издвојеном 
простору тргује се златом. Најневероватније је да су и продавци 
и купци потпуно лежерни по питању веродостојности метала и 
омогућавају на реч да накит однесеш код златара на проверу. То 
објашњавају тиме да смо сви хришћани и да нико неће пред Богом 
да вара! Тај трговачки и изложбени простор под ведрим небом 
називају ермитаж и посебна је туристичка атракција Јеревана.

Главна улица се некад звала по В. И. Лењину, али је од 
осамостаљења преименована у част Месропа Маштоца, који 
је пре 14 векова дизајнирао слова за фонетски јерменски језик. 
Првобитна азбука је проширена са три знака, тако да их је укупно 
39 слова. Врло лепе графеме се временом нису мењале и успео 
сам да их научим. Јерменски језик спада у индоевропске, али је 
јединствена грана. Јермени редовно знају руски, а све више и друге 
језике, али странци тешко науче јерменски јер је врло специфичан 
и тежак. Велики су љубитељи књиге и на почетку улице Месропа 
Маштоца, на благој узвисини, налази се његов споменик и Музеј 
књиге. Иако је био нерадни дан, када је дежурни чуо да смо супруга 

и ја Срби, радо нам је отворио капију и водио нас 
кроз изузетно интересантну и богату збирку. На некин начин, бити 
Србин у Јерменији је велика предност. Јермени одлично познају 
српску историју, поготово средњи век и ропство под Турцима. С 
друге стране, многи су налазили спас у Србији, када би да заварају 
своје јерменско порекло редовно узимали презиме Ђорђевић 
по свом утемељитељу вере Светом Георгију. О тим породицама 
је доктор србистике, велики пријатељ Србије и да нагласим КК 
„Бранко Ћопић“, песник Бабкен Симоњан написао књигу „Грумен 
земље српске“, коју бих препоручио.

Љубазношћу наших пријатеља посетили смо и манастир Хор 
Вирап, недалеко од реке Аракс на граници са Турском иза које се 
уздиже света планина Арарат. Јерменима је она симбол патње и 
отуђења, али Арарат сви носе у срцу и верују да ће га једног дана 
вратити, као и Нагорно Карабах, кога називају Арцах. Та је територија 
одвајкада насељена Јерменима, коју је Стаљин у име своје више 
рачунице, доделио Азербејџану. С друге стране, на југу Јерменије, 
налази се Нахичеванска област, али је она остала у саставу 
Азербејџана. Нисмо само ми на Балкану подељени на кнежевине, 
поготово од распада заједничке државе, већ је то случај у много 
већој мери и на Кавказу – шаренило нација и етничких група, како 
у Грузији, Азербејџану, тако и другим деловима ове пограничне 
евроазијске планине. Организоване су посете знаменитостима у 
Гарнију (фортификација из римског доба) и Гегарту (стара црква у 
стени-пећини).

*

Шаховска олимпијада је био разлог за трећи долазак у 
Јерменију и боравак у њој. Овај пут ће шаховски свет бити ускраћен 
за неку ширу репортажу о том значајном шаховском светском 
догађају из простог разлога што се не бих желео удаљити од теме. 
Могу само да нагласим да су Јермени изузетно јака шаховска 
нација; сетимо се светских шампиона Тиграна Петросјана и Гарија 
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Каспарова (Гарик Каспарјан), чија је мајка 
Јерменка, а отац Јеврејин. Пун успех у сваком 
погледу од организације, гостопримства, услова 
за игру, техничке подршке (укључујући и српске 
системе МАРС). Завршио се и тај највећи светски 
шаховски спектакл. Био сам и пресрећан и тужан што се тронедељна 
чаролија завршила. Нисам веровао у то време да ћу после четири 
године са пријатељима из Федерације и колегама остварити још 
један значајан заједнички успех у суседном Ирану – у Техерану.

*

Била је недеља јутро кад ми је позвонио телефон. Изненађен 
препознах глас свог пријатеља Гагика Оганесјана, секретара 
Јерменске шаховске федерације. Јавља да се спрема меч за 
светског првака у Техерану и да под хитно треба да допутујем, како 
би се системи припремили за транспорт и наступ. Одговарам да пут 
у Јереван није као аутобусом до Панчева, а Гагик ме уверава да је 
све сређено да моја супруга и асистент Лепа и ја будемо гости те да 
путујемо са инжењером Гарегином Гаром Беруџањаном у Техеран. 
Где ћемо усред зиме, али наступ за светског првака је нешто што 
се не сме пропустити. Средили смо документе, опрему и пошли по 
четврти пут у Јерменију. Олимпијада је објективно најнапорнија, 
али смо међу својим Јерменима. Исламска република Иран, 
Техеран са 16 милиона становника, језик, обичаји – све је то као да 
наступам на Марсу. 

Иранци су као људи – трговци, таксисти сасвим пријатни, 
предусретљиви, али кад наиђеш на теократске препреке, онда је 
ситуација сасвим супротна. Кад смо после 10-дневних припрема 
у хладној хали фабрике у Абовјану стигли у Техеран, нисмо ни 
били свесни да смо заиграли руски рулет. Смештај и храна врло 
коректни у хотелу Иранске федерације, али о другим проблемима 
нити могу нити желим да пишем. Осетили смо шта је мегаполис, 
шта су несавладиви проблеми. Индус Висванатан Аананд победио 

је натурализованог Шпанца Алексеја Широва. Ја 
сам од напора и секирације због подвала екипе 

из Енглеске заглавио у болницу – откачила ми се хипертензија, али 
се на крају све добро завршило захваљујући и Јерменину Хамлету, 
држављанину Ирана и доктору у болници на Булевару Кешаварз. 
На аеродромској граници, опет проблеми, који нису потицали ни 
од нас ни од Гарика. Умало да не полетимо за Јереван, а сам је 
крај децембра 2000. године. Слетесмо по пети пут на аеродром 
Цварнотс, који би ускоро требало да понесе име славног шансоњера 
Шарла Азнавур(јан)а; (на јерменском суфикс -јан – син).

*

Вече, 31. децембар 2000. године. Окупили смо се сви 
на породичној новогодишњој вечери у стану на Ташмајдану. 
Задовољство и премор присутни код Лепе и мене. Ипак ћемо 
нови век дочекати код куће са својима. Успешно завршено још 
једно Симбадово путовање и дочек новог века, новог миленијума. 
Нажалост, како то живот режира, то је била последња Нова година 
коју смо дочекали са мајком Југом. Напустила нас је заувек после 
тешке болести, поносна на мене који сам с великим успехом 
репрезентовао своју земљу и породицу на великој међународној, 
не само шаховској, сцени.

Андро Мошић, 74 године

Дипломирани електроинжењер, Београд 
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Најбоља прича о путовању у иностранство:  
2. место

 

„CAMINO SANTIAGO DE OMPOSTELA″ ESPAŇA 
(Пут Светог Јакова, Шпанија)

Свети Јован (Сен Жан) је мали градић у подножју Пиринеја на 
француској територији у делу атланског, то јест западног планинског 
масива, одакле почиње централна француска пешачка путања 
кроз северни део Шпаније до Сантијага дуга око 820 километара. 
Ова хиљадугодишња традиција ходочашћа позвала је и мене.

 
(Прича седмог дана) 

ПОЛИЦАЈАЦ ИЗ ЛАГРОЊА 

Седми дан мог пешачког пута од Сен Жана, у ранијим 
преподневним сатима пристигох на административну границу 
шпанске покрајине Риоха многима познатој по изузетним винима.

Испред уочљиве табле са истоименим натписом Comunidad 
de Rioja формирала се група ходочасника са разних меридијана, 
а већина нас је била у истом колективном преноћишту у градићу 
Вијана који је сада иза нас осам-девет километара, иначе познат 
по катедрали у којој је сахрањиван и премештан, један од 
наизразитијих чланова, поред своје сестре Лукреције, Чезаре 
Борџија.

Појединачно и колективно фотографисање на овом месту 
означавало је крај пута кроз Навару, такође аутономну регију а 
истовремено и тромеђу са покрајином Баскијом. 

Након непуног сата хода прелазимо преко моста на реци 

Ебро који ме својим луковима подсећа на 
Андрићеву вишеградску ћуприју на Дрини, а сунчан и пријатан 
дан наговештава сусрет са чарима Логроња, главног града 
Риохе: административним, привредним, политичким, културним 
средиштем као и туристичким бисером. Торњеви катедрале и 
уочљиви хотел „Логроњо″ указују на близину самог језгра града 
који се простире на издигнутом платоу највећим делом на десној 
обали ове реке, која несумљиво представља важну артерију у делу 
Шпаније кроз који тече са планина Кантабрије до Медитерана. 

Великим градским парком укљештеним узводно од моста 
између обале Ебра и збијене урбане структуре средишњом 
стазом тог преподнева одвијала се масовна градска трка надаље 
обележеним улицама које обезбеђује полиција.

Плаво жута боја стилизоване шкољке /ознаке Camina/ води 
нас старим делом града до куле одбрамбеног зида некадашњег 
утврђења и улаза у подземне ходнике, где затичемо велики број 
туриста са којима смо се помешали.

Након обиласка и предаха, неки ће одмах наставити пут ка 
Бургосу односно Сантијагу удаљеном још око 630 километара, 
други ће се можда, као и ја, задржати ради обиласка града. 

У непосредној близини посећеног средњовековног, а 
самим тим историјског локалитета /El Cubo de Revellin/ поред 
угоститељског, налазе се и други, за посетиоце занимљиви 
садржаји. 

Овде незаобилазну пажњу привлачи скулптура 
ходочасничког пара која симболише вишедеценијску традицију 
пролећног ноћног марша од Логроња до манастира Валвамера 
удаљеног 63 километара. Представља захвалност даваоцима 
крви, чији је иницијатор федерална асоцијација за донацију. 
На неколико корака од ове удвојене скулптуре је улаз у зграду 
културног центра Риохе.
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У близини је такође и туристбиро у којем 
ми љубазни персонал, поред уобичајеног 
материјала, поклања веома прегледну мапу 
града са описом и приказом знаменитости, 
како бих што боље искористио остатак дана за 
обилазак. 

***

Крећући се левом страном лако сам приметио на супротној 
зграду која се од осталих издвајала архитектуром и фасадом са 
рељефним натписом „Teatro Breton de los Hereros″, а на мојој левој 
страни такође „Cafe Breton″. Ово је довољно упућивало на значај 
знаменитог шпанског песника, писца, драматурга 19. века, рођеног 
у овом граду.

У лаганом ходу с погледом на позоришно здање, уз ритам 
мог штапа по плочнику, зауставља ме добронамерни пролазник 
питањем: „Peregrino (ходочасник)?“ Изговарам већ увежбано „Si″, 
и покретом главе потврђујем да га разумем, а он са задовољством 
преузима улогу, показујући руком у супротном смеру наглашавајући 
да је тамо Camino de Santiago. Као на претходни начин, потврђујем 
да разумем, показујући на мапи знаменитости које желим да 
видим. На његовом лицу јавља се осмех и задовољство враћајући 
га поново својој улози, овога пута да ми предложи најзначајније у 
односу на велики број приказаних на мапи, а у првом реду истичући 
парк Есполон који одавде није далеко.

Наш дијалог, који се углавном одвија гестикулацијом, 
прекида појава новог учесника који нас поздравља са уобичајеним 
„Hola (здраво)“, а рукујући се са мојим саговорником потврђује 
њихово познанство. Када је новопридошли саговорник разумео 
моју жељу, ослоњен на свој ортопедски штап усмери пажњу 
према мени: обући за дуга и напорна пешачења, мом повећем и 
потежем ранцу, шеширу са ободом вертикално подигнутим изнад 
чела на коме је шкољка препознатљиво обележје камина, односно 

ходочашћа. Додатно интересовање изазвао му 
је мој штап наменски израђен за овакву прилику што ми је досезао 
до висине чела, који сам држао у руци са белом рукавицом. Он, 
упирући кажипрст у мене, изговори пун уверења и разгаљеног 
лица „Ortodoxo“, на шта сам, уз благи осмех, потврдио покретом 
главе изговарајући „Si“.

Као и у претходним, тако и у овој ситуацији, природно је 
било моје очекивање питања одакле долазим. Будући да сам на 
Пиринејском полуострву, употребио сам за одговор асоцијативни 
назив ширег географског појма „Балкан“ те је одмах закључио 
„Bulgaria“. Поправљам одговор са „No Bulgaria, Serbia!“ А он ће: 
„Ooo! Serbia, Belgrado“, подижући тон са осмехом задовољства. 
Коначно потврђујем „Belgrad“, док он додаје: „Ex Yugoslav“, што је у 
контексту личило на „разлаз“ са овог места.

Поздрављајући се са својим познаником размењујући при 
том неколико речи, могао сам само закључити да му је рекао „а 
сада га препусти мени″. (Следило је његово поново упирање прста 
у мене, а затим на себе показујући руком правац да пођемо). 
Захвалио сам се и поздравио са претхоним саговорником, а 
плочником поново је почео одзвањати мој штап за разлику од 
штапа мог новог водича који је имао на врху бешумни јастучић. 

У наставку пута ка парку Есполон пролазници нису скривали 
своју пажњу изазвану нашим ходом. Ослањајући се на свој штап 
због здравственог проблема са ногом, мој сапутник приметно се 
нагињао на једну страну, а ја због жуља, такође на нози, на другу, 
ишли смо спорије и нисмо разговарали. Пошто је мој сапутник био 
мало нижег раста а у добрим килограмима, чему је још придодат 
мој сценски изглед, довољно је интригирало присутне на улици. 

Крај Бретонове улице био је обележен тракама због градске 
манифестације уз присуство групе полицајаца која је са приметним 
уважавањем поздравила мог водича, а разумљиви изрази поздрава 
упућени и мени, чинили су пријатан осећај у овом граду.
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Настависмо ход у истом маниру а у глави 
премећем претпоставке о професији свог 
сапутника, али убрзо застадосмо ослоњени 
на своја помагала гледајући се очи у очи. 
Усмеравајући кажипрст ка себи мало се исправи 
надимајући плућа изговарајући поносно и узнесено „Yo policia (ја 
полицајац)“ Потврђујући гестом главе још једном додаде полисија, 
а затим „Ahora pensión (сада пензија)“.

Мој утисак уверавао ме је о пуној посвећености служби 
коју је обављао, а на којим нивоима полицијске структуре је 
имао дужност, формацијско звање, за то није било места мом 
интересовању из разумљивих разлога.

Најзад смо стигли до парка смештеног на десној страни 
поплочане улице са пешачком трасом, који неодољиво призива 
својим импресивним садржајем.

У овај занимљиви амбијент вратићу се касније, а сада следим 
предлог свог домаћина.

Оријентисани према катедрали Санта Марија де ла Редонда, 
нађосмо се у старој четврти града уских улица, зградама својеврсне 
архитектуре у складу са временом градње, разноврсним локалима 
и излозима.

Најзад, по његовој препоруци, смештамо се у локал. Иако 
препун гостију, захваљујући његовом ауторитету, налазимо 
погодно место.

Мој апетит за пиво увелико се појачавао чекајући келнера 
и понуду мог домаћина, а друга понуда била би с моје стране, 
наравно у духу културе простора са којих долазим. Уместо питања 
за пиће у руке ми сервира мени да одабрем јело, што ме накратко 
доведе у дилему неразумевајући његову намеру. Помишљам 
да ми само жели предочити да овде могу добити добар оброк 

и ценовно повољан. Покушавам објаснити да 
сам доручковао, ручак планирам касније а сада 

је моје cerveza (пиво). У наступу његове упорности, разумео сам: 
„Да, да! Пиво се подразумева, али није сувише да уз то нешто 
поједеш.“ Након његовог договора са келнером за наш сто најпре 
је сервирана мени велика кригла пива, њему чаша црвеног вина.

Док смо наздравили, уз звонку мелодију чаша, уживајући у 
гутљајима и распламсавању расположења, у другом кораку пред 
мене сервиран је познати специјалитет у складу са криглом велики 
комад тортиље а мом домаћину залогаји мезелука прикладни уз 
вино, овде звани тапас. Нашавши са пред овим чином, преостало 
је једино да наздравим са домаћином који ме са великим 
задовољством гледао, очекујући свакако моју реакцију код 
првог залогаја. Мој визуелни утисак изазван обилном порцијом 
и пријатним мирисом добио је пуни смисао са укусом изнад 
очекивања, што је нескривено на изразу мог лица, уз покушаје да 
посматрачу и гласовно потврдим са „Muy bien! Muy bien! (Веома 
добро)“ Такође, његово лице обливало је винско руменило а очи 
откривале племениту душу и унутрашњу испуњеност сусретом и 
хтењем да ми овим чином изрази искрену и дубоку жељу за добар 
и срећан пут на ком сам се нашао у његовој земљи, што је и сваког 
пута при наздрављању изговарао: „Buen Camino“.

Потресна сцена на ТВ екрану о страдању шпанског фудбалера 
у саобраћајној несрећи преобразила нам је лица у изразе жаљења, 
а спонтано преусмерила на тему спорта тачније фудбала што ми је 
нажалост слаба тачка. Иако сам по навијачком опредељењу још од 
детињства Партизановац, годило ми је његово познавање Звезде 
и славних имена: Шекуларца, Џајића... Искористих прилику, дајући 
келнеру знак кружним покретом кажипрста да понови пиће, пошто 
сам привео крају тортиљу и криглу. Наравно, када је реч о спорту, 
није прошло без помињања тениских асова Надала „амбасадора“ 
Шпаније и његовог пандана Ђоковића „амбасадора“ Србије.



98 99

Мој језички проблем наводи и њега да се 
само користи речима без реченичке форме како 
бих га што боље разумео, што се и потврдило 
на теми „ex Yugoslav″ и грађанског рата 
деведесетих. Повод овоме, како сам разумео, 
било је евоцирање на Шпански грађански рат 36-39, те сам на 
крају закључио да је та тема подстакла његову општу захвалност 
на учешћу добровољаца из тадашње Југославије.

Погледавши на сат, даде келнеру знак да достави рачун, 
на шта се и сам припремих за мој део поруџбине. Настојао сам 
га уверити да желим, по стеченом обичају, платити два поручена 
пића с моје стране, захваљујући на чашћењу и његовој посвећеној 
пажњи. Енергично одмахујући руком и главом није ми дозволио, 
за шта ми је једино остало мирење са чињеницом.

Док сам подизао ранац на леђа и намештао шешир на 
главу неспретним покретом испустих штап на под. Подигох га 
прегледајући да ли је оштећен а мој домаћин изрази жељу да 
када изађемо из локала да боље разгледа на њему изрезбарене 
симболе и да му појасним колико могу. За ово сам протеклих 
дана пута стекао просто рутину са знатижељним путницима ради 
фотографисања као успомену са Camina. Окачивши свој штап о 
надлактицу, он стави наочаре и најпре указа на шкољку идентичну 
оној на мом шеширу што представља путеве који воде у Сантијаго 
то јест Compostelu (звездано поље). На истој страни је симбол 
тиквице, посуде за воду без које је незамислив пут. На следећој 
страни квадра је римокатолички крст са распећем Христа чији је 
следбеник управо био Св. апостол Јаков. Трећа страна, супротна 
првој, јесте грозд винове лозе, што довољно говори о вину присутном 
у хришћанској традицији коју он као љубитељ и поштовалац вина 
веома разуме. Мало појашњење било је за чутуру наменски 
идентичну тиквици такође за вино и воду само је „мануфактура″. 
Четврту страну, супротну предходном крсту, прекрива симбол 
истих пропорција а, уместо распетог Христа, на њему је сразмерно 

мањи крст са тролисним крацима, „Крст Св. 
кнеза Лазара“, и оцилима у угловима великог 

крста. Задржану пажњу на овом детаљу продужава уочавајући 
на горњој чеоној страни квадра четворокраку звезду што говори 
о хришћанству присутном на свим странама света, а свеукупна 
симболика равнотежу историјски подељеног са једне, и јединство 
различитости са друге стране. Мирно сам стајао испред њега док 
је још који пут окренуо штап утискујући искрени и дубоки поглед 
у представљене симболе, а онда ми га с пажњом предаде на руке 
попут какве реликвије. Лаганим покретом руке врати наочаре 
ослањајући се на свој штап затим марамицом пребриса влажне 
очи и чело а потом усмери поглед у моје зенице, врати свој штап на 
руку како би обема својим стегао моју десну. Погледом устаклених 
очију на ивици праска набујалих емоција, изразом лица и стиском 
руку како само може искрено људско срце исказати, изразио 
је све што је у том тренутку желео на начин од којег не постоји 
савршенији додавајући тихо „Buen Camino! Buen Camino, amigo. 
(Срећан пут, пријатељу)“.

***

После овог благослова остао сам непомичан пратећи га 
упртог погледа у широка повијена леђа све док се његова фигура у 
даљини стапала са мноштвом присутним на улици, а у ушима још 
су ми одзвањале речи за срећан пут.

На оближњем градском часовнику поклапају се казаљке а 
са звоника катедрале тукла су подневна звона. Мог домаћина и 
пријатеља ускоро чека поподневни одмор у комфору свога дома и 
окружењу ближњих, а мене чека клупа у хладовини парка Есполон 
на којој ће ми узглавље бити мој ранац а нада мном стражарити 
бронзани Еспартеро.

Преплетен поплочаним стазама које наткриљују крошње 
повећих стабала пружујући пријатну хладовину клупама за одмор 
испред којих су цветне површине и занимљиво обликовано украсно 
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растиње подржано низом других садржаја, парк 
Есполон представља својеврсно знамење овог 
града. Летња позорница занимљивог изгледа 
указује на културна дешавања у овом амбијенту 
као и други примери који употпуњују захтеве 
урбаног парка какав је овај. Централно место у овој оази припада 
кружној фонтани у чијем је средишту грандиозна коњаничка 
фигура на масивном постаменту са лавовима чуварима посвећена 
генералу регенту Еспартеру Балдомеру (1792-1879) Принцу 
од Вергаре. Овај прекаљени добровољац у ратовима против 
Наполеона постиже велике успехе на војном и политичком пољу 
нарочито у свргавању са власти тадашњег апсолутисте Дона 
Карлоса IV. Овде је и обележје новијег датума посвећено жртвама 
баскијских терориста. Имајући у виду историјски период када су 
живели генерал Еспартеро и поменути песник Бретон намеће се 
закључак да су скоро истовремено рођени и приближно година 
живели борећи се за исте идеале; генерал војнички, мачем, Бретон 
оловком кроз песму, сатиру, критику. Блиско у идејама и делању 
и данас су овде, недалеко један од другога, као узорни примери 
прошлости свога народа који им, као што се види, указује дужно 
поштовање.

мај - јун 2019. године, Логроњо, Шпанија

П.С.

Не слутећи да ће ме тек по повратку кући позвати, ко други, 
већ божанска промисао да овај сусрет (сретење) овековечим 
записом, па ми тим мање пада тешко што о његовом актеру немам 
никаквог трага ни могућност за контакт осим „игре случаја″ ако се 
поново нађем у Логроњу. 

Његове искрене речи „Buen Camino, amigo″ бројно пута 
поновљене попут мантре, у православној традицији имале би 

значење: „Срећан Ти пут и памјати″ (помени). 
А он помињан ће бити не само од мене већ и 

осталих на овом путу; јер је како мени, тако свима који ходе његовом 
земљом, подржавајући вековну традицију пренео Божанску поруку 
примљену у чину разумевања симбола, различитих а истовремено 
обједињених и оријентисаних ка једном циљу, у помен Светом 
апостолу Јакову.

Средоје Топаловић, 70 година

Предузетник, Земун
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Најбоља прича о путовању у иностранство:  
3. место

        ПУТОВАЊЕ У БАВАРСКУ
Дворац Лудвига II  „Нојшванштајн“

 

Баварску никада нисам уврстила у занимљиву дестинацију 
за моје путовање. Помисао на ову највећу немачку државу 
(Слободна Држава Баварска) била је праћена чудном одбојношћу. 
Вероватно због оскудног знања о њој, а које стаје у неколико слика: 
Баварска у непрегледним шумама по обронцима Алпа, Баварска 
са ветром, хладном измаглицом, са суморним, тешким облацима. 
Чујем Вагнерову музику, никада заносну и полетну, Лоенгрина 
„лабуђег витеза“ и све тако озбиљно, круто, уређено и хладно. 
Баварска у слици мени непознатог Минхена, Баварска са бројним 
пиварама, бучним градским пивницама, са огромним криглама, 
пуним златног, пенушавог пива. А пиво ми, пак, никада није 
чинило задовољство, због своје горчине. Горко, баш као и помисао 
на познату минхенску пивницу „Хофбројхаус“ коју су озлогласили 
фирер и нацисти, а прославиле га данашње пивопије и милиони 
знатижељних туриста. 

Баварска беше скрајнута из мога интересовања све до 
једног јесењег дана. Вагнер ми се осмехнуо шеретски, накривио 
своју велику беретку и наговестио незабораван угођај. И то 
баш у Баварској, где су чувени дворци Лудвига II обећавали 
неслућени ужитак и узбуђење својом лепотом и богатством. 
Величанствени, контроверзни краљ Баварске из XIX века, својом 
моћи, хиром, луксузом и безграничном маштом оставио је у 
незаборав задивљујуће дворце. Привлачила ме је понуда обиласка 
Лудвигових двораца у тзв. „Романтичној улици“  - подручје на 

којем је изградио своје најпознаије дворце: 
Линдерхоф (мали Версај у рококо стилу), 

Нојшванштајн (најчудеснији и готово најлепши замак на свету)  
и Херенкимзе. Старонемачки витешки замкови су нас чекали, као 
и бројне туристе са свих страна света. 

Кренула сам на пут са повећом групом туриста. Дестинација: 
Баварска - Минхен и дворци Лудвига II. Јесен је, месец октобар. 
Прелазимо прилично лако дуг пут кроз неколико држава. Смештај 
у Минхену – „Метрополи са душом“. Ту је срце Баварске; град на 
обали реке Изар. Почиње обилазак, наша група се креће у пратњи 
водича.

Када намерите да проведете време у пријатним променадама 
Минхеном, ваља обићи тргове, паркове, велику пијацу, Националну 
оперу и позориште, те бројне историјске знаменитости - у 
јесење доба ометаће вас досадна киша и хладњикав ваздух. Бег 
од сипљиве кише и непријатног ветра довео нас је до дворца 
сновиђења. Аутобусом стигосмо подно „Лабудове стене“. Ту 
вијуга путељак којим се успињемо до самога врха. Окружује нас 
шума, баш онаква каква ми се у мислима указивала. Утиха свуда 
око нас, само креште покисле баварске вране које ремете мир, а 
потом прхну у сивило изнад крошњи дрвећа. Сумаглица се уплела 
у многограно растиње, спушта се до зелене маховине и опалог 
јесењег лишћа. Удишемо свеж, чист ваздух са јаким мирисом 
натопљене шумске земље и влажног лишћа. Магли све више, 
шума је утонула у полумрак. Правимо паузе да предахнемо и да 
уживамо у успутним призорима: чудесно лепо времешно дрвеће 
разнолики четинари, дрвени мостићи преко узбурканих бистрих 
поточића, задивљујући  слапови водопада.

***

Најзад, задихани стижемо пред велелепну капију дворца. 
Журимо да нађемо  заклон од кишице, улазимо у свет бајке. 
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Изузетно високи торњеви обликом и величином 
неодољиво подсећају на познату шпицу из 
цртаних филмова Волта Дизнија. Очигледно да 
му је овај дворац био јединствена инспирација. 
Учини нам се да је дворац застрашујуће велик. 
Ми се размилели напољу на огромном, пространом платоу као 
мрави. Први утисак - лепота грађевине какву до тада не видесмо.

Лудвиг II нам је раскрилио двери својих одаја и ми са нашим 
водичем Дејаном крећемо у непознат и узбудљив свет. Лудвиже, 
знатижељни смо и слушамо трачеве о теби, дворске сплетке и 
голицаве интриге. Претворили смо се у уво, пратимо нашег водича 
и дивимо се оном што је пред нама. Све је одједном из спокоја 
живнуло, помериле се уснуле дворске сабласти и повлаче се тешки 
плишани застори на прозорима. Неким чудом просторије добијају 
дубоку мистичност и аутентичност необично тешким устајалим 
мирисом који се може осетити само у овако старим непроветреним 
просторијама. Има чари у томе, јер смо препуштени машти и 
снажно дочаравамо живот баварског краља. Одушевљавају нас 
осликани зидови и стропови са приказима из баварских сага, са 
витешким догађајима у средњовековној Баварској, са мотивима  
из Вагнеровог „Тристана и Изолде“. Ту је и  Лоенгрин који је зауздао 
великог лабуда и плови, језди ка својој вољеној.... Заблистале су 
и статуе џиновског, блештаво белог лабуда. Лудвиг је смишљено 
истакао моћ своје династије Вителзбах, постављањем грациозног 
лабуда (заштитног знака породице) у само средиште одаје у 
„Лабудовом углу.“ Ту су и  бројни украси са мотивима лабуда. Ова 
птица украшава и многе делове намештаја, засторе, купатила, па и 
браве на појединим вратима.

Пењемо се са спрата на спрат, стрмим и вијугавим степени- 
цама у једном од високих торњева овога дворца. Задивљени 
осматрамо раскошне одаје. Упијамо и очима и ушима. Дивимо се, 
слушамо нашег водича и тече интересантна прича: 

Био једном један краљ... Млад, наочит, 
витког и лепог стаса... Лудвиг II Баварски. Шушка 

се, много се сплеткари, дворани препричавају, министри га оштро 
критикују, послуга спеткари. „Шшш... Њ.к.в. је лудак! Не  опходи се 
као прави владар. Можда је младост крива, тек му је 18 лета... Не, 
не, не, краљ нам је луд!“ 

Шшш... Ћћћ... Дејан нам збори, наћуљених ушију примичемо 
му се да бисмо га боље чули. Око нас загасита светлост, привиђа 
нам се Лудвиг, баш као да је по његовој жељи зачкиљило хиљаде 
свећа лојаница... Ћеф му је... Поиграва се са нама. Лудвиг је чудак, 
ексцентрик, има своје фикс-идеје које постају стварност. Неумерено 
троши новац од своје апанаже, а и преко тога! Погледи нам лете 
преко раскоши, богато опремљених просторија, а повремено се 
примичемо прозорима да се вратимо у стварност погледом на 
прекрасне пејзаже који окружују дворац.

Шшш... Ћћћ...  Оговарају Лудвига да превише захвата из 
баварске касе.

Краљ је био изузетно посвећен сваком детаљу приликом 
опремања својих одаја; лично се ангажовао са циљем да све буде 
у савршеном облику и реду. Постоје његови лични креативни 
пројекти.

Лустер огромних размера и тежине, изнад наших глава, 
израђен је уметнички, а по замисли и по нацрту самога краља. 
Пројекат је уништио да га нико не би копирао. Лустер је јединствен! 
А на њему богати филигрански украси од кристала и драгог камења. 
Све у одајама је оригинално, непоновљиво. Њ.к.в. се не љути што 
га сматрају својеврсним чудаком. То је потврдио и у свом дневнику 
где дословце пише: „Намера ми је да за сва времена останем 
енигма и себи и другима“. И доследан је био у томе, толико да се 
потпуно отуђио од оба родитеља. Готово никакве контакте са њима 
није имао, а рођену мајку назива супругом свога претходника... 
Ццц... Оговарања не јењавају: „Наш краљ све више луди!“
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Када бејаше дете, често је одлазио у лов са 
оцем. Увек га је узбуђивао сусрет са природом 
и баш ту код „Лабудове стене“ је маштао да 
себи изгради најлепши дворац икада виђен. 
Једнога дана то постаје стварност. Краљева 
одлука да се дворац гради на безводној хриди, ствара проблеме 
градитељима, јер је оближњи пут удаљен више од две стотине 
метара. Но, потешкоћа је морала да се савлада, те се оближњи 
извор преусмерава ка будућем дворцу. На висини од 1000 метара 
он се гради у стилу немачке романтике XII века, да би се простирао 
на скоро 6.000 квадратних метара. Улаже огроман новац за ово 
архитектонско чудо - готово шест милиона марака! Ангажује 
позоришног сценографа за идејни пројекат бајковитог замка а за 
технички план градње ангажује познатог баварског грађевинског 
инжењера. Градња и опремење трају прилично дуго (десетак 
година), све до смрти Лудвига, па је за његова живота опремљено 
свега 15 просторија од укупно 300 колико их је у пројекту. А 
уређивање одаја говори да је све посветио, пре свега,  Вагнеру, и 
то за сопствени ужитак. 

Трачеви на двору су све гласнији. Да би унапредио општу 
културу, између осталог, Лудвиг је на двор довео Рихарда Вагнера, 
који је уживао велико поштовање Њ.к.в, а дворани гунђају: 
„Шта ће нам још један расипник и развратник на двору?“. Ипак, 
Лудвиг постаје мецена овом надареном уметнику и једном од 
најобразованијих Европљана (ценио је Фојербаха, Шопенхауера, 
а са Ничеом је био дружбеник). Акорди Вагнерове музике, опере, 
распаљивали су машту Лудвига, стварајући илузију да је у средишту 
германско-баварских сага. 

Задивљени и опијени лепотом унутрашњости дворца, 
нерадо се враћамо у реалност. Ипак, тешка срца одвајамо као 
највредније и најлепше: Престону двоврану, Дворану певача, која 
је најпространија, и Лудвигову спаваоницу. 

 Престона дворана је уређена са 
импозантним аркадама по узору на Аја Софију. 

У њој су вредни мозаици, на зиду је шест апостола са Христом, те 
шест канонизованих баварских краљева... Краљевски престо  у њој, 
нажалост, никада није завршен. Дворана певача је била намењена 
Вагнеру. У њој би изводио своје опере. Међутим, Вагнера су, већ 
након шест месеци његовог боравка на двору, отерали. 

Шшш... Ћћћ... Оговарања не престају... У Лудвиговој 
спаваоници Њ.к.в. преко дана снева дубоким и бајковитим сном, 
а ноћу вилује. Изнад пространог и масивног кревета (14 мајстора 
га је правило, резбарило и украшавало пуне четири године!),  на 
сферичном,стропу је осликано небо. На њему просуте звезде а 
у средишту осликано блиставо сунце са расутим зрацима.,Соба 
је украшена фигуративно и орнаментално. Препознаје се строг 
готски стил. Слике у соби илуструју легенду о Тристану и Изолди, а 
декоративни балдахин је посебно упечатљив изнад кревета. Ноћу, 
када пламичци на бројним свећама затрепере и осветле собу, Њ.к.в. 
лежи у кревету и зури у осликано небо, у звезде... Он машта, а онда 
у заносу одлази у дуге ноћне шетње поред фонтана и оближњег 
језера Стринберг, потпуно наг (ако је то време дозвољавало). 

Лудвиг је водио дневнике. У једном од њих, из 1869. године, 
пише искрено да улаже невероватно велик напор у борби између 
свог сексуалног опредељења и строгог католичког учења. Проклиње 
претке, јер су ради очувања материјалних добара Краљевства 
женили и удавали најближе рођаке, те рађали потомство са 
деформацијама... Шшш... Ћћћ... И трећа Краљева веридба је 
развргнута. Цццц... Шта ће бити са потомством? А Њ.к.в. осећа 
наклоност према једном, другом, па трећем мушкарцу. Љубав и 
романтичну наклоностост осећао је према мађарском позоришном 
глумцу, према чувару коња на двору и према свом ађутанту, грофу 
Паулу фон Турну. И Вагнеру, који је отеран са двора, пише писма са 
пуно осећања и блискости. Интриге су све жешће. Краљ је готово 
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помахнитао у трошењу новца, позајмаљује их на 
многим европским дворовима, Баварска каса 
је на издисају... Нема краја машти Њ.к.в; она се 
распламсава, потпуно обузима и опседа његов 
ум. „Па, Краљ је, одиста, луд!“ Тако коментаришу 
на двору.

Њ.к.в. параноично избегава погледе свих из свога окружења. 
Са послугом је на видном одстојању, ни степениште им није 
заједничко. Задивљењи гледамо у сто за обедовање, а постављен 
је на платоу који се чекрцима спушта у доњу просторију - кухињу. 
Све због тога да не би имао никаквог дотицаја са личном послугом. 
На столу се богати оброк комплетно постављао и бешумним 
механизмом дизао у горњу одају, до нивоа пода на коме је 
скупцени ћилим. Нема погледа, нема додира са послугом, не чују 
се гласови. Лудвиг је сам, али са својим имагинарним гостима који 
су  му са леве и са десне стране. Док је обедовао, стварао је илузију 
да се за столом води разговор о свему што њему окупира пажњу. 
У заносу разговара са замишљењим познатим филозофима, са 
старогрчким јунацима, са француским Краљем сунца, кога је 
обожавао... За столом су жучне расправе, надмудривања, смех и 
галама... Симулирање гостију... „Краљ је луд! Нема збора, ово је 
лудило које опседа нашег краља.“ 

Министри ступају на сцену, бајке и расипништво треба хитно 
окончати. Дворци Нојшванштајн, Херенкимзе и Линдерхоф довели 
су државу до банкротства. Краљу је дошао крај, треба га уклонити 
са престола. Јавно, званично га прогласити лудаком! Све што је 
династија Ветелзбах готово осам векова стицала након повратка 
Отоа (прослављеног претка у XII в.) из крсташких похода, Лудвиг II је 
за 23 године потрошио! Бива хајка на Краља, протеран је са двора и 
заточен. Четири доктора- психијатра потписују налаз и потврду да 
је Краљ Баварске психички поремећен, те да није у стању да води 
Краљевство. Каква безочна превара, нису ни прегледали Лудвига! 

            Ближи се крај обиласка Нојшванштајна 
и згрануто сазнајемо да смо у протекла два 

сата нашег обиласка савладали готово хиљаду степеника, а има 
их скоро четири хиљаде! Шетња одајама, ходницима, терасама - 
била је дуга, и са неверицом чујемо од водича да је цела путања 
за обилазак свих просторија преко 35 километара. Невероватно! 

  Следи крај и причи о Краљу Баварске - о Лудвигу II.

Једно јутро беше фатално за Лудвига и његову пратњу - 
личног доктора, психијатра. Њихова беживотна тела су нађена 
како плутају у оближњем језеру Стринберг. Окончан је живот-бајка 
у 41. години. И даље се шушка, јер прави узрок њихове смрти ни 
данас није расветљен. Тек, о мртвима све најлепше. 

***

Ови дворци, Лудвиже, пуне и препуне буџет Баварске 
годинама након твога одласка! Милиони посетилаца са свих страна 
света долазе да виде, да домаштају не тако далеку  прошлост. 
Лудвиг се озбиљно посветио техничком унапређењу живота, да 
би га у великој мери учинио савременим. Тако је његов замак 
имао сопствено грејање, изведено грејним цевима, уведена 
је текућа хладна и топла вода, тоалети су били са аутоматским 
испирањем, постојао је модеран систем вентилације, интерни 
телефон за послугу, лифт са чекрцима за допремање оброка, а 
значајне су и бројне породичне фотографије (треба имати у виду 
да су у то време биле ретке, јер је фотографија била у повојима 
средином деветнаестог века). Све је то заслуга Лудвига II и његовог 
несебичног улагања у дворце. Раскош и вечна лепота његових 
грађевина краси Баварску. Они пркосно блистају подно високих 
Баварских Алпа. Чули смо, а истина је, да  Лудвига II из милоште и 
данас зову „Наш драги краљ“. Још у време своје владавине волео 
је да обилази бројна места широм Баварске, да  залази међу 
обичан народ који га је лепо гостио а он им широкогрудо узвраћао 
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и помагао их. Неизмерно су му захвални јер их 
је у великом броју ангажовао дуги низ година 
у градњи двораца, те им обезбеђивао завидне 
дневнице. Тако је хранио свој народ, а дворци 
су постали симбол Баварске. Нојшванштајн је на 
листи Светске културне баштине и под заштитом је Унеска.

Занесени, пуни утисака, тихо напуштамо дворац и лаганим 
ходом крећемо низбрдицом. Застајемо на висећем пешачком 
„Маријином мосту“ преко кањона реке Пулат (на висини од 90 м) 
да бисмо се свеобухватним погледом достојно растали од Лудвига 
и његовог Нојшванштајна. Одатле видимо блистави дворац са 
лепим торњевима и језеро Стринберг у његовој близини. Чини нам 
се као да гледамо дворац „Успаване лепотице“. Растајемо се од 
света бајки, митова и легенди, обилазимо и преостала два дворца, 
а већ сутрадан напуштамо Баварску.

Илона Паунић, 67 година,
дипл. правник у  пензији

Нови Сад

Категорија: 

НАЈБОЉА
ПУТОПИСНА ПЕСМА
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Најбоља путописна песма: 1.место

   ПЕСМА О БАЊИ

Природа je подарила 
Овој бањи брдо Чајке 
Због тога je она лепа 

Маштовита, кô из бајке.

Ha том брду пуном цвећа 
Има много лепих вила 
A на врху блиста црква 

Што постоји од давнина.

Ту извиру минералне 
Лековите топле воде. 

Лече слабе, крепе здраве 
Заљубљени парком ходе.

Паркови су уређени 
Дрвећа их лепа красе 

Срећну звезду свако овде 
Да пронађе има шансе.

Кад крочиш на Мост љубави 
Ту застани и одмори. 

Кроз шуму реке чућеш причу 
О љубави што говори.

Закључана катанцима 
Ha верност су многа срца 
И мени кад туда прођем 

Узбуђено срце куца.

Мост чува и мој катанац 
Закључан још прошлог века 

A кључеве негде скрива 
Ta Врњачка бистра река.

Ван себе сам, верујте ми. 
Дешава се са мном свашта. 

Ил je бања тако лепа 
Ил у мени бујна машта.

Марко Новаковић, 77 година

Кладово
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Најбоља путописна песма: 2. место

БОСТАНИЈАДА У ИДВОРУ
 

Пре пар лета позвао сам
пријатеље с разних страна

да пођемо до Идвора,
родног места великана.

Из Идвора на све стране
телефонске жице брује.
У присенку старих липа
Пупин  госте дочекује. 

Кад зазвоне телефони,
звонко „Ало“ кад се чује,
Михајлово име светом

поносито одјекује.

Смештено у лепом парку
Пупиново спомен-здање,

замишљено да паори
из ратарства стичу знање. 

Ту је центар за културу
и клуб младих талената.

У дому се окупљају
књижевници из Баната.

   Колонија наиваца
и њихове лепе слике,

прилика се овде пружа
за сликаре почетнике.

Видели смо родну кућу,
старе куће земунице
боравишта граничара

у Банату сред равнице.

У старој је школи сада,
музеј нашег великана,

који чува успомене
из пређашњих славних дана.

У Идвору, крај Тамиша
сваког лета падне снег.

Бројна јата од гусака
препокрију цео брег.

Својом игром узбуркају реку.
Плави талас белину прекрива.
Зов љубави ори се над реком
гусан страсно то гуске дозива.

На пашњаку стоји блека
белоруних јагањаца,

на њему је бројно стадо
расних крава и оваца.
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       У сред поља чудна је направа.
     Док облаци преко неба језде,
       бројне госте она дочекује:  
        „Дању клања, ноћу броји звезде“.

На пашњаку је малени Миша
наслутио тајну велику.

У жељи да ту тајну открије
запутио се у Америку.

Идворчани вредни су ратари,
сеју репу, кукуруз, пшеницу.

Својим знојем и радом упорним 
оплођују банатску равницу.

Сваког лета, на Илиндан,
ту је фешта од бостана,
уз дружење и музику
ужива се целог дана.

Решили су повртари 
после сложног договора
да прикажу целом свету 

лубенице из Идвора.

Одлучни су Банаћани,
сад у ове дане сиве,

Пупинову повртарску
индустрију да оживе.

       Жуљевите вредне руке
својим трудом земљу плоде:

Лубенице из Идвора 
што крупније да им роде.

Окупе се са свих страна
бостанџије из Баната

да прикажу присутнима
ко је мајстор од заната.

Ту је увек стручни жири
без расправе и без свађе,

најкрупније и најслађе
од бостана да се нађе.

Црвене се лубенице,
кô дукат се диње жуте,

својом бојом и мирисом
уживања слатка слуте.

Богат програм из културе
тече кô са филмске шпице,

док најмлађи из Идвора 
котрљају лубенице.

Нек весеље даље тече
док не сване рујна зора.

Догодине, ако бог да,
дођите опет до Идвора! 

Лазар Лаушев, 87 година
ВПШ групе за физику и техничко образовање 

и Руски језик и књижевност, Идвор
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Најбоља путописна песма 3. место

    ПО МОЈОЈ РАВНИЦИ, ДУШИ 
И СЕЋАЊИМА...  

У мојој равници пуним плућима дишем,
ту у хладовини платана стихове пишем
ту моја нога смело преко ливада гази,

дивим се равничарској реци, њезиној снази...

Свуд около узоране, засејане и плодне њиве,
на пашњацима мали пастири своја стада пазе,
у воћњацима сазреле јабуке, крушке и шљиве,

док малом баром обраслом локвањем роде газе...

Волим ту равницу, она ми je у срцу и души,
она ме прати од ране зоре док сунце не зађе,
јер, иако одем, она ће поново ту да ме нађе...

Равницу волим док сунце сија, волим и пo тмуши,
волим мирисе њених свежих јутара и касних вечери,

волим и Тебе Србијо, ал због равнице не замери...

Рођен сам у равници, у том складном и тихом миру,
ту су рођени и сви моји ближњи и сви моји преци,

ту, предамном се рађају, живе, одлазе и умиру,
зар од родне груде има нешто светлије и прече, реци.

Волим ja север Војводине и питоми Срем и Бачку,
Банат ми je на почетку и на крају животног пута,
ту сам доживео своју младост и љубав момачку,
ту душа Православна неће и не може да залута...

Живи ми у срцу и души моја питома равница,
смењују се пролећна јутра и вечери ране,

на столу берићет из знојем узораних ораница,
за вредне домаћине обиље воћа и хране...

Равницом трепере непрегледне ливаде зелене,
сунчеви зраци су попили прву јутарњу росу,

пo веселим двориштима се суше беле пелене,
свуд желим и гледам дечурлију здраву и босу...

Из пшеничних поља, ливада и младих врбака,
свугде се смех и песма вредних ратара чује,
док жетелачки комбајни равницом брује...

Носим своју равницу у срцу и души - ту je,
јутром и повечерјем се смењују сан и јава,

док јесен живота неумитно време откуцава...

Мирис равнице ми протиче кроз вене,
са тим мирисом се сваког јутра будим,
поносно на леђима носим своје бреме,

своју поштену душу на длановима нудим...

У тој равници су живели сви моји преци,
она нас све чува, храни и нову снагу даје,

ту сам нашао смирење у нашој мирној реци,
живот у мојој равници ће вековима да траје...

Волим и сањам непрегледну равницу,
усред родног, мирног, питомог Баната
и заталасалу жуто - златну пшеницу,

што ју je сејао и жњао паор од заната...

Волим облаке над мојом равницом плаве
и своју мирну, берићетну питому реку,
волим и ројеве пчела изнад моје главе

и у хладу старог багрема кошницу неку...
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Волим кад жарко сунце обасја њиве,
кад спарушене биљке поново оживе

и кад се на небу после кише дуга јави...

Волим младе црвене булке у зеленој трави,
волим заласке сунца и тихе, мирне вечери ране,

волим и свежу, орошену зору кад јутром сване...

Волим та наша остарела села мирна и равна
и душу танану коју нам она несебично дају,
она ме враћају у младост, у сећања давна,

те преживљене тренутке који у нама трају...

И сад, кад су нам села остала тужна и празна,
кад се под теретом сенки и паучине од туге руше

питам се да ли су она наш берићет или казна,
ал знам, селу сам дао сваки делић моје душе...

Време je овде потпуно стало,
пo површини уснуле реке мирне,

опало старо жуто лишће пало
и чека да благи поветарац пирне...

Ни зрачак светлости да сине,
са сетом посматрам старе платане,
израсле пут неба у плаве висине,

тмурни облаци надвише лепотане...

Ha обали реке која мирно тече,
у врбаку малом где листају гране,
ja проводим дане, понекад и вече,
док ми више силе ово не забране...

Ha обали реке многих уздисаја,
где се љубав тиха кроз шапате шаље,

радујем се сунцу и топлини маја,
ja шапућем реци, она носи даље...

Ha обали реке где комарци роје,
сва се моја хтења у спознаји споје,

ту се цвркут птица изнад воде чује...

Мисао ми чулна том реком путује,
чију бистру воду даљине односе,
гледам своје густе обелеле косе...

Ha обали реке мога завичаја,
где сам млађан проводио дане,

дивио се раскоши мога родног краја,
од вечери ране, док зора не сване...

Ту сам чиста срца гледао у реку,
дивио се њеној лепоти и снази,

јер све реке журе, својим током теку,
свака душа своју ту сродну налази...

Још се сећам баште јоргована,
тог мириса што се баштом шири,

раног јутра и сунчаног дана,
тихог ветра што кроз гране пири...

Расцветали плави јорговани,
улепшали јутро у свануће,

гледам гнездо на тананој грани
и зидове оронуле куће...

Taj ми мирис долази у снове,
ja са њиме устајем и лежем,

тако себе са том баштом вежем...

Taj ме мирис прогања и зове,
на младост ме моју давну сети,
све je стало, само време лети...
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Сањам башту плавог јоргована,
тај ми мирис испунио груди,
ту идилу гледам сваког дана,

у тој башти данас са мном буди...

Само жалосне врбе на обали мирне,
чекају да благи ветрић дуж реке пирне,
да им расплете дуге спуштене гране...

И онда, сунчано јутро коначно сване,
обасја врбе посуте капима росе фине

и чу се пoj славуја у сред ове тишине...

Ta песма славуја душу милује и блажи,
одзвања пoj из крошњи старих платана,

тај спокој и мир и ти овде потражи
и раном зором и у сам смирај дана...

Ja овде пуним плућима живим и дишем,
док пратим реку која преда мном тече,
у овој јутарњој идили стихове пишем,
док на хоризонту ено већ пада вече...

Ha кућном прагу једна дуња жута,
крај ње кандило старо угашено стоји,

пo стаклима пала сива прашина са пута,
док стари паук поцепану мрежу кроји...

Катанац стари одавно престао да ради,
рђа je пала на његове окове старе,

одавно су огњишта напустили млади,
a сеоске велике баште, постале су баре...

Села су пуста, нигде нема живе душе,
остарела здања полако се круне, руше,

само усамљени гавран изнад села кружи...

Над свежом хумком стара душа тужи,
полако се race остарела наша села,
на кућном прагу жута дуња свела...

Кад време прође и дође јесен живота,
кад жута дуња свене на мајчином орману,

кад густи коров обмота се око старог плота,
стара се душа обрадује сваком новом дану...

Кад се остарела душа врати свом завичају,
свако у себи пo неку свелу жуту дуњу крије,

радује се сваком пролећу, лету и топлом мају
и жарко жели да га још мало сунце огрије...

И кад одеш, тај те мирис прати,
своју башту ja поклањам свима,
због њега ће свако да се врати,
јер за сваког овде места има...

Обале су реке прекривене травом,
обрасле у коров и врбово грање,

ja то зовем срећом a и мојим правом,
волео сам реку, њено шапутање...

Изнад реке месец своју светлост шири,
ту гране платана хује тихом тугом,

тек у смирај зоре то се време смири,
у даљини возови клопарају пругом...

Вратила се срећа и осмех на лицу,
шетајући тако у том складном миру,

све je као некад, сећања навиру...

Испред себе гледам ту моју равницу,
чезнем за тим крајем и зеленом травом,

a жалосне врбе шуме заборавом...
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И кад време прође, кад се туга јави,
када љубичице заплаве из траве,
када коса моја побели на глави,

тад се у моме срцу сви немири јаве...

Тада жарко желим да ме жеља мине,
да прошетам баштом плавих јоргована,

да на нашем небу јарко сунце сине,
да се сетим оних давно срепних дана...

Милорад Бибин, 69 година 

Машински техничар, Зрењанин.

Категорија: 

ПОСЕБНО ПОХВАЉЕНИ 
РАДОВИ
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  КАРЛОВ МОСТ  
  И ЗГРАДА КОЈА ПЛЕШЕ

У прашком горњем граду
у ружичастом бисерју поднебесја,

бејах.

Торњеви катедрала звоњаху узвишено.
Кроз прозирно стакло аутобуса,

гледах чипкасте фасаде проткане
поезијом времена,

Препознах у прозрацима сунца
обрисе Карловог моста...

Сновиђењима стваран простор...

Сметени возач и неспретни водич
хтедоше пошто-пото преко Влтавe,
кад већ бејасмо у обиласку града.
Градови се сагледаваху најбоље

са свих страна
и из свих углова.

Магнетно шуморење таласа реке
загонетно позиваше...

Крстише се Пражани,
а јапански туристи зачудно гледаху.

Притајено захвалан Френк Гери и 
лепршава јата тајновитих птица

спуштаху нас ка реци...
Додиривасмо је врховима прстију и
миловасмо је занесени, погледима,
ослушкивасмо трепераво прозвучје 

бајковитог призора.

Свети: Јан Непомук, Ћирило и Методије,
Св. Лудгард, Св. Јан, Феликс и Иван

са ивица моста посматраху нас.
Птице мог срца и птице прашке тајновите

 зањихане игром светлости и 
лепотом тренутка, понеше нас 

улицама и трговима, древним...
И плесаху са нама сви, и грађевина

Фред и Џинџер, и савијаху се по 
тактовима небеске симфоније.

Извијаху се ваздушасто меко и нежно
бетон и стакло, и очаравајућа светост

надахнућа.

Биљана Грошин, 70 година

Ликовни педагог-наставник ликовне културе, Зрењанин
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ДЕСЕТ ДАНА У ГРАДУ СВЕТЛОСТИ

Постоје периоди у нашим животима када нам се 
чини да десетак дана прође зачас, скоро неприметно. А има, опет, 
таквих десетак дана који су препуњени догађајима, емоцијама и  
чврсто се урезују у велику збирку животних искустава.

О  таквих десетак дана покушаћу да напишем нешто у 
наредним редовима.

***

Дакле, вест о томе да сам добила прву награду на 
Међународном конкурсу за француски језик, саопштила ми је 
моја другарица из разреда. Појавила се на вратима нашег стана 
са  дивном ружом у руци и тајанственим осмехом на лицу. И једна 
и друга смо неколико секунди збуњено ћутале, да би она најзад 
изговорила две једноставне реченице: „Путујеш у Париз! Долазим 
право са часа у Француској алијанси (Alliance française)!“

Наравно, за тадашње време, а то значи шездесетих година 
прошлог века, ово је била ударна вест за пријатеље, породицу, 
комшије - и  схватили су је  као позив на  заједничку акцију. 
Пљуштале су идеје како да се од једне, прилично  скромне 
гимназијалке, која притом долази из, такође, прилично скромне 
земље, направи напирлитана верзија дамице. Са довољно такта, 
али прилично одлучно, успела сам да одбијем већину еуфоричних 
предлога и конкретних понуда. Некако сам имала поверења у себе 
и у став да је од садржаја мог кофера много важнији опојан осећај 
да ћу се ускоро попети на Ајфелов торањ, видети праву-правцату 
Мона Лизу, шетати уз Сену.

Дакле, рекох себи, изгланцај стари кофер, главу горе, па 
на пут! Речено-учињено! Почетком јула те давне 1966. године 
четворочлану југо-екипу чекао је на станици Гар д’ Лион (Gare 
de Lyon) симпатични Филип (сазнаћемо касније да је васпитач 

у елитној школи Janson de Sailly, у којој смо 
одсели) са огромним транспарентом на коме 

је писало YOUGOSLAVIE. Од тренутка када нас је Филип узео „под 
своје“, кренуо је да се врти десет дана дуг вртуљак, у коме је сваки 
дан, сваки час био брижљиво осмишљен да се што боље упозна 
Француска и Париз, посебно.

Десет дана, стотинак младих људи из целе Европе проводили 
су заједно, буквално двадесет четири часа, а притом им је било 
потребно мање од десет минута да се узајамно упознају и почну 
пријатељски да чаврљају. У почетку, сви су се распитивали  о 
занимљивостима и посебностима земље из које долазе. Пљуштале 
су и шале на рачун сопственог народа. у чему је предњачио 
Холанђанин Рудолф, који ће бити још једном споменут у овом 
малом путописном есеју. Стотину младих људи из целе Европе 
врло у „унисоно” гунђали кад је требало рано устајати и бити 
малтене војнички тачан и спреман за полазак. Јутарња мрзовоља 
због раног устајања била је као руком однета, кад смо обилазили 
Лувр, Музеј импресиониста и друге музеје. Видели смо Мона Лизу, 
баш праву Мона Лизу, Милоску Венеру и сијасет других ремек-
дела. Неописив је осећај да стојите на метар-два од неког бисера 
светске уметности и да му прилазите са једне, па онда са друге 
стране, па се мало удаљите, зажмурите и склопите своју причу о 
призору са слике.

У десет француских дана, стало је још много тога што би, 
једноставно речено,  била права јерес пропустити, а то су  обиласци 
симбола Париза, као што су Богородичина црква, Ајфелов торањ, 
уметнички кварт, Трг инвалида, Тријумфална  капија… списку нема 
краја, а наше млађане ноге нису смеле ни да помисле да посустану. 
Знали смо да су ово јединствени тренуци и да се за њих вреди 
мало и помучити.

У десет француских дана, као предах од огромних 
„доза” културе и уметности, убацио се један занимљив излет 
и посета великој млекари, где се поред осталих производа, по 
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традиционалној рецептури припрема оно што је 
национални понос и заштитни знак Француске, а то је 
наравно-сир. Од стручњака који су нас водили кроз 
погон, чули смо аутентичну причу о безброј детаља 
и финеса које се преносе с једне на другу генерацију. Обилазак 
погона, тј. планинарење „уз степенице-низ степенице”, прописно 
нас је изморило, а домаћин нас је у маниру галског духа за награду 
одвео на један рустичан обед постављен на једноставном дрвеном 
столу од кога су сва чула била ошамућена.

Десет француских дана у месецу јулу, подразумевало је, 
наравно, и наше присуство на паради поводом 14. јула. Имали 
смо званичне позивнице са потписом председника и прилично 
смо  се осећали због тога важнима. Епизоду на дан параде 
помињем због нашег потпуно младалачко-луцкастог повратка у 
наш 16. арондисман. Коловођа лудовања био је раније поменути 
Холанђанин Рудолф који је на једном великом празном булевару 
(због обуставе саобраћаја) правио разне гимнастичке акробације, 
као што стој на рукама, звезда. Смејали смо се, много, много, а 
онда уживали у томе сто нам је све смешно.

Мојих десет француских дана у овој кроки варијанти примакло 
се крају. Желим да поменем завршну, опроштајну свечаност коју 
су маштовити домаћини замислили као ревију певачких, играчких, 
рецитаторских умећа управо нас учесника. За невероватних сат 
времена, главна шефица целе феште успоставила је везу са (тада) 
југословенском амбасадом, стрпала ме у кола да проверим на 
лицу места да ли је у питању одговарајући инструмент и након мог 
„благослова”, приредба је могла да почне. Моја прва нумера је 
била „Тамо далеко”, а затим низ француских шансона.

Младост Европе је певала, свирала, играла. Тако је „исцурело” 
мојих десет француских дана. Не заборављам их.

Бранка Рибар Брајић, 73 године
Магистар електротехнике, Београд

    У МИЛИЧИНОМ ВРДНИКУ

Да сам пролећна ласта, винула бих се у висине и одлетела у 
далеки свет да упознам нове просторе и народе који тамо живе. 
Међутим, уз начету девету деценију и нарушено здравље, не 
усудим се да полетим у тај далеки свет чак ни на лименим крилима. 
Од путовања ипак не одустајем. Док сам правила план, одлучила 
сам да посетим бар једно од лепих места у нашој Србији које до 
сада нисам видела. И тако, пробудила се у мени жеља да посетим 
Врдник, место у коме је живела и писала Милица Стојадиновић 
Српкиња.

Врдник се први пут помиње у XIII веку и спада у најстарије 
и најзначајније средњовековне градове Војводине. Налази се на 
јужној страни Фрушке горе окружен шумом.

Прва насеља Врдника била су око тврђаве а затим око 
манастира. Отварањем рудника мрког угља Врдник је доживео 
свој успон. Тада је почела изградња школа и других културних 
објеката. Зидала су се читава насеља, Стара и Нова колонија, која 
су се касније спојила са селом Врдник и данас чине једну целину – 
Бању Врдник. 

У срце Срема сам се упутила са својим супругом. Из Београда 
смо кренули јутарњим аутобусом. Насељена места кроз која смо 
пролазили имају широке улице које се секу под правим углом, куће 
су окречене, а тротоари и улични травњаци уредни. Док стојимо у 
Руми чујемо црквена звона која позивају вернике на литургију. Рума 
је град у коме је после Првог светског рата одржана скупштина на 
којој су се делегати из целог Срема изјаснили да желе да се Срем 
присаједини Србији.

У Врдник стижемо релативно брзо. Са великим нестрпљењем 
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чекам сусрет са местом и људима овога краја. Дочек 
је био врло срдачан, у хотелу су нам пожелели 
добродошлицу и љубазно нас отпратили до 
апартмана. 

У разгледање места ишли смо једном а враћали се другом 
улицом. Уживали смо у лепој и романтичној природи Врдника. 
Шетња је потрајала. Ваздух је био прави шумски, дисали смо 
пуним плућима. Пуни утисака, физички уморни а у души испуњени, 
лагано смо дошетали до хотела.

Јутро је донело нове радости. Широм сам отворила прозор 
како би зраци сунца у нашу собу унели лепоту и дах чистог 
планинског ваздуха.

После доручка, пут нас је водио ка манастиру, који се налази 
у најлепшем делу Врдника, на брежуљку, у зеленилу. На путу ка 
манастиру, посетили смо спомен парк који су мештани Врдника 
у знак сећања посветили палим борцима у Другом светском рату. 
У парку се налазе постоља са мермерним плочама на којим су 
исписана имена бораца погинулих од 1941. до 1945. године, који су 
своје животе дали за слободу овог места. Осим плоча са именима 
палих бораца, у парку се налази споменик – импозантна фигура 
борца у ратној опреми.

Звоник манастирске цркве види се издалека. У порту 
манастира Сремска Раваница ушли смо на источну капију. Десно 
од улаза у порту манастира, на високом постаменту налази се биста 
песникиње Милице Стојадиновић Српкиње. Наш долазак није 
могао остати непримећен. Пришла нам је монахиња и све време 
док смо били у манастиру била је са нама. Она је схватила разлог 
нашег доласка и није нас ометала док смо палили свеће, целивали 
икону и посматрали унутрашњост цркве. Једног тренутка тихо, са 
пуно такта, пришла нам је и подсетила нас да су током Прве сеобе 
Срба, под вођством патријарха Арсенија Чарнојевића 1690. године, 
монаси манастира Раваница, задужбине цара Лазара, однели са 

собом мошти цара Лазара у Сентандреју. Са 
моштима су однели и свилени покров за кивот 

светог Кнеза на коме је прва српска песникиња Јефимија златном 
жицом извезла Похвалу кнезу Лазару. 

Затим, монахиња је напоменула да се не зна тачно када је 
овај манастир настао, али се зна да су Турци крајем XVII века овај 
манастир опљачкали и запалили. У разорени манастир, дошли 
су монаси из Сентандреје и са собом донели тело кнеза Лазара. 
Они су одмах започели обнову манастира. Тада манастир Врдник 
добија друго име Сремска Раваница. У Сремској Раваници једно 
време било је седиште сремских владика.

Наставили смо са разгледањем цркве. Задивљена сам 
високим, развученим, луковима и сводовима. Унутрашњост храма 
делује величанствено. Иконостас, певнице и слике на сводовима 
осликао је Димитрије Аврамовић. Пажњу привлачи прелепи 
Богородичин трон са чудотворном иконом пресвете Богородице. 
Иконостас и други делови од дрвета су чипкасто изрезбарени.

Са десне стране олтара, испод иконостаса, лежао је кивот у 
коме су почивале мошти кнеза Лазара. У манастиру и сада постоји 
један део моштију изложен у стакленој посуди уграђеној у кивот.

Са леве стране олтара, такође испод иконостаса, налази се 
кивот са моштима свете великомученице Анастасије. Најсрдачније 
смо се захвалили монахињи на помоћи при упознавању са 
светињом.

Излазећи из манастирског комплекса, присећам се 1988. 
године, када смо са сузама у очима, на велики српски празник 
Видовдан, мошти кнеза Лазара, великог борца за отаџбину, из 
Саборне цркве у Београду, испратили у Врдник у манастир Сремска 
Раваница, који смо данас посетили. (Мошти кнеза Лазара биле су у 
Саборној цркви од 14. априла 1942 – 28. јуна 1988. године). 

Након три месеца проведених у манастиру Сремска Раваница 
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мошти кнеза Лазара иду на пут преко Србије, Босне, 
Косова, манастира Жиче, Студенице, до манастира 
Раваница, задужбине кнеза Лазара.

Шетајући Врдником, на скромном објекту, 
поглед ми је привукла табла са натписом Удружење пензионера 
отвореног типа. Помислих, па ово је право место за предах. 
Бојажљиво и опрезно отворили смо врата. Када смо се мој муж 
и ја појавили, сви погледи присутних били су упућени ка нама. 
Застали смо. „Изволите, изволите!“, зачуло се. Било је очигледно 
да су присутни видели нова лица у свом Удружењу. Нисмо 
чекали питања, одмах смо рекли неколико података о себи, што 
је присутнима било довољно да нас позову у своје друштво. 
Уз кафу и шах дружили смо се до касно поподне. Осетили смо 
благонаклоност вршњака, па смо у разговору са њима провели 
још неколико поподнева. Од тих драгих људи, чули смо много о 
животу у Врднику некад и сад. Сазнали смо да је Врдник некада 
имао туристички воз који је у летњој сезони саобраћао на линији 
Врдник – Нови Сад. Исти такав воз је саобраћао на линији Врдник 
– Београд, за време туристичке сезоне. Сада не постоји ни пруга. 
Зграда старе железничке станице подсећа на минула времена. 

Из центра Врдника види се врдничка кула, која представља 
једно од најстаријих утврђења у Војводини. Кула је саграђена од 
камена, са дебелим зидовима и уским пролазом. Кула сада личи 
на рушевину, као сведок прохујалог времена.

Милица Стојадиновић Српкиња је дошла у Врдник док је 
још била у повоју, када је њен отац Василије (Ава) Стојадиновић, 
учен човек, школован у Карловцима, Темишвару и Будиму са 
службом из села Буковца дошао у село Врдник. Отац Ава, учитељ и 
православни свештеник у Врднику је био парох од 1829. године до 
своје смрти 1864. године. Своју децу је васпитавао у религиозном 
духу, што је оставило трага на Миличин однос према вери и цркви. 

Мајка Јелисавета, разборита жена, читала је Милици 

народне приче и песме а нарочито о боју на 
Косову. Мајка је код Милице развијала љубав 

према књизи и читању и учила је да пева црквене песме.

Читајући разне књиге у којима се помиње песникиња Милица 
Стојадиновић Српкиња, пожелела сам да посетим Врдник, место у 
коме је налазила инспирацију за писање. У топлом родитељском 
дому, поезија јој је била храна за душу. Док су се девојке тог 
времена трудиле да пронађу своју љубав, она је своја интимна 
осећања држала дубоко у себи. 

Милица је волела Врдник свим својим срцем и душом и о 
њему много писала. Она је по много чему била необична девојка, 
скромна и достојанствена. Својом младошћу, природном лепотом, 
богатством духа, знањем и образовањем, уживала је велико 
поштовање код виђених људи свога времена. Многи књижевници 
су је уважавали и говорили да Милица Стојадиновић Српкиња има 
посебан таленат. Као талентована песникиња била је зачетник 
једног новог света. Без обзира на отпор средине није одустајала 
од образовања, жељна знања сама се образовала. Учила је 
стране језике, учествовала у књижевном животу и сарађивала 
у многим листовима, као што су Војвођанка, Даница,  Седмица 
...  Патријархално васпитана, у песмама није испољавала своја 
интимна осећања.

Прву своју песму, Суза, Милица је написала у својој тринаестој 
години. Песма је објављена у Пешти, 1841. године, у Србским 
народним новинама. Код тадашње читалачке публике изазвала је 
дивљење и похвале. Миличине песме су излазиле у скоро свим 
српским листовима. Њено значајно дело је дневник У Фрушкој 
гори написан и објављен у три дела. Ово дело се може сматрати 
Миличином аутобиографијом.

Писала је о људима које је сусретала, о различитим 
дешавањима у друштву, обичајима нашег народа, о љубави према 
породици, пријатељима, о завичају и лепоти природе, о лепоти 
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Фрушке горе као и о страдањима српског народа. 
Захваљујући знању страних језика, много је читала и 
добро познавала књижевну ситуацију у Европи.  

Опште је познато да је Милица Стојадиновић 
Српкиња у књижевним и политичким круговима имала велики 
број пријатеља као што су: Вук Караџић, Мина Караџић, Љубомир 
Ненадовић, Петар Петровић Његош, кнез Михајло Обреновић и 
други. Милица за најзначајнији дан у свом животу сматра дан када 
се упознала са Вуком Стефановићем Караџићем. Пријатељски 
и веома срдачно је дочекана код породице Караџић када их је 
посетила у Бечу.

Можда несвесно али из Миличиног понашања се да 
закључити да је она била борац за женска права. Без воље многих, 
Милица је постала вечна. Њен дух се вије кроз улице Врдника, 
кроз порту манастира Сремска Раваница, кроз нашу српску 
књижевност, кроз српство за које је живела и којим се поносила, 
које је свом имену додала. По свим мерилима епитет Српкиња 
Милица је заслужила и баш јој пристаје. Умела је да се радује 
свакој лепој речи која јој се упути а посебно је била срећна када јој 
неко посвети песму или само стих.  

Милица је цео свој животни век посветила литератури и 
због тога је, између осталог, Вук Караџић Милицу изузетно ценио. 
Врдничка вила је Вуку сакупљала народне песме, приче, сватовске 
песме, загонетке и друге народне умотворине. Сакупљала је Вуку 
и непознате речи за друго издање Ријечника. Милица је тиме дала 
велики допринос у очувању српског народног блага.

У комуникацији са својим пријатељима ван наше земље, 
користила је прилику да истакне како српски народ, због квалитета 
које поседује, заслужује више поштовања.

У шетњи градом, долазимо до куће у којој је, са својим 
родитељима, браћом и млађом сестром живела Милица. Кућа 
има новог власника. На малој металној табли, високо постављеној 

према главној улици, пише да је ту живела 
Милица Стојадиновић Српкиња.

Стигли смо до старе сеоске цркве у којој је службовао 
Миличин тата. Појање у цркви оставило је на мене снажан утисак. 
Скоро сви присутни су учествовали у појању, што је значило да 
знају црквене песме. По завршетку литургије, палили смо свеће 
и разгледали храм. Иконостас и све остало у цркви делује тужно. 
Очигледно је да црква није одржавана и предстоји јој реновирање.

У повратку из цркве ишли смо споредном улицом па смо са 
бочне стране куће у којој је живела Милица видели дрвену таблу 
на којој између осталог пише: ... „Када су се ствари окренуле рђаво 
по Србе, као осамнаестогодишња девојка, која је читала Шилерову 
Јованку Орлеанку, заветовала се да ће са гитаром у руци отићи 
у српски логор и песмама распаљивати гнев и храброст српских 
бораца“.

Када је 1862. године почело бомбардовање Београда 
Милица је као на крилима долетела у Београд и писала: „Нисам 
могла срцу одолети да не видим војнике србске, и не могу вам 
речима представити, како ми је било кад сам их видела...“ 

На табли су цитиране и речи црногорског владике Петра II 
Петровића Његоша: „Ја појета, она појета, да нијесам калуђер, ето 
књегиње Црној Гори!“, које сведоче о поштовању које је Милица 
Стојадиновић Српкиња имала у свим српским земљама у XIX веку“.

Дирнуле су ме речи Црногорског владике. Дуго сам стајала 
испред табле и плакала. Осећала сам некакву нелагоду што смо 
брзо заборавили Милицу, што смо заборавили њен допринос 
српској књижевности. 

Последњих неколико деценија, у знак сећања на Милицу 
и њен рад одржавају се манифестације – књижевни сусрети у 
Врднику, Новом Саду, родном Буковцу и још неким местима у 
Војводини. У Београду, у Градској општини Раковица, постоји улица 
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са именом Милице Стојадиновић Српкиње.

Када је Милица долазила у Београд, песници 
су јој приређивали свечани дочек. Милица им се 
одужила на тај начин што им је причала о свом 
животу и свирала гитару. 

У четрдесетосмој години живота, отишла је са овога света 
Врдничка вила. Последње две године живота, провела је у 
Београду, заборављена од свих. Умрла је у беди, 25. јула 1878. 
године. Сахрањена је на старом гробљу код цркве Светог Марка. 
Када се гробље исељавало 1905. године, Миличини посмртни 
остаци пренети су у Пожаревац и сахрањени у граду у коме је у то 
време живео њен брат Љубомир Стојадиновић.  

На овом кратком путовању низали су ми се пријатни утисци 
један за другим. Сазнала сам много интересантних ствари о Бањи 
Врдник ради којих је вредело путовати и боравити на јужним 
обронцима Фрушке горе. Проналаском термалних вода у Врднику 
је почела градња бањских објеката и развој туризма. Бања Врдник 
са старим и новим савремено опремљеним хотелима, приватним 
смештајем, етно селом, винаријама и разним културним и 
спортским манифестацијама представља место у које треба доћи 
и дуже остати.

У мом срцу и у мојој души, Врдник са својом бурном 
историјом заузима посебно место. Када сам напуштала Врдник 
имала сам осећај да са собом носим део прошлости његових 
становника. Са пута сам се вратила испуњена и задовољна. 
Посетила сам романтично место у коме је живела и писала наша 
позната песникиња Милица Стојадиновић Српкиња.

Јованка Димитријевић, 80 година

Спољнотрговински службеник у пензији, Београд

       КОРДУН – ПЈЕСМА МОЈА НЕИСПЈЕВАНА

Непребол за завичајем

Има људи, као и птица, који се са родног тла одселе, али му 
остају вjерни и враћају му се чим прво сунце огрије, чим му сjета 
сjедне на рамена, чим зов завичаја постане неподношљив.

Путовање у завичај није путовања оне врсте као када човjек 
иде на туристичко путовање са жељом да упозна нове предјеле, 
нове грађевине, па се припрема, скупља потребне информације 
о оригиналним дjелима пред које жели стати. Ово је путовање у 
крај гдjе су познати предjели и људи, са којима сте у најлиjепшој 
вези која се не може назвати ни љубавном, ни пријатељском, већ 
завичајном, која не јењава и која временом постаје све јача и 
садржајнија. 

„Раме ми тражи загрљај, твојих крошања и трава,

На жарици сунца твога, да ми се огријати“.(Завичајна пјесма*)

Овим писањем желим да овjековечим посјету мјесту гдје 
сам рођена, похађала школу, гдје сам одрастала и коме сам се 
враћала за вриjеме студентских дана, одакле сам са тек добијеном 
дипломом кренула у велики шарени свијет моје лијепе земље, 
која се простирала од Вардара па до Триглава. Рођена у селу 
испод најлиjепше горе што Петрова се зове, одрасла у Вргинмосту, 
гимназију завршила у Топуском; једном ријечи, Кордунашица, али, 
која нема пасош завичајне земље и која већ 50 година не говори 
језиком родног краја.

Завичај се у мом сјећању претворио у рајску птицу! Видjела 
сам мора, оцеане, језера и фјордове, Алпе, дворце Лоаре, Делфе 
чаробне, Тоскану, али Кордун је у мојој свијести био и ненадмашан 
простор земаљске љепоте. Када је Бог стварао овај географски 
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простор био је врло расположен и подарио му 
разноврсне природне лjепоте: плаховите риjеке 
Купу, Корану и Глину, многобројне потоке и ливаде 
поред њих, букове, брезове и кестенове шуме, топлу 
лијековиту воду која у Топуском тече и лијечи још од римских 
времена, разбарушену Петрову гору, највишу тoчку Кордуна, која 
се попут виле развигорке раскрилила у својој лиjепоти, бацајући 
сjенке на оближње обронке. Горе према Лици Плитвичка језера! 
Како их описати, којим драгоцијеним ријечима? .Сви путеви 
су водили у Карловац, град на четири ријеке, а одатле у Загреб, 
Ријеку, Сплит, Беч...у велики и широки свијет пун разноразних 
могућности. 

Завичају на дар збирка пјесама

Повод овом путовању је жеља да видим једини род којег 
тамо имам, моју тетку која се са синовима вратила из избjеглиштва. 
Други разлог је уговоренo књижевнo вече у Вргинмосту, гдје ћу бити 
представљена као завичајни писац. Збирка пјесама је израсла из 
наслова циклуса Завичај у грлу, који је настао још 1995/6. године, 
послиjе Олује и избеглиштва Крајишника у матицу Србију. Сав мој 
род је избјегао испред налета оружаних хрватских снага заједно 
са осталим народом. Грцала сам бол у стихове, у приповетке, 
новинске чланке., патила са земљацима. Изненада, изгубљени 
завичај претворио се у мору, у рану љуту. Дозивао ме је и дању 
и ноћу. Замишљала сам напуштена села изнад којих сија блиjеда 
сребpeна мјесечина, подивљале животиње, псе који сједе испред 
кућа и чекају господаре који су изгубили пут повратка. Приликом 
прве посјете, посебно ме је погодила судбина напуштених кућа; 
спуштених ролетни и затворених капака дjеловале су као слепци 
остављени на путу да неког чекају, као старице које дремају и 
лиjече реуму на топлом сунцу. Гдје ли су они који су ту живјели, 
крух пекли, жито сијали, дјецу рађали... Ето, радујем се да ћу о 
свему томе пред земљацима говорити стиховима.

Душа ми прелази границу на Сави,

Лако и меко без страха и студуди

Путем којим гази сваке зоре

Према гори што Петрова се зове..(Сан )

Стижем линијом Београд-Шибеник око 3 сата ујутро. 
Дочекао ме је брат, који је са породицом допутовао из Италије. 
Сви су код куће будни. Грлимо се, стискамо у чврсте загрљаје. Све 
је сада другачије, помало туђе, као, то и није наше, ту смо као нека 
мањина, као да морамо бити тихи и мирни, причамо у пола гласа, 
наравно, да се не разбудимо, да идемо да спавамо, а мени само 
осјећај да сам странац и да ме мој завичај и није топло загрлио. 
Спавање испод Петрове горе увијек је било под неком магијом. 
И овај пут, преспавала сам плавичасто јутро. Будим се у тетиној 
штирканој постељини.

Дане проводимо у причању о протеклим временима. 

Живот на Кордуну никада није био лагодан. Није овдjе била 
родна црница, већ глибуља, бјелача и жутуља, која је рађала из 
зноја и велике људске муке. Питам тетку како се жело, косило, 
комушало, прело, а она нам прича мирним и равномjерним 
ритмом па ми уживамо у сликама тог заувиjек изгубљеног свиjета 
који ће нестати у забораву. 

И ја много шта памтим и носим у сасвим јасном сјећању! 

Кордунаши су потомци граничара ратника и зато имају 
посебну љубав према оружју и униформама. Дисциплинирaни 
су и поштују ауторитете. То их је научила Аустроугарска, којој су 
војнички служили вјековима. Послијератни младићи листом су 
завршавали војне школе и доводили супруге из разних крајева 
Југославије. Ми смо их вољели и поштовали, без обзира на вјеру и 
националност. Трауме ужасног рата брзо су биле потиснуте у новој 
социјалистичкој држави. Ми смо били Југословени, или како су 
нас комшије Хрвати звали: Власи, православци, хрватски Срби. А 
и ми смо њих звали: Крањци, Шокци. Нисам при том осjећала да 
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је присутна мржња, већ чисто да се мало ругамо једни 
другима. 

Зна се дa су се Крајишници женили и удавали 
само из љубави и да није долазио у обзир никакав 
рачун који би родитељи смислили. Момци су крали дјевојке, баш 
као што је ову моју тетку украо лијепи Мане и тако нашу породицу 
ставио на велике муке. 

Када тета сједне у своју омиљену фотељу, ми одмах 
започињемо нову причу. Лијепо прича језиком пуним нама већ 
заборављених ријечи: самун, цицвара, прежганица, крузовница, 
јамбор, сикира, брадва,... Прича како доље у Славонији, у 
избјеглиштву три године нија пила млијеко. Гадило јој се. То није 
трава ко наша, ни зрак, нема росе, а краве не излазе из штале...
боже сачувај.“ „А сјећаш ли се“, питам је, „пјесама које сте ви цуре 
пјевале по зборовима?“ „Како се не би сјећала..“..(са 84 године.., 
браво тето, то ме охрабрује, ваљда сам на тебе). Брже узимам 
теку и биљежим једну по једну. Почињем да пјевам не би ли њу 
покренула... „а не, јање моје, како је мој Мане умро и мајка... ја не 
пјевам“; све записујем, све што каже драгоцjено ми је као злато.

Сусрет са мојом кућом која више није моја

Припремам се данима да одем у Вргинмост и видим кућу 
коју су изградили моји родитељи, у Карловачкој улици, са лијеве 
стране од Крижа када се иде према Карловцу. Кажем брату да нећу 
моћи да ходам. Прошли пут су ми ноге клецале, нека мучнина и 
слабина ме ухватила, до несвjестице. Кажем, нека он вози полако, 
а ја ћу да гледам кроз прозор и да фотографиpaм. Прво угледах на 
кату своју собу, онда од живе ограде видим дио крова, па се указа 
улаз, тераса, ограда... цвијеће, дрвеће, број поред улаза, и сва у 
љепоти заблиста моја кућа. Дах ми је застао и болно ме засијече 
утисак да моја кућа није моја, већ људи који су се у њу населили 
у вријеме „Олује“. Одавно отуђена, усељена, па откупљена за 
ситне новце, ова кућа живи свој живот и не чека мене. Она нема 

ништа са овим болом и тугом и стиховима које 
јој непрестано сричем и испредам.

Мене разноси дрхтај брезовог грања

Јер ми надежду буди

Да испод Петрове горе, мој дом је мој. (Надежда)

Док ауто клизи добро познатом улицом, кажем брату да не 
вриjеди туговати за кућама већ за људима и то драгим, добрим и 
племенитим..

Слаже се, спушта ми руку на раме, „Да си ти мени жива“, 
каже… Како је то лијепо звучало, као једина истинита реченица 
пред којом падају све материјалне вриjедности. Само се живот не 
може вратити. 

Нова црква – свијалица духодарна

Одмичемо према Крижу, гдје се кpижajу двиjе дуге улице. 
Скрећемо према „опћини“ и гледам колико се град промијенио. 
Пропало, оронуло, не видим људе на улици. Погледом милујем 
зграду у којој сам некада становала. Пролазимо поред школе и 
Петар окрену све на шалу: „Овуда волим да прођем“, алудира на 
своје муке са учењем. Прихватам шалу и причамо згоде са caтa 
математике код чувеног Ненезића, шта је рекао наставник Васо, па 
Бижићка, па о Раковићу и маратону, па о старом проф. Зидарићу и 
учењу њемачког...

Поново видим да су људи који имају смисла за хумор 
благородни, да је то таленат као сваки други таленат који издваја 
појединца и уздиже на пијадестал испред других.

Тако расположени дођосмо у кафић иза робне куће, гдје су 
ме чекали драги људи, моји школски другови и познаници. Изгледа 
да се овдје окупњају старосједиоци Вргинмоста, тј. Срби. Фејс нам 
је у окупњању помогао. Нисмо се заиста деценијама видјели. Сви 
смо сада неких 70-тих, годину-две горе-доље. Стварно, моћне 
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године по много чему. Гледамо се, машемо главама... 
промиjенили смо се поприлично! Сjећам се Мице, 
крупних кестењастих очију, црне косе..у балетанкама, 
сукње као Беба Лончар. Истинска љепота није 
пролазна, то одмах констатирaмo на основу комплимената који 
су изречени. Драга је била свима знана медицинска сестра у 
Топуском, узданица свакоме коме је затребала помоћ. Сада сви 
уживамо у пензији и у својој судбини.

Причају ми како живе у овим новим увиjeтима. Присјећамо 
се тинејџерских дана, кина и других згода и незгода. Пушимо, 
пијемо каву, прича је дуга и суморна. За неки други рукопис. Онда 
Драга каже да идемо да прошетамо и да видим како тече изградња 
„наше цркве“. Крећемо нас три, непрестано се дотичемо да смо 
што ближе. Моје драге другарице, како ми недостају, како живот 
раздваја и спаја. Ово осjећање припадања, оданости, ирационално 
је и незамjенљиво. Човjек гради пријатељства с новим људима, 
улаже, труди се и све то изгледа ломно у односу на ово другарство 
из дјетињства.. Тако сада осјећам, жедна сам завичајне љубави 
сваке врсте. Нека ми моји шумадијски пријатељи опросте ово 
осјећање. Прилазимо огради градилишта и видим грађевину која 
се већ извила из темеља захваљујући донаторима из дијаспоре. 
Названа је Сабор српских светаца и биће то свијалица која ће 
окупљати под своје крило овај унесрећени и расути свијет. Ми у 
Вргинмосту нисмо имали цркву; у Топуском сам са 15 година први 
пут ушла у православну цркву. Све цркве су срушене или спаљене 
у рату, а у новој држави нису поново грађене. Углавном смо 
били атеисти, наши родитељи запрепаштени злочинима усташа 
извршеним баш у црквама, „пред божијим очима“, нас дјецу 
одгајали су без вјере, али слободоумне и честите. Кордунаши 
су цијенили човјека по раду, поштењу и по ријечи. Праведни и 
непопустљиви, са наглашеним осjећањем за част и достојанство, 
нису били лаки саговорници. Знам да су склони и „кавги“ а под 
дејством шљивовице, најбоље на свијету!

Кино у Вргинмосту 

Сви ми који смо одрасли у овом градићу чувамо у најлиjепшим 
успоменама сjећање на кинопројекције и на зграду кина. Зграда 
се налазила иза парка, у виjенцу са зградама опћине и суда. 
Програм пројекција био је уторком, четвртом и недjељом, увиjек 
у 19 сати. Сат раније почео би „разглас“, тј. музички програм. Наш 
друг Тумара био је задужен да пушта снимке тада најпопуларнијих 
пјесама. На свакој бандери дуж главне улице били су окачени 
звучници и музика се чула од кина до Крижа. Био је то позив да се 
људи спреме, крену у шетњу па у кино. Био је то лијеп обичај. Са 
свих страна су пристизала дјеца и омладина: из Барбира, Булата, 
Коркута, Павловића, Подгорја, Цреварске Стране, Пјешчанице,... па 
и из даљих села: Чемернице, Блатуше, Бовића. Били су то филмови 
са Гари Купером, Ли Марвином, Брандом, Делоном, Белмондом, 
чувеном Лолобриђидом, Брижит Бардо... Колико је сузица потекло 
у нашем кину због филмова „Прекобројна“,“ Козара“, „Не окрећи 
се, сине“! Стискали смо се једни уз друге гледајући како надолазе 
Индијанци и одапињу стријеле... А, љубавни филмови у којима смо 
видели такозвани филмски пољубац... могли смо и да пробамо 
при проласку кроз парк, крај споменика Народном хероју, који 
је чувао наше тајне. Али, слаба вајда! Чим заврши филм, Веља 
пушта музику и зна се, за 10 минута треба да сам у кући. Тек када 
легнем, испод спуштених трепавица враћала сам свој филм... гдjе 
је сjедио, шта је успут рекао Стево, мој школски друг у џемперу 
боје вишње...у ушима одзвањало: Марина, Марина, Марина, ти не 
знаш да волим те јаааа... моја лијепа мала, љубав није шала...

На Кордуну гроб до гроба

Већ неколико дана уживам у породици моје тетке Еве у 
Подгорју, селу поред Вргинмоста. За разлику од других села, 
у Подгорје се вратило доста породица, куће су поправљене, 
тако да се више скоро не виде трагови ужасног рата. Али, људи 
нема!! Већином старачка домаћинства. Млађи долазе из Србије 
на годишњи, или неком другом приликом. Понеки долазе већ 
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прољећем, а одлазе ујесен. 

Јутро. Мирише кордунашки доручак: домаће 
кобасице, месне и крвавице, што куване , што печене, 
сир и преко њега скоруп, (врхње) кувана јаја, домаћи 
крух звани самун, насјеченеа буђола и шунка. Нећкам се сваки дан 
као да ми је то тешко за стомак и притисак, али на тетин поглед 
све заборављам. Овдје се млијеко, кава, јуха срчу и на то нико не 
обраћа пажњу. Оправдање је да је све само вруће укусно и да су 
дугачки резанци у јухи. Једва одолиjевам да не гукнем. Не, не! Не 
треба се играти са љубављу моје тете! Треба је зарађивати! 

Предлажем брату да скокнемо до споменика на Петровцу... 
Слаже се. И он није био скоро. Ради у Италији и одмор му овдjе 
брзо прође. Пролазимо кроз Петрову гору и пjевамо „Петрова ми 
гора мати, суво лишће кревет мој“... па „На Кордуну, гроб до гроба, 
тражи мајка сина свога“... смијемо се, баш смо нашли веселе 
пјесме… Испред нас се указа споменик, симбол кордунашког отпора 
фашизму за вриjеме Другог рата. Некада величанствен Бакићев 
рад, сав обложен нехрђајућим челиком и увиjек у загрљају сунца, 
блистао је и видјео се са свих страна. Сада оштећен и унакажен. 
Кажем, то је судбина свих споменика из НОБ. Овдје посебно. Хајде 
да уживамо у погледу који се шири доље до Баније, а са западне 
стране све до мора… Ми гледамо према Блатуши! Видим цркву 
Светог Николе; доље 100 метара је кућа у којој смо се рађали ми 
Гвоздићи. Договарамо се да идемо тамо. Док се спуштамо, уживам 
у разгледању кестенове шуме. Кестен је високо стасито дрво, јаких 
грана пуних сада зелених шишарки у којима бубре кестени који 
у зрелој фази добијају ону лијепу смеђу боју. Питам Петра да ли 
памти како су људи некада ишли у скупљање кестења и носили 
на леђима велике торбе пуне ових слатких плодова. Смије се 
раздраган и наставља са детаљним описивањем како се кестење 
пече на пекви, или под сламом, или на шпорету у кући. А може и да 
се кува. Улазимо у Блатушу, коју је наш стриц Милан звао од миља 
Златуша. Пролазимо поред зграде школе, без прозора, врата... 

„Дошао је издалека, некако крајем љета/ Наш 
учитељ Ђорђе/“, говорим стихове пјесме коју 

сам учитеђу Ђоки Бекићу намјенила. „Он је од нас стварао људе“, 
Петар додаје: „шибом“..., „није шкодило“, кажем.

У Блатуши скоро да и нема народа:. Кукуљи - нема, Милићи 
- Канада, Сремска Митровица, Инђија, Орешчани - Канада, 
понеко, Гвоздићи - понеко дође, Лончари - неко дође повремено, 
Јањани - кума Стана гура преко 90, сви њени у Канади, Тркуље - 
нема, Самарџије - Америка, Ђанковићи - Холандија, Шапићи - 
понеко наврати. Никога на видику. Нигдjе гласа! За чудо, црквено 
двориште ограђено, црква обновљена, сада закључана. Долази 
свећеник по потреби. Липа испод које смо се ми дјеца играли и 
сада шири своју богату миришљаву крошњу. Отварам капију и 
улазим, скрећем са стазе, желим да идем по трави, гледам стотину 
расцвјеталих тратинчица, сагињем се и милујем их, разгрћем не 
би ли видјела дјечије урасле стопе: Драганове, Јанкове, Љубине, 
Савине, Јованове, Мићине, Дудине, Драганове, Ецине. Тада је ова 
црква била без торња и крова, без врата и прозора:

„И тако развраћена, беспрозорна и безолтарна,

Без крова, свода и звона,

Као да није била ни људска, ни божија

Већ само наша, дјечија“ ( Наша црква).

Спустила сам се брзим кораком према родној кући. Не 70, 
тек 10-ак година лежало ми је на раменима. Руку раширених као 
да ћу улетјети у загрљај мојих најдражих. Трчала је то плавокоса 
дјевојчица скакућући с ноге на ногу па право у бакин широки 
загрљај. Авај, пуста сјећања! Никога нема. Иза трокрилног 
прозора завјеса која зауставља поглед у кућу. Кров очуван, врата 
забрављена. Одавно нема драгих људи на овом прагу. Или су 
напустили овај свијет, или су као избјеглице расути по бијелом 
свијету. Петар ме гледа некако искоса и каже да овдје сада царују 
срне и дивље свиње. Није могло бити за мене већег изненађења 
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од овог, јер су у овом селу већ са 15 година дјечаци 
постајали ловци и то су остајали цијелог живота. Ти 
дјечаци, вршњаци мога оца, остали су без очева... 
„оно када су ћаћу одвели на покрст четреспрве“.

Наши дједови и нису били дједови.

У вријеме када су своју дјецу/ Држали за руку сићушну

Одвели су их коњаници црни/Покрстом да васкрсну. (Из 
крви борови).

Повратак са успоменама

Након одржане књижевне вечери у књижници смештеној у 
згради некадашње опћине, почела сам да се пакујем за повратак 
кући, у мој други завичај. Била сам дубоко ганута поштовањем и 
немjерљивом љубави коју су ми указали моји земљаци. Била сам 
инспиpиpана, читала стихове, причала у заносу, гледајући драга 
лица од којих ћу се сутра опростити... Мјешала сам ијекавски и 
екавски говор. Нису ми замјерили. Неђо, Драга, Нада, Ђорђе, 
Мица Љуба, Сенка, Милка, Љубан, Сава, Славко, Драго, Душко .....
авај, авај, па да се опет видимо. Обећала сам.

Вратила сам се са увјерењем да се завичај не може изгубити. 
Тамо је кућа у којој сам рођена, црква у којој сам крштена, школе 
које сам завршила. Моји школски другови, моја професорица 
књижевности Јелена Барић, коју сам видела наком 50 година, а 
која је мој живот усмјерила према књижевности и просвјетном 
позиву, на чему сам довјека захвална. Поклонила сам завицају 
збирку пјесама ЉУБАВ СВЈЕТОВЕ СПАЈА, а за узврат добила 
инспирацију и снагу за ново писаније. И то у седамдесетој! Осјећам 
се изванредно. Као Нобеловка! 

У свом дому у Крагујевцу припремила сам КОРДУНАШКО 
ПОПОДНЕ. За пријатеље сам сварила Франкову... коју сам ја пила 

из поклоњене Драгине шалице, па Крашова 
бајадера, Мицин поклон, па кордунашке 

палачинке са слатким сиром запечене у ролу, и остале тетине 
милоште... башка циjела ова прича. Али, „српски“.

Пријатељица рече, гледајући ме влажним очима: „Одведи 
нас на Кордун!“ 

Обећавам. 

Већ планирам!

Љубица Жикић, 70 година

Професор српског језика и књижевности у пензији, 
Крагујевац 
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ЗАВИЧАЈУ ПРЕДАКА У ПОХОДЕ

На Видовдан, по ранијем здоговору, сабраше 
се унучад у авлији код бабе и ђеда да донесу ђачке књижице да 
се види ко е вера, а ко е невера, ко има одличне оцене, а ко е 
потпетио. И пошто сви бијагу одликаши, оде бака у-кућу да им 
изнесе дарове, а ђедo запођену ш њима разговор, говорећи да 
је он решио да их награди једним занимљивим путовањем. Они 
се орадостише и почеше једно мимо-друго да говоре: Мог друга 
је његов деда вoдио у Палма де Маљорку и каже да су уживали 
на плажи; А мој друг ишао са дедом и бабом на Флориду и каже 
да је тамо вечито пролеће; Није то ништа, моја другарица 
била са баком у Капали Чаршији у Цариграду и вели да тамо има 
свашта да се купи, сем од птице млека; Родитељи моје најбоље 
другарице се спремају да с њом идуће недеље путују у Мексико 
Сити; Моја учитељица каже да је најлепше место на коме је 
икад била Нијагара и њени водопади; Моја наставница балета 
каже да је одушевљена кинеским зидом.   

– Оћете ли ви, благо ђеду, д-идете са мном и баком на једно 
лепо место, ђе смо ја и она рођени, у Драгачево, да ви покажемо 
негдашње стазе и богазе коима смо одили, ђе смо порасли, ђе смо 
чобановали  и ђе смо се завољели. 

– Оћемо, деко, повикаше углас.

– Ал д-идемо пешке, преко планине?

– Важи!

И тако, једне неђеље с почетка јула, у разасвит дођосмо на 
вр` планине и ту оставивши комби, кренусмо ка оној присојној 
страни Јелице планине. Кад бијасмо горенаке на вр` Годидова, 
показак им руком Коренате и испричак како смо се тујнак, некад 
давно кад бијасмо у босоножју, чобанујући, ми дечаци играли 

клиса, кликера, тутомиша и коечега. Тујнак мено 
преданусмо па сиђосмо низ мали Рид на ону 

затрављену зараван, величине осредње авлије, која лебди над 
боровима обраслом страном чија се модрина окомито сурвава  
наниже у-поток. 

– Ово су, благо ђеду, Башчине. Вође је, прије безмало триста 
година, свое огњиште распалијо Стеван. Он, по предању, неђе 
с међе Црне Горе и Ерцеговине побеже од турскога зулума и ту 
потражи мир. Туј се ожени и са женом својом роди Петра, Радосава 
и Радована... А Петар роди Милорада, а Милорад роди Вићентија, 
Сретена, Косту, Јована и Чедомира... А Радован роди Милоша и 
Николу, а Милош роди Алексу, Мата, Јеротија и Аврама... И тако се 
Стевановића јато, кое доби презиме по праоцу нам Стевану, умножи 
и поче свијати своја гњезда наниже, ка потоку. Тако се вормира 
Стевановића џемат, углављен у овом троуглу између планине и 
Малог и Давидовића потока, који се љубе доље ниже Росинога 
ораса, а из њине љубави се рађа речица Драгачица. Веле да е по 
њој цело Драгачево добило име. У овоме џемату ће се подићи 
двадесетак кућа, ограђених шљивовим прошћом. А прошће се 
поплитало врбовим прушћом, оćеченим прије мезграња. У свакој 
авлији је постојо  мекар, чије су украшене решетке, окренуте ка 
путу, обично биле ишаране. Свака авлија имала е вајат, маом од 
граничевије брвана. У њему су младенци добијали свој кутак за 
миловања и шапутања. У једном од њиг су мој ђедо Радосав и 
баба Драгиња изродили десеторо ђеце. Ту е и салаш, исплетен 
од ивовог прушћа. Имућније куће су уз салаш имале трен, кои је, 
ослоњен на дрвене стубове, лебђо коно неко раширено крило, 
заклањајући волујска кола од кише и сунца. Већина кућа е имала 
амбар, са прјеćецима за пшеницу, јечам, раж, зоб и пасуљ. Скоро 
свака авлија је на доњем крају, на граници с башчом, имала још и 
качару. А испод качаре, пошто е маом страна, терасасто се спуштала 
штала, у коју се улазило из-башче. Изнад качаре бијаше трен под 
којим се распаљивала ватра под казаном кад се пече ракија. Или 
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под ранијом, кад се кува мêћа за свиње. У-башчи је 
била кошара за овце, свињац, кокошар и клозет. Иако 
ван авлије, клозет и није био млого далеко, ако пош 
на време. Куће су биле полубрвњаре. Она северна 
половина е била од брвана с три стране. И имала е двоја врата. 
На средини те просторије било е прочевље, изнад кога су висиле 
вериге. А с јесени се, по свињокољу, високо изнад прочевља, 
качио поćек. Онај четврти зид је био од цигле ил набоја. Кроз 
врата, на том зиду, улазило се у зидану собу с прозорима. Дрвени 
кревет са сламњачом  прекривеном ћилимом, астал с двије клупе 
и двије столице, шпорет који личи на гараву цокулу и креденац 
чинили су сав намештај. Дувар и штукатор у соби су се обавезно 
кречили очи славе и обетине. Под у тој соби биво е поциглан или 
попартошен. Компири су се чували у трапу. Јабуке исто. А купус 
се киселијо у-каци која се смештала у избу ил подрум, ђе бијагу и 
бурад с ракијом. Ко гој је био батлији, па закопао бунар у авлији, 
нашао е жицу на шестом или седмом метру. А вода се цибрила, 
ко на студенцу. Љети, кад виоглавом или ђермом извадиш кову 
из бунара, па наспеш воду у стаклени бокал, он они час замагли. 
У Стевановића џемату пос се држо обавезно. Никако друкчије. И 
Петров, кад се косило, о сирћету и посном пасуљу. 

Над овим присоем сунце грије поваздан. А магла дође доље 
до Драгачице. На прсте једне руке мош изброити дане у години 
кад се магла попење вамогоре до нашије кућа. Први сунчев зрак, 
ан провири онамо иза Умке, милуе вотњаке до заранка, кад сунце 
почне потањати за Овчар изнад ког позадуго држи румену поњаву 
која полако блједи, док је не савлада месечина. Лавеж керова, 
блејање оваца, рика јунади, шкрипа папучице на шинским колима, 
мирис свеже помуженог млјека, призивају сутон који лагано 
покрива џемат. Ондак се, у свим кућама, почне чељад сабирати 
око трпезе. Да се Богу помоле. И да узму по залогај љеба испеченог 
испод црепуље. И да сркну коју кашику топлог смока. Потље 
плакну ноге на басамцима. Ил у шавњу... И џемат тијачко утања у 
сан. Ујутру ће, јопет, сунце да помилуе шљивике са црношљивама, 

ранушама, пискавцима и маџаркама... Са 
покојом јабуком будимком, кожаром или 

колачаром, по ивици вотњака. И понеком крушком такишом. Или 
караманком. Или кантарушом. Ваљда зато што е нагнут к сунцу, овај 
џемат има крупне, румене и  слатке воћке. А ракија од тије шљива 
бидне питка. И има добру рому. А ђеца бијагу румена. И имадијагу 
отврдле табане, пошто ћерају боса, вамо од Ђурђева дне, па онамо 
све до Митровдана. То босоного ђетинство нам бијаше испуњено 
раним обавезама: да напасеш стоку; да однесеш воде косачима; 
д-унесеш дрва у-кућу; да нараниш пиљеж; пуштиш овце; подбереш 
лишће репе и даднеш свињама; да тркнеш у задругу за гас или со. 
Али је то ђетинство било испуњено и радостима. И чаврљањем. 
Играмо се тутумиша. Клиса и машке. Пиљака. Прстена. Ми дечаци 
смо, кад доспимо до коња, учили да јашемо. Кад се здомчасмо 
снаге, живљесмо у трудовима. Пођекад и у мукама. У оскудацији. 
Туговасмо кад град однесе љетину. Кад удари куга у свиње. Кад се 
удави крава. Или надуе јунац. Кад наиђе нека сотвора на пиљеж. 
Кад ветар поизобаљуе рогоџе и поломи родне гране. Поваља 
пшеницу. А ђетелину смота у ковиталац. Кад удари суша. Ондак, 
ко да све изгоре! Па омали ране за чељад. И за стоку. Јопет, кад је 
година кишна, мешчини, бидне још-горе. Све сатрули! Одње белај 
свое исе. Грдно начисто. Не мож бити грђе. Нек иде бестрага. Из 
оне се коже у другу не могадијаше. Не мош ти да цркнеш назор. 
Дошло, нако, горе високо, а доље, јопет, па тврдо. Не мож да ти 
бидне све потаман. Је л знаш како ти је: чега гој ти бидне млого, 
потље ће да мањка. Ал потље олује, огрије сунце. Па, ја. Док се 
не смркне, не мож да ти сване. Гобеља у-блато, гобеља из-блата. 
Тако ти то иде. Борба. Мораш да запнеш. Добро. Д-обдржиш 
кућу. Д-одгајиш ђецу. Да приновиш каку грађевину. Да подигнеш 
вотњак. Ил  виноград. Да прикупиш комад земље. Не мош да се 
провучеш кроз живот нако каконо драго. Но д-оставиш траг. Зато 
си моро да потуриш леђа. Да се наореш и накопаш, накосиш и 
напластиш, насијеш и нажњеш, накупиш и напечеш, настружеш и 
нацјепаш, навлачиш и нађенеш, нараниш и натимариш, натовариш 
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и испаручиш, нариљаш и навршеш, натачкаш и 
поприткаш, накруниш и намељеш...И женскариње 
се арчило. Знаш како ти је казано: чоек држи један 
стуб од куће, а жена она три. И оне ти, мученице, од 
сна откидагу. Па се сите нажњу и наплјеве. Накрцају и нарендају. 
Наломкају и потпале. Насоле и накиселе. Наперу и нарибају. 
Намјесе и накувају. Наваре и насире. Напреду и наплету. Нанецају 
и навезу. Наткају и накрпе. Набјеле и наштиркају... 

Оно, не мош губаво да збориш. Бидне и лјепије догодовштиња. 
Кад се радуеш животу. Ку-ш љепше, него кад сабереш берићет. 
Кад напуниш салаш. Таване. Амбар. Кад исповршуеш сјена. Па ти 
се отели крава. Ил облизни овца. Крмача опраси дванесторо. А 
квочка изведе пилад, без иједног мућка. Виноград понесе добро. 
А воће задрјема под родом. Па се провеселиш на свадбама. На 
бабинама. Запјеваш на мобама. На косидбама. На жетвама. На 
вршајима... Попије се по која мученица о благданима. Погостимо 
се о славама. О обетинама...

И нашалимо се пођекад. Комендијамо, неки-пут, до суза у 
очима. До бола у трбуу. Згодно поцркамо од смија. Знаш како е оно 
казано: весело срце помаже ко лјек. Нарочито смо комендијали 
на комишањима. Комендијало се и крај лампека. Ал туј ти бидне 
само мушкариње. Туј омакне и по нека галатна рјеч. Жене су, јопет, 
комендијале на прелима. Правило е било да се домаћин и остали 
мушкарци посклоне. И ђеца. Да жене остану насамо. Да дадну 
одушка души својој. Ондак оне, веселнице, забораве и порођајне 
муке. И жуљеве од српа. И модрице на раменима од кошуљаре и 
обрамаче. И болове испод ложичице кад се струне, пуснице, од 
терета. То иг пробада док се не опашу. 

Ђеда, за трен зустави баба говорећи: 

– Јес, јес. Тако е, ђецо моја слатка, време било. За опасивање 
мора да ваташ згоду. Не смије свекар да ти сазна. Бож сачувај. Ил 
ђевери. Каки то. Не би кабулила ни зашта на свјету. Да помисле да 
си крмељуша. Да си метиљава. Да ниси ни за шта...

– Ал, јопет, настави ђедо, некако е 
комишање било најподесније. Туј ти је и мушкиње 

и женскариње. И ђеца. И туј ти свак сваког мож да погледне у очи 
док овај прича. Јел муруз мош да комишаш нако, брез гледања. 
Оно, доправде, деси се пођекад да, кад се засмијеш, муруз одлети 
врљоке, па звизне неког у-главу. Ал туј нема замерке. Каки. Јел, 
зна се да то није зинат. Тако ти комишање бидне ко нека округла 
бина. Право правцато позориште. Тујнак су ти помјешани глумци 
и гледаоци. На равне части. Само што е неко вичан да смјешно 
прича. Ал зато се онај други смије нако рецко. Из само самог срца. 
Сад ти вако, кад гледаш са стране, не знаш да л ти је смјешнији онај 
што прича смјешно, ил онај што се нако смјешно смије... Главно, 
туј нема љутње. Бож сачувај. Ђекои-пут се у шали мено нафилуе. 
И попрећера. Или, чак, измисли. Ал се нико ни на ког не љути. 
Јок. Причај и ти. Ко ти брани. Ако умијеш. Ако нумијеш, шта се 
онда париџаш. Сми се, брате. Јер знаш како е казано: Весело срце 
куђељу преде. Јел весело срце весели лице. А ко е весела срца, 
онај је на гозби поваздан. Док ти је било комендијања, дотле ти је 
владала љубав и слога у џемату. Сви су се пазили. Ретко ко се на 
кога замери. А ако и дође до замерке, сви се заузму за измирење. 
Измире се. Ижљубе се. Па јопет комендијају.

Једино се од комендијања сустежагу старци. Кад иг кувет 
издадне, постају ћутљивији. Не зборе мложе. Ал кад прозборе, 
има шта да чуеш. Они ти посматрају живот одунуд. С оне друге 
стране. А живот ти пролети очас. Док дланом о длан. Вришко. 
Познаеш по ђеци. Ет, ја и баба ко јуче бијасмо ко ви саденак. Тако 
ти је то. Кад човек погледне живот одунуд, с оног краја, он омудра. 
Знаш како ти је, што викали наши стари: младос – лудос. Што на 
ум, то на друм. Онда мислиш да мош све. И да знаш све. Чудиш 
се старијима кад ти кљуцају у главу: те ово, те оно. Те, послушај 
старијег. Није он џабе осјеђо. Прими карање његово. Јер тако ћеш 
примити мудрос и постати разуман. А мудрошћу и разумом се кући 
и утврђуе кућа. Паметан се учи на туђијем грешкама. И на искуству 
старии. А шашав не слуша савета очевог. Ни науке мајчине. Мисли 
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да све зна. Па плаћа својом главом. И леђима. Зато 
е и казано да се луд руга саветима оца свога. А ко 
прима укор бива паметан. Па веле: бој се Бога. И 
поштуј закона Његовог. Да биднеш благословен. И 
да дуго поживиш. Јербо ће те Он сачувати од рђавијег путова. И од 
рђавијег људи. И ништа нема боље него чинити добро за живота 
своега. Јел ћеш само то поњети у вечнос. И припомогни ближњему 
своему. И не инати се ни с ким. Јер од ината нема горег заната. 
Не бидни зликовац. Чувај се од зла. И од ружне рјечи. То навлачи 
проклество. Чувај се разврата. Оно што се људма чини да е мед на 
уснама туђе жене, оно им је отров најцрњи. Гори од сичана. То га 
води у бруку. И срамоту. У беду. У ридање. То му кућу раскопава. 
Зато, благо ђеду, кад се ижените, нек ви је мила жена младости 
ваше. Она што ће вам ђецу изродити. Јел ће вас она разумљети 
напошљетку. Кад се саџга и ископни снага ваша. Тако и ви ђедове 
љепотице. Поштујте ćутра мужеве свое. Брак је светиња. И не идте 
међу брезбожнике и пијанице. Међу свађалице и из’елице. Међу 
безумнике и спаваче. Међу курваре... Јербо тако се осиромаши. И 
до просјачког штапа доспи. 

И знајте, благо ђеду, име је важније но богаство. Највеће 
богаство мош, вако, шаком да покријеш. А то ти је образ. Кад њега 
једном испоганиш и укаљаш, све си просо. Не опра га више. Знаш 
како су наши стари зборили: Вода све опере сем црна обрааз. И 
пази добро шта обећаш. Или заветуеш. Оно и да испуниш. Јел, во 
се везуе за рогове, а човек за рјеч.

Тако вам то иде, благо мене. Свако време има свое бреме. 
Има време кад говориш и време кад шутиш. Кад дођу, вако, сједе 
– онда ти дође време шутње. Време преслишавања. Добро се 
пресабереш. Да л савете оца и ђеда испуни? Да л науку мајчину 
прими у срце свое? И почнеш да страуеш. Да л се кадгој огрјеши о 
њиг? Јер је казано да ће се угасити жижак онога ко псова оца. Или 
мајку своју. Па се упињеш да надокнадиш пропуштено ćетујући 

млађе. Да се не сагуби рјеч. Поука. Аманет. Еда 
би од оца остануло сину. Еда би се протегнуло у 

време. У покољења. Јербо нараштај један одлази, а други долази. 
Нако, коно трава у откосима...

Ет, тако ви је то бивало у Стевановића џемату. Досле. Од 
Стевана, до вас – кољена десет. Наш праунук Никола запођену 
кољено једанесто з Божјом помоћи. И свако изасе остави свој 
траг. Кад пођеш траговима њинијем, виђећеш збитија млога. И 
насмијаћеш се од-срца. И омудраћеш. Знаш како е казано: Иди 
мраву, лењивче, посматрај путеве његове и научи се мудрости. А 
камо ли од ђедова. Јер је писано: Слушај, сине мој, и прими речи 
мое, и умножиће ти се године у животу. Учим те путу мудрости, 
водим те стазама правијем. Кад усходиш, неће се стезати кораци 
твои, и ако потрчиш нећеш се спотакнути. Држи се поуке и не 
пуштај, чувај је, јер ти је живот. Куда гој пођеш, водиће те; кад 
заспиш, чуваће те; кад се пробудиш, разговараће те. 

– То што вам ђедо сад рече је записато у Светоме писму – то 
добро тувте – благо баки. Него оћете ли ви сад да мало ручките 
вође на овој травици. Поњела ви бака ваздан коешта.

– Хоћемо! – повикаше. А најгласнии, а кадар и најгладнији, 
бијаше Јово.

Баба прострје чаршов па повади њене ђаконије. А они, 
апетитли, све једно мимо друго, нако прстима сладе ли се сладе. 
Не зна се да л је љепше њима ил баби кад иг види како су јешни 
и нако орадошћени. Кад су спуцали и бабин мешпајз, ђедо засука 
бркове па им вели: 

– Ајмо сад онамо, с оне стране потока, на ону висораван 
што се шћућурила међу церовим шумарцима, на Черговиште. На 
гробље ђедова нашије. То е шарено село. Чувар блага Божјег. Њива 
Божја у коју је посијано најдрагоценије ćеме: прах отаца и матера 
нашијег. 
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Кад попалише воштанице, ђедо окади гробове 
па јопет прозбори:

– Ет, благо ђеду, не-можете ни замислити 
колико се уздаха отело над овијем гробовима. 
Колико суза се излило на травицу по овим хумкама. Колико 
молитви је прошапутано међу овим каменим биљезима. Колико 
љубави је уклесано у ова шарена слова. У гроздове. У голубове. 
Колико животописа е исписано по овим каменим књигама. Нође 
почива ђак са отвореним букваром. Виђте планинку на чијем је 
спомену крављача и чабрица. Над мајсторовим гробом: рапон. 
И сврдло. И ђељка. Над кметовим: мастионица и перо са све 
штамбиљом и кметовским штапом. Бившем подрумџији турили 
кључ и чутуру. Виноградару чокот и маказе. Шнајдерки шиваћу 
машину. А војник се не раздваја од пушке и бајонета са којима је 
стражио на бранику отачества. Девојачка љепота уписана у камен 
и у вечност. За незаборав. Са јелеком и опанцима. Са изатканим 
шареним појасом и везеним чарапама. Из рањених и ојађених 
срца по каменом спомењу залелекали стихови бола за прерано 
преминулим младенцима Раденком, Радомиром, Гвозденом, 
Чедомиром, Николом, Јеленом, Јованом, Персом, Стаменком, 
Радосијом, Разуменком, Милостивом... Ишаране розете, цветићи, 
вињаге... Пењу се из траве уз спомење навише. Ка вр`у. А на вр`у 
крс. А око крста: ИС ХС NИ КА. Победник. Васкрситељ. Спаситељ. 

Туј, на вр`у, се зустављо поглед сваког ојађеног родитеља. Туј 
им застане суза. Јаук се претваро у шапат. Бол се претапо у наду. 
Није све пропало. Мајке су шапутале бришући сузе: Виђећемо се, 
рано моја. Душо моја. Срећо моја. Радости моја. Љубави моја. 
Животе мој. Анђеле мој. Виђећемо се јопет. Виђећемо се кад 
Он, Спаситељ наш, поново дође међу нас. Са трубним гласом. У 
сили и слави. Ти ћеш ондак устати, невене мој. И ондак ћемо се 
зајно ужњети у Царство Оца нашег небеског. А ја, док још дишем, 
нећу те заборавити, туго моја. Миловаћу те молитвом својом. 
Заливаћу гроб твој сузом. И капљом вина црвенога. А навише ка 

души твојој одашиљаћу мирис тамљана и топли 
зрачак са воштаница које ћу приносити за покој 

и радовање душе твое. И даваћу милостињу. Од срца. Еда би се Он, 
Свемилостиви смиловао души твојој и подарио јој рајско насеље у 
Царству Своме, љепото мајкина. 

Ет, тако, благо мене, вође тихуе и векуе Черговиште. Чува 
ćемење Божје док не проклија и не донесе род, у дан Oнај. А ми 
кои одимо још овијем присоем, долазимо вође. О задушницама. О 
благданима. О годишњицама коима биљежимо пресељење душа 
њиховије из ове тескобе у Царство небеско. Да иг помјанемо. Да се 
за спасеније њино помолимо: Помилуј их, Господе Свемилостиви, 
по великој милости Твојој.

Кад се ја и ваша бака доселимо вође, дођте, благо нама. 
Запалте по воштаницу и помолте се за нас, а ми ћемо вас озго 
благосиљати. И молити се да вас, срећице наше: да ви срећа пјева, 
да вас срећа среће и да вас срећа испраћа у све дане живота 
вашијег.

Што плачете, душе ђедове и бабине? Свему има време. 
Време кад се рађамо и време кад мремо. Знате како е казано: Што 
колјевка заљуљала то мотика закопала. Ал доћи ће Васкрс! И ондак 
ћемо јопет бити зајно, радости наше!

Ајде, ђевојке ђедове и ви соколови моји, бриште сузице. Горе 
главе! Ај да сви сложно овим нашим ђедовима и бабама, што вође 
чекају васкрсење мртвиг, запјевамо: Христос воскресе из мертвих, 
смертју смерт поправ и сушћим во гробје Живот дарова!

***

Од силине њиније гласова, из крошњи оближњих шумарака, 
прнуше тице к небу. И сви, нако озарени, погледнуше навише за 
њима. А баки се, од неке милине, низ лице скотрља суза у којој се 
огледну позлаћено залазеће сунце.

Милоје Стевановић, 71 година 
Привредник, Београд
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       МЕДИТЕРАНСКА ОСТРВА

Иако сам пуно путовала, никад нисам летовала, а 
још мање живела на неком острву. Нисам чак ни размишљала о 
томе како изгледа живот у таквом једном ограничењу, шта год то 
подразумевало. На путовањима сам обилазила позната туристичка 
места као што су Елефатска острва код Дубровника или Лефкада, 
Кефалонија, Итака, Крф у Грчкој. Али то су били обиласци где се 
туристима показују „изгланцани“ и лепо упаковани производи. Ја 
више волим своју верзију, где ван програма без посебне припреме 
доживите или упознате нешто ново.
Почећу од Корзике која је углавном позната по Наполеону (рођен 
је у Ајачу) и по - мафији. Већином брдско – планинске регије уз 
преко 200 плажа на 1.000 км обале. Припада Француској, која ју 
је купила 1768. године, а дотле су се мењали многи господари, 
укључујући и Мавре; амблем Корзике је маварска глава. Vendeta 
(крвна освета) и данас постоји – припадност неком клану вас 
штити у сваком погледу. Кад неко страда право на крвну освету 
даје најстарија жена у клану наричући на гробу и позивајући на 
освету. Постоји и прави корзикански ритуални нож. Жена такође 
може да одобри и прекид освете.
Нашли смо један отворен кафић у Ајачу у рано поподне, време 
одмора. Млади газда, прави Корзиканац, некомуникативан, чује 
непознат језик. Питамо на енглеском за тоалет, показује главом. 
Ми смо једини гости. У локалу клавир. Питам да ли може да се 
свира. „Може, ако умете“. Кратко и јасно. Али шта би то могло 
бити, мислим ја. Нека француска балада, никако. Они се не воле. 
Италијанска? Не знам. На крају, ударисмо у нешто наше. Није 
било никакве реакције, али ме на крају одвео до једног зида са 
изложеним фотографијама познатих људи који су били његови 
гости, па чак и свирали. Схватила сам да они једноставно не 
показују никакве емоције, не реагују док се не види развој догађаја. 
Отприлике.
Колико је то дивља земља, видели смо и возећи се асфалтним али 
уским кривудавим путем кроз густе шуме (овде у великој мери 
расте кестен и на пијаци су чувени производи од њега и сиреви) 
кад одједном, насред пута лежи свиња са два прасета! Видели смо 
куће у малим насељима, кроз која смо пролазили, грађене као 

тврђаве, од камена, за заштиту од Ђеновљана, 
пирата и вендете. Улазна врата су била на I спрату 

са покретним степеницама која се извуку у случају опасности. На 
неким зградама стоје рупе од топовске ђулади. Замислите живот на 
месту окруженом водом где неко стално покушава да вас освоји!
Чули смо и једну занимљиву причу: у једно село су досељени 
Грци прогоњени од Турака са Пелопонеза. Нису добро примљени 
и стално су ратовали са староседеоцима до скоро кад се појавио 
један Албанац, католик који познаје православне обичаје те држи 
обреде и у католичкој и у православној цркви. Људи посећују обе, 
а њега је Папа наградио.
Много прича, много освајача, обичаја... У старом граду Сартен 
сваког маја се одржава Корзикански фестивал. Такође је позната 
литија на Велики петак, најстарији религиозни обред на Корзици 
којим се опонаша Христово страдање. Покајници пролазе дуг пут 
узбрдо а један одабрани криминалац коме ће бити опроштена 
казна носи тежак крст и ланце из цркве Св. Госпе.
Корзика је одвојене од Сардиније Бонифачким мореузом који 
дели Тиренско од Средоземног мора (11 км).
Сардинија је величине Словеније. Највећи град је Каљари, припада 
Италији, а на застави је крст Св. Ђорђа са 4 маорске главе.
Ово је већ развијенија туристичка дестинација, позната по Рајској 
обали, Смарагдној обали, вилама и апартманима светског jet seta. 
Али ту су и прелепе старине као градић Castelsardo из средњег века 
где постоји дворац породице Dorio, настао у XII веку који данас 
доминира градићем. Сличан је и градић Alghero, настао у исто 
време. На путу за Каљари је црква Св. Тројице из IX века, изузетне 
лепоте и очуваности код које је византијски стил приметан.
Али, и поред свих музеја архитектонских и уметничких дела, мене 
некако највише обара с ногу нешто где могу да осетим душу, 
присуство живих бића која су ту провела свој кратки тренутак на 
земљи, ма како обично,  па и примитивно. Е, то сам доживела 
мало даље од бисерне обале, сјајних викендица и бајковитих 
плажа, уз нешто пешачења узбрдо кроз шуму: NURAGHE MAJORI 
су неке врсте малих кула, колиба за становање од камена, неког 
непознатог народа из праисторијске цивилизације. Старе су око  
3.500 година, било их је око 30.000 (сада 8.000) на острву. Сматра 
се да су обележавале територије племена, грађене у облику 
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зарубљене купе ређањем великих камених комада без 
икаквог везивног материјала. Нису много простране, 
али унутра може да се стоји и хода, и као да је један 
део био функционално издвојен, вероватно као 
остава. Има један или два улаза, никаквих прозора, 
па је прилично мрачно. Улазили смо по двоје – троје, упозорени 
да много не галамимо, али је већ било касно – узнемирили смо 
колонију слепих мишева који ту под таваницом имају одлично 
боравиште. Они прхнуше а туристи побегоше, али ето, видели смо 
да та кућа неком служи и после 3.500 година. У проспекту пише 
да нема писаних доказа о овој цивилизацији, али археолози кажу 
да су били градитељи, фармери, рибари и металурзи (откривени 
су мали бродићи од бронзе). Овде је мала туристичка јединица 
са основним потребама и сувенирима, али сам ту могла да чујем 
целу причу и видим практично о производњи плуте јер ту расте 
специјална врста храста од које се она добија једноставним 
скидањем коре у одређеној фази раста. Ето, свуда се нешто научи, 
и мене ће убудуће слепи мишеви и плута да асоцирају на Nuraghe 
Majori и Сардинију.
Сицилија је вероватно најпознатије (и највеће у Медитерану) 
острво Италије и заправо прво које сам посетила. О лепотама и 
копна и мора, богатству и вредности свих места која тамо вреди 
видети морало би много да се пише. Чудесно је да се толико тога 
очувало с обзиром на тако бурну прошлост и тако бројне нападаче 
међу којима су Грци, Римљани, Византинци, Арапи... Свима је 
била на путу и имала значајну улогу у трговини по Средоземљу. 
Боравили смо у два велика града: Катанији и Палерму, овај други 
је занимљивији, живописнији, више аутентичан. Као посебну 
занимљивост памтим једну цркву за коју су нам рекли да ради и као 
католичка и као православна наизменично. Ето, и то може кад се 
људи сложе. Наравно, посебан утисак и мој понос је успон на Етну 
за коју сам се једва одлучила због својих година, али је то стварно 
незаборавни доживљај: у трећој етапи нас је вулканолог довео до 
гротла вулкана (на 3.000 м), ходали смо унаоколо и фотографисали 
по снегу, а испод ногу је било тако пријатно, јер је на метар 
дубине температура 100 степени Целзијусових! Подно грејање на 
врху вулкана. А онда је неко извадио пљоску са шљивовицом да 
запечатимо победу. Тако су ме и усликали.
Капри је регистрован у мојим успоменама као монденско 
летовалиште, да се каже да смо били и тамо, сликала се на улазу у 

Прадину продавницу као да ту редовно пазарим, 
и уживала у чувеном италијанском сладоледу са 

феноменалним погледом на обалу и море. Све је лепо скоцкано, 
украшено, цветно, бајковито, али превише гужве, превише стрмо 
(а претпостављам и скупо) за мене.
Али је зато острво Елба сасвим неочекивано ушло у мој програм 
и приредило ми велику радост. На путовању за Cingue Terra, 
понудили су факултативно, наравно, ово острво на око 2 сата 
вожње бродом од Ливорна. Успут су нам показали мало острво 
Монтекристо по коме је Дима назвао узбудљиви авантуристички 
роман који смо читали као деца. На Елби је главни и највећи град 
лука Портефераио са лепом ривом, кафићима, продавницама, 
паркићима, а ту је и Национални музеј. Узбрдо су начичкане куће 
ведрих боја, нема много саобраћаја а на врху тврђава са зидинама 
унаоколо (ниједно острво није било без јаке и добро организоване 
одбране). Ту је и Наполеонова резиденција – Музеј истовремено. 
Знам да је био на Елби у егзилу 1814-1815, али смо ми некако стекли 
слику да је био „заточен“ као у тамници, док је он заправо управљао 
острвом... Са зидина тврђаве, путићи се спуштају на мирне, чисте 
плаже где имате утисак да се никад нико не купа, а свуда бескрајно 
прозрачно плаветнило и вас обухвата неки исконски, небески 
мир... Очекивала сам крила анђела, али су ипак били галебови. 
Упитах некога ко је подигао ову величанствену тврђаву. Кажу: 
Медичи. Помислих како ли би Италија изгледала да није било 
породице Медичи и њиховог богатства, као и чињенице да су неки 
њени чланови били велики љубитељи уметности. У сваком случају, 
хвала им за сву ову лепоту. Но, како је све пролазно, кад са прелепе 
плаже скренух ка центру луке и нашем месту састанка, пред очима 
ми се испречи огроман амерички бојни брод, управо стигао са 
свог обиласка Медитерана, незграпна војничка сива грдосија са 
монтираним бродским топом на палуби и другим „инсталацијама“ 
уз неколико младих морнара. Подигох апарат да их усликам, као 
контраст Медичијима, модерна уметност, што да не (можда је ово 
увреда за објектив), помислих у делићу секунде да ли смем, мада 
врло поносно крстаре Медитераном, кад ми у том они морнари са 
палубе махнуше раздрагано, ја кликнух, па махнух и ја њима.
Ћао Медичи, ћао Bella Italia!

Мирослава Матић, 74 године 
Професор енглеског језика и преводилац, Крагујевац
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           ПУТЕВИ РИМСКОГ ИМПЕРАТОРА 

 Чланови „Излетника“ радовали су се овом 
путовању, где ће видети поднебље Римских императора 
ВИМИНАЦИЈУМ код Костолца.

До сада смо обишли Ромулијану - Зајечар, Сирмијум - Сремска 
Митровица, Царичин Град - Лебане, Медијану - Ниш, Трајанову 
таблу на Дунаву, као и насеља из периода пет-шест хиљада година 
пре нове ере - Лепенски Вир и Винчу. 

Не треба заборавити да је на овим просторима рођено и владало 
са својим легијама седамнаест римских императора.

Како бисмо стигли до одредишта, морали смо доћи у Пожаревац. 
Прво смо посетили ергелу „Љубичево“, разгледали штале коња, 
нарочито кобила са својим малим ждрепцима и уживали гледајући 
њихову раздраганост на терену. Испред штала, на једном постољу, 
постављен је пехар, којег је ергела „Љубичево“ освојила претходног 
дана у Суботици, 25. јула 2009. године. Љубичево је одувек било 
познато по узгоју арапских коња, који су освајали многа признања 
на такмичењима, као и по коњским тркама. 

Затим смо посетили Народни музеј, у којем су изложени експонати 
ископани у Виминацијуму. Разгледали смо копије фресака на 
којима су призори раја, Купидон, Небески јахач, Виминацијумска 
девојка (звана Мона Лиза) са пауновима, аутопортрет слубе. 
Фреске су уоквирене црвено, а доминира плава боја, боја чистоте 
и вере. Такође, на фрескама се налази Христов монограм, којег је 
цар Константин узео за грб хришћанства, а Миланским Едиктом 
(313. г) дао слободу вере хришћанима.

У музеју се налази и оригинална плоча о доласку легија под 
римским императором Хадријаном (76-138. н.е), на којој пише:

   I O M

VEXIL LEG 

VII CL

VRA

C LICIN RVFIM

У дворишту музеја обишли смо разне камене експонате 
непроцењиве вредности. Напуштајући музеј, пуни утисака једва 
смо чекали да то све видимо на терену у оригиналу. Жеља нам 
је испуњена и убрзо стижемо у Виминацијум, где нас дочекују 
Римљани у одеждама са поздравом леве руке Ave Patria. Затим 
нас преузима водич, једна слатка плавушица и почиње да нас 
„бомбардује“ подацима. Прво нас је обавестила од чега долази 
име места: Vimen – врба, Acium – град и обухвата Горњу и Доњу 
Мезију (Србија и Бугарска). Римљани на ове просторе долазе 
у I веку н.е. и остају до V в.н.е. када их је Атила Хунски 441 г. 
покорио. Прво је дошао римски император Хадријан (76-138) са 
својим легијама чија је војска довођена из разних крајева. Овде је 
боравио и римски император Трајан (53-117), где је стационирао 
своју војску у освајању Дакије (Румунија и Бугарска). Такође су се 
ту налазиле и IV и VII Клаудијева легија, што значи да је на овим 
просторима било „веома живо“.

После ових детаљних података, разгледали смо експонате гробова, 
просторија изнад земље које су под кровом, а затим смо кренули 
у подземни свет, на 1,5 м дубине. Претходно смо морали платити 
улаз „богу подземља“, да би нас пустио у своје одаје. Скренута нам 
је пажња да претходно затворимо очи због таме и да их отворимо 
унутра, због адаптације ока, као и да се држимо са леве стране 
за гелендере у погнутом ставу. Кретали смо се полако, само су 
нам „мачије очи“, ретко постављене давале оријентацију. Дошли 
смо коначно и до прве гробнице Купидон – Бог љубави, земаљски 
јахач, лав-паганизам, затим Небески јахач, Христов монограм, 
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ловоров венац; гробница у којој је Виминацијумска 
девојка звана Мона Лиза са пауновима са обе стране 
а преко пута, аутопортрет сликара као слуге. Испред 
сваке гробнице је стајао водич и упозоравао нас да 
се сагнемо. 

Били смо одушевљени овим што смо видели, јер ово је ипак био 
посебан доживљај и осећај да се налазиш у просторијама Римског 
града пре толико векова грађених на Балкану. Подземни свет смо 
напустили у погнутом ставу.

Изласком из подземља, одлазимо до северне капије најближе 
Дунаву, где се налази лука via pretoria са два пролаза. Обишли смо 
терме, остатке њихових купатила са базенима. И даље се ради на 
ископавању помоћу геоласера и георадара. Најновије налазиште је 
театар где почињу ископавања. Обавештени смо да ће пронађена 
мамутица бити спремна за разгледање почетком септембра и да 
се налази недалеко од Виминацијума.

Пуни утисака, а уз захвалност професору Кораћу и његовим 
сарадницима који су дошли до ових открића, а који су нам 
омогућили да све ово видимо и доживимо, напуштамо ове 
просторе на које се мора враћати.

Надежда Трпковић, 86 година

Економиста (спољна трговина), Београд

     

КАКО САМ СРУШИО БЕРЛИНСКИ 
ЗИД 12 ГОДИНА ПРЕ РОКА…

(писано у Берлину, јула 2009. године)

Јуче сам (29. јула 2009.) дуго седео у спомен кући  „Neue 
Wache“, својеврсном „храму тишине”. Напољу, кроз „Unter den 
Linden Strasse“, кроз крвоток великог града, пригушено је жуборио 
дан у смирају. Берлин се, као брижна квочка, самозадовољно 
мешкољио.

У свечаној тишини храма, нисам могао а да не мислим на 
жртве зида срама који је овај град великог срца насилно делио 
на два неједнака дела – једно срце, а два тела. Људи су улазили 
у храм прекидајући започети разговор. Затечени достојанственим 
миром просторије мермерних глатких зидова и пода од ситних 
коцака црног гранита, просто су занемели. Једна једина мраморна 
фигура у средини, мајка са мртвим сином у наручју, нестварно 
осветљена дневним светлом које се спушта кроз невелик отвор на 
своду изнад, као да лебди у великом, празном, хладном простору… 
Сасвим тихо, скоро нечујно, једва да је размењена само још по 
која реч застала у грлу… Нека тескоба и свечани мир, пијетет према 
палим Берлинцима, притиска ме…

Изашавши напоље, дубоко замишљен, требало је мало 
времена да приметим лево од себе огромне плакате на фасади 
Историјског музеја Берлина о двадесет година пада берлинског 
зида. Окренувши се на десно, препознао сам… као у неком сну…У 
јулу месецу те 1977. године, негде баш у ово доба, пре 32 године, 
нашао сам се у сред пакла…

Било је то овако… 

Супруга и ја волимо да путујемо, да скитамо „тамо где нам 
нос показује и где нас очи воде“! Југословенски пасош, најскупљи 
на црном тржишту, једини је са којим се може скоро на све стране 
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света без икаквих формалности! Само три земље 
Европе траже нам визе: СССР, Албанија и ДДР. Зато се 
моја супруга и ја, пошто нас је свуда већ било – од 
сјајног Хелсинкија са белим ноћима на северу, па до 
сунчаног острва Каприја крај Напуља на југу Европе – одлучујемо 
на малу авантуру! Решили смо да те, 1977. године, идемо колима 
по Европи, онако, скоро без циља: док не потрошимо половину 
понете суме новца, идемо преко Пољске ка Балтичком мору, па 
докле стигнемо. А са другом половином новца враћамо се кући 
другим путевима! Негде у подсвести, као нестварна жеља, мотала 
нам се идеја да би и одлазак за Берлин, само ако буде довољно 
пара, била права „тачка на и“! Тако смо се обрели у Варшави код 
неких наших познаника, Пољака. Чувши да бисмо волели да можда 
одемо и до Берлина, наши домаћини су нам дали две адресе 
својих пријатеља – једну у Источном, другу у Западном Берлину, 
за сваки случај…

И јула месеца те 1977. године, нашли смо се на обали 
Балтика а пола новца још није било потрошено! Е, па зашто онда 
не ставити и ту „тачку на и“?

У ствари, ни моја супруга није знала прави почетак ове приче. 
Пред сам пут, мој колега, официр безбедности у Ваздухопловној 
војној академији у Задру (био сам тада и ја официр у ваздухопловним 
снагама), дао ми је бројеве телефона наше амбасаде и војног 
аташеа у Источном Берлину – да се нађе, злу не требало. Знао је 
да планирам можда да „скокнем” и у Берлин (наравно, Западни). 
Нема потребе за тим у Западном Берлину, али ако случајно 
„залутам“, скренем са пута… па… У Источни се тада није могло, сем 
у строго контролисаним и унапред најављеним групама. А добро 
је он знао мој немирни, авантуристички инаџијско-борбени дух! И 
зато сам тога дана у Гдањску одлучно окренуо волан ка Шћећину, 
и енергично рекао супрузи: „За Берлин!“ Добити индивидуалну 
транзитну визу за Западни Берлин, који је ко трн у оку у сред 
ДДР-а, и која по међународним прописима важи пуна 24 сата 

и није био неки проблем. Упозорење да сам 
дужан да најкраћим путем, без непотребног 

и непожељног застајања, и у што краћем времену напустим 
територију ДДР, нисам баш тако озбиљно схватио. Најбитније ми 
је било оно: „24 сата”, на шта су ме још у Задру упозориле моје 
колеге безбедњаци!

И тако, ауто путем који је, тако кажу, још Хитлер излио у 
масивним бетонским плочама од Берлина па све до Шћећина, 
нашао сам се у топлом јулском предвечерју на самом Берлинер 
Рингу. Прстен аутопута у широком луку обилази Источни Берлин. 
Велике уочљиве табле строго забрањују скретање транзитним 
путницима и упућују „залутале” право у Западни Берлин.

У мени се пробудио прави авантуристички дух – хајде да ја 
ипак мало завирим иза „гвоздене завесе“! Одлучно дајем десни 
жмигавац и поред велике упозоравајуће табле са веома уочљивим 
обавезним правцем за транзитне путнике силазим са Берлинер 
Ринга – право у центар најпажљивије чуваног града са оне стране 
те „гвоздене завесе“! Никада себи нисам успео да објасним како 
сам ја то, од тог тренутка па на даље, заобишао све те контролоре 
и чуваре „забрањеног града“?! Са високим, штрчећим, уочљиво 
белим „реноом 4”, међу свим тим трабантима и вартбурзима 
што пукћу и диме, чак и са прилично великим, добро истакнутим 
словима  „YU“ на задњој страни мог реноа?!

И шта сада?! Како пронаћи адресу коју сам добио у Варшави? 
Ноћ је већ почела да се спушта… Први средовечни пар који сам 
зауставио на полу пустој улици, на моје питање на енглеском, 
одговорио ми је чистим руским језиком да ништа не разуме! 
Никога нисам могао ништа да питам. И онда сам се сетио речи 
мог колеге, официра безбедности, да ту, одмах у центру, поред 
самог торња, стоји велики хотел намењен искључиво странцима 
– „Stadthotel” (сада хотел „PARK INN”). И само у њему су смештени 
сви странци који дођу у групама са строгим домаћим водичима, и 
никоме није дозвољено да буде „индивидуални туриста”. Оставио 
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сам кола неколико улица даље, супрузи рекао да ме 
чека, да никоме ништа не одговара, и сам отишао до 
хотела. Нико ме ништа не пита: ливрејисани портир 
отвара врата, службеник на рецепцији љубазно ми на 
карти показује где треба да идем, ливрејисани портир опет отвара 
врата, и ја ишетах из хотела… Ни данас ми није јасно шта су сви они 
мислили – ко сам то ја, тако ноншалантно сталожен. Сигуран и без 
сувишних запиткивања (са срцем у грлу!) – неко службено лице? 
Мора да је то!

Лако налазимо адресу. На бојажљиво питање наших 
домаћина: где сам паркирао кола, одговарам: „Две улице даље”. 
Осетило се њихово олакшање и све је било у реду. Ујутро се 
захваљујемо нашим љубазним домаћинима и крећемо опет у 
центар, да се попнемо на тај чувени торањ.

После силаска са торња, крећемо улицом „Unter den Linden“, 
право на Бранденбуршку капију. Наивно сам мислио да ћу кроз 
њу, као и кроз сваки нормалан гранични прелаз, ушетати право у 
Западни Берлин. Е, није него! Оне праве муке нису биле још ни у 
најави…

Кад сам први пут угледао Берлински зид – срце ми је стало! 
Неприродно на сред улице, берлински зид опасује величанствену 
Бранденбуршку капију додатно одвојену од обичних смртника 
још и бодљикавом жицом! Најежио сам се од немоћи, реч ми је 
застала у грлу – „ма људи моји, зар је то могуће!?“

На улици, ужурбани свет. Нико не зна или неће ништа да 
каже о прелазу у Западни Берлин. Једва један младић на тешко 
разумљивом енглеском ме упути: право том прометном улицом 
(била је то „Friedriech Strasse“, сада знам), па тамо где престаје сав 
саобраћај, е ту је то! И ето одједном мене и моје супруге у сред 
неког чудног простора који је некада био сасвим обичан градски трг 
(„Check Point Charli“, сада и то знам). Сви прозори околних зграда 
заковани даскама, свуда висока бодљикава жица, строги неми 

војници претећих погледа под пуном ратном 
опремом са шлемовима и спремним пушкама… 

Уплашено крећемо колима још мало напред, па пешке до ониске 
зграде са шалтерима…

И сада памтим згранута и занемела лица када су видели 
шта им ја то пружам кроз шалтер. Само су промуцали нешто 
као: „Transitvisum?!!” И шетала су се наша два црвена пасоша од 
шалтера до шалтера, из канцеларије у канцеларију, од једних 
до других запањених службеника. Наизменично су долазили до 
нас и са строго повишеним гласом на немачком језику нешто ме 
убеђивали. Након упорног инсистирања да говорим само енглески, 
појављује се најзад једна жена у униформи, очито преводилац, која 
је кротко пратила неког врло важног, такође у униформи. И он ми 
се, као и други мало пре, обраћа повишеним строгим гласом, на 
чистом немачком. Једва успевам да чујем преводиоца. Разговор 
тече отприлике овако (а непрестано сам себе храбрио да имам 
транзитну визу која ми дозвољава да се крећем по ДДР и Источном 
Берлину читавих 24 сата): 

Сјајна униформа, бесно: „Откуд ви овде?!”

„Хтели смо да се попнемо на ваш чувени торањ”. Показах 
карте, срећом сачуване као сувенир. Жена – преводилац кришом 
се насмешила крајичком усана.

Сјајна униформа, још бешње: „Да, али имате транзитну 
визу!?!”

„Да, знам. У чему је проблем?” (а знам, само се правим 
сасвим наиван)

Сјајна униформа, љутито: „Па, прекршили сте правило да 
без задржавања дођете до Западног Белина! И зар нисте видели 
упозорења о дозвољеном правцу за транзитну визу?!”

„Не, нисам видео (а видео сам, и то врло добро!) али зар 
виза не важи 24 сата?”
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„То није битно!” (наравно да је битно) „где сте 
спавали?” 

„У колима.” 

„Где, у којој улици?!”

„Нисам запамтио како се зове.”

Сјајна униформа у немоћном бесу: „И нико вас ништа није 
питао?!”

„Нико. Али ако нас још задржавате, истећи ће тих 24 сата, не 
мојом кривицом.” (а срце ми већ одавно побегло у пету, срећом, 
моја супруга ништа не разуме). 

Сјајна униформа бесно се удаљила, одсечним војничким 
кораком. 

Супруга и ја остали смо сами без икаквог објашњења. Само 
нас је она жена-преводилац сажаљиво погледала, и отишла и она 
за својим претпостављеним… Чврсто у џепу стискам цедуљицу са 
бројевима спасоносних телефона, као дављеник који се хвата за 
сламку… После још бесконачно дугих сат времена (оних 24 сата 
је већ давно прошло!) зачуо се бесно повишен глас који нећу 
заборавити док сам жив, са једног од шалтера: “YUGOSLAVIEN!!!”

Службеник нервозним покретима удара некакве печате 
на наше пасоше и после строгих и детаљних претреса, и нас и 
аутомобила и целокупног пртљага, нашли смо се у тунелу од густе 
бодљикаве жице. А на крају тунела – СЛОБОДА, КОНАЧНО!

Са спасоносне стране тунела од бодљикаве жице, неки 
униформисани човек провири из контејнера са америчким 
ознакама, само се саучеснички насмешио и немарно махнувши 
руком показао да му не требају наши пасоши, и једним топлим 
осмехом показао да смо на „слободној територији”! Нећете 
веровати, али тог тренутка сам јасно иза себе чуо громогласну 
ломљаву берлинског зида кроз који смо успели да прођемо. 

Учинило ми се да је почео незаустављиво да се 
руши! Успео сам, и себи и онима тамо, да докажем 

да је слобода нешто што је у глави, нешто што је најдрагоценије, 
највиша категорија свести, нешто што нико не може да ти одузме. 
Почео сам да се тресем и скоро сам заплакао од пркосне среће!

…Данас моја ћерка живи у јединственом Берлину, у „Claire 
Waldoff Strasse“. А ја, кад год дођем, увек погледом тражим ону црту 
од месинга посред улице која тачно показује линију некадашњег 
најсрамнијег зида Европе. И Богу захваљујем на још једном лепом 
дану…

Мр Раде Кокић, 74 године

Потпуковник ваздухопловних снага ЈНА у пензији,  
Магистар Наука о информацијама,  

библиотекар-саветник, Београд
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        ПОСЛЕДЊЕ ЗАЈЕДНИЧКО ПУТОВАЊЕ

Док су наша три анђела била млађа, путовања 
су углавном била организована групно. Ишло се на море, тада још 
увек и наше. Исти доживљаји, дечје догодовштине, поистовећивања 
са газдарицама као са својим најближима. Тај период је пролетео 
и чини ми се, брзо су постали своји људи. Нису се више радовали 
заједничким, већ својим, самосталним путовањима. Свако од њих 
са својим жељама и прохтевима, а сви расејани по нашој малој, 
али лепој домовини. Најпре смо били тужни због тих раздвајања, 
а онда смо схватили да кроз ту фазу пролазе сви родитељи, а и сва 
деца. Нека буде како треба да буде.

Када смо остали сами, везали смо се више него икада. Ваљда 
да надокнадимо празнину коју су деца оставила. Читала сам да се 
то зове „синдром напуштеног гнезда”. Нека им је срећан лет!

Једва смо чекали лето, тачније летњи распуст, да сада ми 
одлетимо код њих. Много смо се радовали томе, а радост је била 
обострана.

Одлучили смо да путујемо возом, већ мало запостављеним 
превозом. Потиснули су га аутомобили, аутобуси, авиони... Ми смо 
баш желели да спорије путујемо и што више видимо. Искрено, и 
много је јефтиније. Има и предности, схватили смо, а и нигде не 
журимо. Српска Атина неће побећи, што би се рекло. Свиђале су 
ми се бескрајне равнице жутог злата, непрегледна поља лаванде, 
воћњаци, куће расуте ту и тамо, а све лепе и домаћинске. 
Једноличан ритам челичних точкова те благо уљуљкује у сан 
док ти глава вири кроз отворени прозор у ходнику. И, да, пише 
стварно „Не нагињи се кроз прозор”, али ја нисам Селма из песме. 
Посебно је интересантно упознавање разних људи и њихових 
судбина, поверавање тајни онима за које до јуче нисмо ни знали 
да постоје. Мушке приче о риболову, женске о деци и рецептима, 
и време зачас прође. Чак ти буде жао када дође крај путовања. 

Да је могуће, продужили би га даље. Понекад се 
изроде и велика пријатељства из свега тога.

А онда, пре четири године, све је нестало, идила је ишчезла, 
десило се оно што нико није желео. Било је то последње наше 
споро путовање.

У ишчекивању воза, на станици је струјао неки чудан ваздух. 
Воз је већ увелико каснио, а нико не зна да објасни зашто. У 
свеобухватној путној грозници заборавили смо неке ствари - да 
су нас преплавили људи који су бежали од зла у својој земљи, 
трбухом за крухом. Нервоза се преносила по перону као вирус. Ни 
наш омиљени ритуал са сендвичима нисмо испоштовали. Нисмо 
их ни извадили из торбе, а волели смо да их једемо претварајући 
се да су нам их мајке спремиле, као за екскурзију.

Коначно се појавила трома, под великим теретом, црна 
глава воза, вукући велики број композиција. Вијугала је шинама 
као огромна црна змија. Прозори су изгледали као урамљене 
фотографије неких, нама страних, људи. Чак и на вратима вагона 
су се тискали и уморним погледима нам поручивали да је сваки 
кутак попуњен. Помишљали су да ми можемо да путујемо кад год 
желимо. Челична недра нису могла да приме у наручје још некога. 
Разумели смо их, али смо ипак желели да одемо тамо где смо 
наумили. Пријатељски су нам пружили руке и ми смо се нашли 
међу њима, делећи исти простор. Стајали смо када је воз кренуо, 
а стајали смо и када смо силазили. Уморне ноге су нам клецале. 
Правили смо се да то не примећујемо, али су нас уморни осмеси 
разоткривали. Већ сутрадан, заборависмо на напорно путовање. 
Очи су нам се одмарале у плаветнилу неба, у трзају удице на 
штапу, у шетњи тврђавом. Између мостова посматрали смо беле 
једрилице. Срећа је трајала десетак дана, а онда неочекивани 
суноврат.

Ваљда је живот мислио да нам је превише радости. 
Једног предивног јутра, док су сви спавали, ужасан звук хитне 
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помоћи чуо се испред куће. Из топле постеље, драги  
Ф је пребачен у болничку. Језива стерилна белина 
била му је дом наредних месец дана. Били смо му 
свакодневна подршка спремна да га подигне када 
падне. Причали му, смејали се и скривали сузе, да их он не види. 
Споразумевали смо се очима, прстима, осмесима и додирима. 
Последњих дана ми је рекао да заборавим на воз, јер ћемо 
вероватно имати лични превоз.

Кренули смо натраг једног веома топлог дана. Успут је из 
болничких кола гледао и коментарисао сваки камен на путу, свако 
место. Покушавао је да ме орасположи. Нисам имала снаге за то. 
Зурила сам у пругу која је била час с једне, час с друге стране. Кроз 
маглу суза, последње што сам видела је да је заспао, буквално, 
заувек. Наше путовање се завршило пре циља. Није успео, вратила 
сам се сама. И даље путујем, додуше сама и никада возом. Немам 
снаге за то.

Вујка Фишић, 66 година

Административни радник у Основној школи 

„9. српска бригада“, Бољевац

 

 

ПУТОПИС 
МАЈСТОРА ПЕРА
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    ВУЛКАНО И СТРОМБОЛИ
мало познати Еолски (Липарски) отоци

Италија је туристички изазов не само за нас из 
Србије, већ и за цео свет. Посетиоци - туристи је виде из разних 
углова. Једни је виде кроз римску и средњовековну историју, а 
други као ризницу уметности (Рим, Фиренца, Напуљ, Венеција...). 
Ја ћу изнети ређи начин виђења и доживљавања Италије, а то је 
Италија као подручје интензивне, разноврсне и веома интересантне 
вулканске активности.

По све што је лепо, необично, дивље, стравично, а у вези 
је са вулканима, не би требало ићи далеко - на Исланд, Јапан, у 
Индонезију или Средњу Америку. Довољно је отићи само до 
Италије - посетити и обићи необичне и непоновљиве Липарске, 
односно Еолске отоке!

Сва Липарска (Еолска) острва су вулканског порекла. Нека 
су бивши, давно угасли, а нека су и дан данас активни вулкани. 
Налазе се у Тиренском мору, само мало северније од острва 
Сицилије, а на којој је вулкан Етна. Еолски отоци су нанизани 
као прелепа, скупоцена огрлица - ниска, која се пружа од запада 
ка истоку. Острва има седам. Сва су насељена. На некима живи 
неколико стотина, а на већим од 2.000 (Салина), до 8.000 (Липари) 
становника... Највеће острво се зове Липари са површином од 
37, док су најмањи површине од само неколико квадратних 
километара. Еолски отоци су: Аликуди, Филикуди, Салина са два 
угасла кратера и сланим језером у једном од њих. Следеће је 
Липари, највеће острво, познато по опсидијану - тврдом, црном, 
полудрагом камењу. Следећи је Вулкано, па даље Панареа и на 
крају је најисточнији, Стромболи - и данас активни вулкан!

Вулкано је најјужнији брош на овој ниски драгуља, и 
најнеобичнији, најинтересантнији и - најлепши оток! Делује као 
украс, као жути брош на огрлици од седам острва! Сви вулкани 
света су по њему добили име! Острво Вулкано је пуно разних боја 

од црвене, црне, све до светло жуте. Ова светло 
жута боја је од елементарног сумпора, црвена 

је од оксида гвожђа, а црна од окамењене лаве. Када се томе 
дода плаво море, беле куће, те зеленило дрвећа - ето изузетног 
колорита! На острву су се током миленијума смењивала бурна и 
мање бурна вулканска активност. Задња вулканска активност је 
почела 43 године пре нове ере, и са мањим прекидима траје до 
дан данас. Великих ерупција је било током целог средњег века. 
Последња ерупција Великог кратера (Gran Craterе) је била од 
1888 до 1890 године. Од онда вулкан „мирује“. Мало северније од 
Великог кратера је много мањи кратер Вулканело. Сада је вулканска 
активност на острву мала, али је веома изражена поствулканска 
активност . По целом острву из дубине долазе топли гасови, како 
на копну тако и у приобаљу, а издваја се и чист сумпор. (Није чудо 
да се овде на острву Вулкану може купати и у зимским месецима, 
јер је при обали вода топла, због фумарола из којих излазе топли 
гасови који греју воду.) Свуда око кратера се непрестано пуши. То 
су те такозване фумароле. На острву се појављује и топла вода, 
нарочито око пристаништа. Када излазите са брода који вас је 
довезао са Сицилије из историјског места Мелаца, много се осећа 
гас, сумпорводоник (мирис покварених јаја). У почетку је тај мирис 
неугодан, али касније се човек привикне и не смета му. Топли 
извори и фумароле на Вулкану нису искоришћени за лечење, али 
се посетиоци купају у топлој сумпоровитој води или се замачу у 
вруће блато, или пак, седе на фумаролама, које нису претопле. 
Тврди се да добро лече носне болести, болести живаца, желудачне 
тегобе, као и женске и кожне болести.

Легенде говоре да је ово острво било и ковачка радионица 
бога Вулкана, једног од тројице синова врховног бога, Зевса.

Најисточније острво је, огњеник, живи вулкан - Стромболи. 
Сав је црн. Делује снажно и одбојно. Он је од свих европских 
вулкана најзанимљивији. Већ веома дуго непрекидно ради. 
Ерупције, избацивање, лаве су му равномерне. Веће или мање 
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ерупције се понављају од сваких неколико минута, до 
пола, односно три четврти сата. Стромболи је доста 
далеко од обала Сицилије и Апенинског полуострва. 
Вулканска купа висока је 926 метара. Ако знамо да је 
ту дубина мора око 1.000 метара, онда схватамо да се вулканска 
купа диже са дна мора и висока је око 2.000 метара. Стромболи је 
видљив са велике удаљености, поготову у тамним ноћима, када 
поморцима служи као природни светионик. На острву постоје два 
села. Оба су у подножју на обали, на супротним странама вулкана. 
Куће су беле, као контраст црном вулканском камењу, које је свуда 
около. Ове беле куће са равним крововима и узаним улицама дају 
утисак да се човек налази у некој арапској земљи, Алжиру или 
Мароку!

Активни кратер је на северном боку једног јако старог, 
знатно већег кратера. Пречник овог великог кратера је скоро 
један километар. Највиши врх острва је Сијера ди Ванкори, који се 
налази мало изнад кратера. Зато посетиоци могу са тога врха лепо 
посматрати рад вулкана. Насупрот је стрмина Скиара дел Фуко на 
коју се излива лава и на коју падају приликом ерупција вулканске 
„бомбе“.

Стромболи делује већ дуго, непрекидно. Почео је још од 
300. године пре нове ере и ради до данашњих дана, равномерно. 
Јаке ерупције смењују се сваких 20-30 година. У некадашњем 
великом кратеру је пет активних делова. На падинама кратера има 
доста мање активних подручја који се карактеришу фумаролама. 
Познате су ерупције Стромболија из 1930. године која се сматра 
за најјачу у целој миленијумској историји вулкана, затим 1949, 
па 1966. године. Стромболи избацује трахитно-базалтну лаву, а 
такође и „бомбе“, камење, пепео... Данашње активно подручје је 
на рубу некадашњег много већег кратера.

Међу живим европским вулканима, Стромболи не спада 
у највише. Чак, напротив, заузима скромно, седмо место, а ипак 

је веома леп, атрактиван, а лако приступачан. 
Лети га обилази мноштво туриста. Није ни чудно. Прилаз му није 
ни тежак, ни опасан. А излазак ноћу на врх је посебан, изузетан 
доживљај. На Стромболи се иде ноћу, пешке! Дању вулкан тиња, 
али увече када захлади, ерупције се појачавају и постају уочљивије. 
Увече се почињу пењати колоне посетилаца уз стрме падине. 
Многи знатижељници, туристи, остају на ивици кратера целу ноћ, 
да уживају и фотографишу многобројне мање и веће ерупције 
камења, бомби, пепела...

Нису ретке ноћи када се по гребену вулканске купе светле 
од врха до подножја светиљке и батеријске лампе посетилаца. 
Изгледа као да ноћна смена рудара иде у рудник. 

Деловање вулкана описано је у литератури безброј пута. 
Но, ипак, треба га видети, уживо, доживети свим својим чулима, 
јер човек не може добити праву слику о тајанственој снази сила 
подземља, ни преко писане речи, а ни преко слике или филма. То 
се мора на лицу места доживети!

Периоде мировања вулкана прекидају снажне експлозије 
и избацивање на висину од 50-ак метара, усијане лаве, камења, 
бомби. Лава се прелива преко руба кратера. Течна, усијана 
река лаве тече низ стрме стране кратера ка мору. Код појачане 
активности вулкана, ужарена лава стиже и до мора. Тада долази до 
наглог хлађења и очвршћавања лаве, али и до великог испаравања 
воде. Појављује се у мирном и ведром дану магла која лебди над 
чистим обзорјем.

Ерупције, експлозије нису једнаке. Свака је нови ватромет, 
нови доживљај. Некада је ерупција из течне лаве на супротном крају 
великог кратера, а понекад веома близу туриста, знатижељника, па 
постоји опасност да неки усијани комадић камена повреди неког 
од посетилаца. 
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Километар и по северније од Стромболија, 
штрчи острвце Стромболчино са стрмим, усправним 
стенама. На њему је светионик. Погодног пристаништа 
нема. Све је стрмо, вертикално. Постоји само мало 
пристаниште за чамце, а одатле уклесаним степеницама иде се 
до врха, до светионика. Стромболчино делује као неосвојиви 
средњовековни град са вертикалним литицама, а налази се усред 
мора. Острвце је остатак некадашњег великог вулкана, односно 
његовог тврдог језгра. Вода је током миленијума откидала део по 
део вулканске купе, која је мекша, док је тврдо језгро издржало до 
данашњих дана.

Живот на Стромболију тече мирно. Нико од житеља не 
мисли ни на ерупције, ни на потресе. Људи су и поред свих недаћа 
вековима остајали да живе на острвима. Разлози су прости: угодна 
клима, мале температурне разлике током године, море богато 
рибом, плодна земља... Данас се рибари, обрађују се мајушне 
њиве настале од вулканског пепела, гаји се винова лоза, маслине, 
лимун. Питке воде нема, већ се допрема бродовима. Обала је црна 
од вулканског камења. Све делује црно, као да је под гарежом, 
чини се да је све прљаво, као пејсаж око жељезара. Али - очи 
варају! Камен је и чист и чврст. Сунчање на црном песку, те купање 
у тамно плавом, чистом мору, уз светло плаво небо је посебан, 
необичан доживљај за сваког посетица.

На Липарским отоцима је било по легенди и станиште бога 
ветрова Еола. Еол је имао све ветрове затворене у Стромболију 
под земљом. Међутим, када би био љут или раздражен, пуштао 
је те ветрове из поџемља, па су се буре и ветрови подударали 
са вулканским ерупцијама. Отуда се Липарски отоци називају и 
Еолски. 

Ко има среће и обиђе ову необичну дивљину, а и нестварну 
лепоту, неће се покајати, памтиће је целог живота и пожелеће да 
јој се поново врати! 

 
Када туриста напушта Вулкано и Стромболи, 

богатији је за нове, невероватне доживљаје. Брод се лагано 
удаљава, а вулкан још једном ерупцијом шаље нам поздрав за 
срећан пут!

Александар Дамјановић, 85 године

дипл. инжењер технологије

                                                                                              Нови Сад
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  Поговор

ВЕРА БОГАТИ СВАКО ПУТОВАЊЕ У ОВО  
ВРЕМЕ БЕЗВЕРНО И ЗВЕРНО

Није случајно да је боју овогодишњим вашим путовањима 
дала једна ретка врлина која мења наше виђење света - вера која 
је „страсна мера“ наших живота. У ово смутно време, кад безверно 
и верно планетарно жаре и пале у једној малој оази српства, у 
постојбини Немањића, сведоци смо јединог хришћанског устанка 
– највећег и највидљивијег у Европи.  Литије и ходочашћа и силна 
духовна енергија као штит у одбрани светиња виде се не само из 
Београда и Пећи, већ и са неба. Јер то не може да се сакрије – ни 
од себе, ни од властодржаца, ни од других, што добронамерних 
што злонамерних...  

Отуда сам имао ретко задовољство, да пратећи ваша 
хододарја кроз нашу пресветлу и стално на удару православну 
традицију, осетим  дубоку радост од најлепших сведочења у 
најуспелијим причама наших дама где се много путује од цркве 
до цркве (и код Јелене Рекић од Аустралије до прабабе Бајке и 
детињства, и код вајарке Мирјане Николић из Ковачице, где се 
из страдалне вароши Пећи, тешке 1981. године преноси велики 
крст са иконостасом у београдски Народни музеј, и у причи  „Мој 
залудњи оду на Савину воду“, Новосађанке Љиљане Фијат – од 
Дурмитора и Савиног кука до Храма Светог Саве и по Светој гори 
Атоској  - Савиним трагом)...

И мушке приче ова хододарја оплемењују на посебан начин. 
Најпре  у особеној путописној причи „Путовања сузама верују“, где 
идући за сузама усхићења и духовним и верским узнесењима  и 
светињама (од Прага, преко Египта, Крфа и острва Видо, крузер-
путовања Ђенова-Барселона, до школске екскурзије на острво 
Вис), аутор Витомир Ћурчин из Зрењанина оживљава успомену на 
своју Олгу коју и ми памтимо по једној врло запаженој причи о 
авантури на бугарском црноморском приморју, причи награђеној 
2017. године. 

А шта да кажемо за мини трактат, путоводно а лично и 
откривалачко сведочење, већ искусног и добро нам знаног 
путописца Стевана Буковића, о томе шта нам може значити 
посета Светој гори и манастиру Хиландар... Наравно, није залуд 
видео колевку хришћанства братску Јерменију ни Андро Мошић. 
Не изненађује, такође, ни ходочашће дуго 820 километара и 
традицију дугу хиљаду година у причи Средоја Топаловића „Пут 
Светог Јакова“... (...)

Све у свему, овогодишњи конкурс за „Драганову награду“ 
показао је да је вера најкрупнији драгуљ наше душе и најдрагоценији 
„грумен српске земље“, како написа један од врлих актера наше  
неовдашње приче... 

Ваш 
Миљурко Вукадиновић
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