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ОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ КОЈИ ТРАДИЦИОНАЛНО У ЗАГРЕБУ НА БАДЊАК ОРГАНИЗУЈЕ СРПСКО НАРОДНО ВЕЋЕ ОКУПИО ЈЕ 
У СВЕЧАНОЈ ДВОРАНИ ЗАГРЕБАЧКОГ ХОТЕЛА ВЕСТИН НЕОБИЧНО ВЕЛИК БРОЈ ГОСТИЈУ

УЗ ПОРУКЕ МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
ОДРЖАН БОЖИЋНИ ПРИЈЕМ СНВ-а

Посебну пажњу на овогодишњем Божићном 
пријему СНВ-а изазвао је долазак у Загреб 
високе државне делегације из суседне 

Републике Србије коју је предводио први 
потпредседник Владе Србије и њен министар 
спољних послова Ивица Дачић.

Како је и обичај у оваквим приликама оку-
пљенима се најпре обратио домаћин, односно 
председник Српског народног већа Милорад 
Пуповац, који је, захваливши свима на доласку 
посебно истакао чињеницу да су на овај пријем 
у веома значајном и важном саставу дошли 
представници две владе, Србије и Хрватске, 
као и представници Српске православне цркве 
на челу са патријархом Порфиријем.

– Када смо пре три деценије започели 
ово Божићно окупљање у Бериславићевој 10 
у Загребу нико није могао да зна у шта ће оно 
све да прерасте, до чега ће дорасти и до чега 
ће добацити. Знали смо само инстинктивно да 
антиратни мировни дух и идеја морају бити у 
свему што чинимо и због чега се окупљамо – 
рекао је Пуповац нагласивши да је у односима 
Срба и Хрвата много недостојанствене тековине 
историје која је неретко била пројектована и 
као будућност Хрватске и Србије.

– Под таквим теретом лако се изгуби осећај 
за своје и за достојанство другога, односно 
онога који вам је најближи. Такође нисмо 
могли да знамо да ћемо након три деценије, 
ми, представници Срба из Хрватске и Хрвата 
из Србије подизати или цртати златни мост 
између две државе и два народа – истакао 

је Пуповац подсећајући тако на дан раније 
потписану Декларацију о сарадњи између 
Срба из Хрватске и Хрвата из Србије.

Посебну важност Пуповац је ставио на 
утишавање сваког говора мржње, поменувши 
усташки поздрав За дом спремни, слављење 
ратних злочинаца као националних хероја те 
скандирање „Убиј Србина” у Хрватској и „Убиј 
Хрвата да Шиптар нема брата” у Србији.

– Мир свакога од нас, и на основу нашег 
искуства, чека као задатак, тежак, нимало лак, 
али задатак који је једнако светао и једнако 
велик као и задатак који људи обављају када 
се нађу у ратним околностима и када своје 
животе излажу за идеју слободе и за идеју 

равноправности. Мир Божји, Христос се роди! 
– рекао је на крају свог обраћања председник 
СНВ-а.

ИВИЦА ДАЧИЋ: „НАЈБОЉИ ОДНОСИ 
ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ ОД ПРВЕНСТВЕНОГ 
СУ ИНТЕРЕСА ЗА ДВА НАРОДА” 

Обраћајући се присутнима први потпред-
седник Владе Републике Србије и министар 
иностраних послова Ивица Дачић нагласио 
је да његово присуство на Божићном пријему 
представља снажну поруку о потреби 
разговора и редефинисања тренутних 
односа Загреба и Београда.

– Од овог нашег пријема данас се много 
очекује јер је направљена таква атмосфера 
да су и очекивања подигнута у смислу онога 
што ће уследити након тога. Зато желим да 
вам кажем да су најбољи односи Србије и 
Хрватске првенствено у интересу наша два 
народа али и читавог региона – рекао је 
Дачић нагласивши да Србија и Хрватска не 
мисле исто по многим питањима али морају 
да разговарају и да се договарају те да 
дијалог на равноправнпој основи представља 
пут за решавање свих отворених питања 
која и даље оптерећују односе две државе.

Дачић је уједно честитао Хрватској на 
новом важном кораку ка пуној интеграцији 
у Европску унију који се десио 1. јануара и 
нагласио да на појединачни успех суседа 
треба гледати и као на заједнички успех 
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целог региона.
Осврнувши се на попис становништва 

у Србији и Хрватској Дачић је поручио да 
они показују како два народа један другоме 
ускоро неће бити потребни као непријатељи, 
позвавши да се они такмиче у изградњи 
мира, а не у мржњи.

АНДРЕЈ ПЛЕНКОВИЋ: „ХРВАТСКА 
МАЊИНА У СРБИЈИ ДОБИЛА ЈЕ НОВИ 
ЖИВОТ”

 Председник хрватске Владе Андреј 
Пленковић захвалио је Српском народном 
већу и политичким представницима српске 
мањине у Хрватској на искреном партнерству 
и лојалности које траје већ седам година.

– Те 2016. године сам схватио да су 
питања електрификације, водоснабдевање и 
саобраћајна повезаност у ниској фази развоја. 
Готово да ме било срамота када сам постао 
свестан реалности. Међутим, заједничким 
радом смо направили велике кораке напред, 
на томе раде Хрватска електропривреда, 
Хрватске воде и различити системи везани 
за управљање путевима на свим могућим 
нивоима и ту ћемо направити искораке до 
краја да у 21. веку свака кућа у Хрватској, 
живели у њој Хрвати или Срби, или нека 
друга национална мањина, мора имати оно 
што је елементарно у држави која се сада 
налази међу петнаест које су у НАТО-у, ЕУ 
и шенгенском простору, да свако има воду 
и струју и инфрастуктуру какву заслужује 
– поручио је премијер Пленковић.

– Посебно ми је драго да је хрватска 
мањина у Србији добила нови живот у смислу 
институционалне заступљености, не само кроз 
мандат Томислава Жигманова у Народној 
скупштини Србије него сада и као члана 
Владе. Та је чињеница у потпуности нова. 
Она даје један други маневарски простор, 
другу врсту утицаја, нов димензију рада 
и препознатљивости и дају нама лично 
шансу али и свим Хрватима који живе у 
Србији да артикулишу своје интересе не 
само бавећи се питањима и заштитом 
идентитета Хрвата који живе у Србији у 
свим могућим аспектима него и утицаја 
на портфељ који му је додељен – рекао 
је Пленковић поздравивши и споразум 
који је Жигманов потписао са Пуповцем 
претходног дана најавивши и сусрет министра 
Грлића-Радмана са Ивицом Дачићем и 
потпредседнице владе Ање Шимпраге са 
министром Жигмановом након пријема.

Гостима су се обратили и председница 
Хрватског националног савета у Републици 
Србији Јасна Војнић и заменик загребачког 
градоначелника Лука Корлает.

ПОРФИРИЈЕ: „ЖЕЛИМ ДА БАРИЈЕРЕ 
И ГРАНИЦЕ НЕ БУДУ ПРЕПРЕКЕ КОЈЕ 
НАС СПРЕЧАВАЈУ ДА ВИДИМО ИКОНУ 
БОЖЈУ ЈЕДНИ У ДРУГИМА”  

У својој беседи окупљенима патријарх 
српски Порфирије нагласио је да многи борци 
против зла, не имајући јасну идеју добра у 
пуном смислу те речи, временом своју борбу 
претворе у зло.

– На крају имамо много бораца против 
зла који, чак и да то нису знали или хтели, 
постају и сами зли. На данашњи дан, на дан 
Божића ми не само да добијамо идеју и појам 
добра, него апсолутно добро долази међу нас. 
То је Бог. Он нам открива истину да је смисао 
нашег постојања, и на тај начин и апсолутно 
добро, други. Пре свега тај други јесте Он, 
Бог, на којем темељимо своје животе, црпимо 
смисао свега што јесмо и што имамо, а онда 
из те блискости са Богом постајемо блиски и 
са другима – истакао је патријарх Порфирије 
који је на крају освештао чесницу и поделио је 
са присутнима, а кованицу Евра од 50 центи 

са ликом Николе Тесле је овај пут пронашао, 
ко други, него премијер Пленковић. Према 
веровању, то треба да му донесе срећу у 
надолазећем периоду.

На пријему су осим поменутих били и многи 
други људи из политичког и јавног живота 
Хрватске, саборски заступници, културни 
радници, уметници, књижевници, новинари и др.

ДОДЕЉЕНЕ СНВ-ОВЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ

И ове године СНВ- је уручио Годишње награде 
најзаслужнијим појединцима. Награда „Никола 
Тесла” за унапреење српских институција доде-
љена је Драгици Скорупан и Јовану Вејновићу. 
Награда „Светозар Прибичевић” за унапређење 
хрватско-српских односа додељена је новинару 
Маринку Чулићу. Награда „Диана Будисављевић” 
за хуманост и праведност уручена је Невенки 
Кончар и Радовану Јовићу, а награда „Др 
Гојко Николиш” за антифашизам председнику 
загребачке јеврејске општине Огњену Краусу.

Славко БУБАЛО
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ОД ЛУКОМ ВУКОВАРСКОГ ГРАДСКОГ ВЕЋА СРБИМА ОДУЗЕТ И МИНИМУМ ПРАВА КОЈА СУ ИМАЛИ У ОВОМ ГРАДУ, А КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ 
СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА

ЋИРИЛИЦА ПОНОВО ПРОТЕРАНА ИЗ ВУКОВАРА
На седници Градског већа Вуковара одржаној 

29. децембра укинута је одредба градског 
Статута којом је Србима у овом граду била 

омогућена равноправна употреба њиховог језика 
и писма, односно ћирилице у комуникацији са 
телима вуковарске локалне ураве. Иако ова 
одлука, када су у питању Срби и њихова права, 
формално није ништа променила и није никакво 
изненађење, она је ипак показала да се о правима 
Срба никада озбиљно није ни размишљало.

Разумљиво, реакције су стигле најпре од 
српских представника у градском већу, Дејана 
Дракулића (СДСС) и Срђана Милаковића (ДСС) 
те заменика градоначелника Срђана Колара 
(СДСС), а онда и из самог врха најјаче српске 
странке у Хрватској СДСС-а.

– Нисам сигуран да ће стање у Вуковару 
одсад бити пуно боље након што је укинута 
двојезичност. И Срби и Хрвати у Вуковару 
заслужују пуно боље односе од постојећих, а 
одлука о укидању двојезичности, коју су Срби 
до сада користили само на папиру, није пут који 
води ка том циљу. Време ће показати хоће ли 
укидање одредбе о службеној употреби српског 
језика и ћириличног писма на подручју града 
Вуковара резултирати бољом атмосфером у граду, 
али мислим да она не води бољој будућности 
Вуковара као места суживота српске мањине и 
хрватске већине – рекао је у изјави за Вечерњи 
лист Срђан Колар.

– Као већник градског већа поднео сам 
амандман везан за измене Статута града 
Вуковара и суштина самог амандмана јесте 

да се припадницима српске заједницима 
омогући слободна употреба српског језика и 
ћириличног писма у комуникацији са телима у 
Граду Вуковару, а други део амандмана односио 
се на све припаднике националних мањина и на 
њихову заступљеност у градским установама 
и управним телима институција којима је или 
оснивач град или је њихов суоснивач. Амандман 
је одбијен и оно што је на јучерашњој седници 
могло да се закључи јесте да владајућа већина, 
односно политичке странке већинског народа, 
нису имале политичке мудрости ни грађанске 
храбрости да пошаљу поруку свим грађанима 

Вуковара да је Вуковар окренут ка 
будућности – поручио је видео објавом 
на интернет страници СДСС-а вуковарски 
градски већник Дејан Дракулић.

– Изгледа да је то поклон 
вуковарским Србима на крају године 
од политичке гарнитуре на челу са 
градоначелником Иваном Пенавом. 
Овим је окончано десетогодишње насиље 
над ћирилицом и српским језиком у 
ком времену је од разних државних 
тела учињено све да до примене овог 
права српске заједнице никада ни не 
дође. Попис становништва 2021. чекао 
се као спасоносно решење у нади да ће 
Срба у Вуковару бити мање. Иако је исти 
показао постотак заступљености српске 
заједнице од готово 30 одсто, никоме 
ни на памет није пало да се ово право 
српске заједнице у Вуковару задржи 
– рекао је у саопштењу за медије које 

је тим поводом објавио градски већник ДСС-а 
Срђан Милаковић.

Поруком на Фесјбуку реаговао је и саборски 
заступник СДСС-а Борис Милошевић.

– Јуче је Град Вуковар пропустио послати 
поруку за будућност међунационалних односа, 
постати позитиван пример свим другим срединама 
у Хрватској, регији и целој Европи. Иако су 
одредбе вуковарског статута садржавале минимум 
минимума права на кориштење српског језика 
и писма грађанима српске националности, 
градоначелник и већници су одлучили и тај 
минимум посве брисати. Али не бришу се само 
права већ и део идентитета града. Срби знају и 
служе се латиницом, и није бит у томе, већ да 
се симболички покаже да Срби чине део града 
– написао је Милошевић објављујући уз свој 
пост и разгледницу Вуковара из 1901. године 
на којој је приказан Гранд хотел ког је саградио 
богати српски велепоседник из Вуковара Алекса 
Пауновић, а која и данас краси најужи центар 
града – написао је у објави Милошевић.

У појашњену одлуке о изменама Стаута 
Града Вуковара, наведено је како је тој одлуци 
претходила објава службених резултата пописа 
становништва према којем у граду Вуковару живи 
29.73 одсто Срба што је мање од једне трећине 
од укупног броја становника. За доношење такве 
одлуке били су већници Домовинског покрета, 
Хрватских суверениста, ХДЗ-а и председник 
Градског већа, независни Жељко Сабо док су 
против били само два већника СДСС-а и већник 
ДСС-а.

 Славко БУБАЛО
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ПОСЛЕДЊИМ БРИСАЊЕМ ЋИРИЛИЦЕ ИЗ ГРАДСКОГ СТАТУТА ВУКОВАРА НА НЕКИ НАЧИН ОКОНЧАНА ЈЕ ДЕСЕТОГОДИШЊА 
САГА О ПРАВИМА СРБА НА УПОТРЕБУ СВОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА. 

ЋИРИЛИЦА У ВУКОВАРУ, (НЕ)ЗАВРШЕНА ПРИЧА

Често смо из уста многих противника 
увођења ћирилице у јавну и службену 
употребу у Вуковару имали прилику 

да чујемо како је попис становништва из 
2011. године био сумњив па чак и намештен, 
чиме је и његова регуларност довођена 
у питање, а резултати оспоравани. Такве 
оцене изрицане су због само једног јединог 
разлога који се зове проценат грађана 
српске националности у Вуковару којих 
је према њему било 34,87 одсто. Такав 
процент, односно, удео Срба у становништву 
Вуковара од једне трећине, омогућавао 
је овој националној мањини равноправну 

употребу српског језика и писма ћирилице 
на целој територији града.

Градска власт, потакнута антићириличним 
протестима које је организовала и у 
дело проводила, тим поводом основана, 
неформална група грађана названа Стожер 
за обрану града Вуковара, опструисала је 
провођење Уставног закона о правима 
националних мањина и све до новог пописа 
одржаног 2021. године грађани Вуковара 
српске националности нису могли да користе 
то своје, законом гарантовано, право, а не 
могу, ево, силом прилика ни након њега.

Подсетимо да је 2. септембра 2013. 

године, тада актуелна, власт покушала 
да на државне институције постави 
двојезичне, односно, двописмене табле, 
али су протести против тога били веома 
насилни па су табле, и тада и сваки пут 
када су поново постављене, биле одмах 
уништене и полупане чекићима. Градска 
власт захтевала је да се Вуковар изузме 
из спровођења овог закона у праксу 
правдајући то повређеним осећањима 
већинског народа због „српске агресије” на 
Хрватску и страдање које је она изазвала 
у овом граду. Ћирилица по њима није само 
писмо него и симбол који их на то подсећа 
и због тога вређа њихове осећаје. 

Противници ћирилице спасоносно 
решење за своје „проблеме” видели су 
у члану 8. Уставног закона о правима 
националних мањина који гласи: „Одредбе 
овога Уставног закона и одредбе посебних 
закона којима се уређују права и слободе 
припадника националних мањина морају 
се тумачити и примењивати са сврхом 
поштовања припадника националних 
мањина и хрватског народа, развијања 
разумевања, солидарности, сношљивости 
и дијалога међу њима”.

ПОКУШАНА ЧАК И ОРГАНИЗАЦИЈА 
РЕФЕРЕНДУМА

Фамозни Стожер за обрану града 

Постављене табле чувала је специјална полиција А полупане редовна
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Вуковара организовао је чак и кампању за 
провођење референдума против ћирилице 
а за своју иницијативу сакупио је и довољан 
број потписа. Питање које су намеравали 
да поставе на референдуму је гласило:  
„Јесте ли за то да се чланак 12. ставак 1. 
Уставног закона о правима националних 
мањина мијења тако да гласи: ’Равноправна 
службена упораба језика и писма којим се 
служе припадници националне мањине 
остварује се на подручју јединице локалне 
самоуправе, државне управе и правосуђа 
онда када припадници поједине националне 
мањине чине најмање половину становника 
такве јединице’?”

Наравно, Уставни суд је одлучио да о 
предложеном референдумском питању 
није дозвољено расписивање референдума 
јер задире у људска права. 

Уставни суд је наложио да је вуковарско 
Градско веће дужно у року од једне 
године од дана објаве одлуке у Народним 
новинама у Статуту Града да пропише и 
уреди „индивидуална права припадника 
националних мањина на службену употребу 
свога језика и писма”.

Истовремено затражио је, цитирамо: 
„уважавање потреба већинског хрватског 
народа, које извиру из још живих последица 
великосрпске агресије почетком 90-их 
година 20. стољећа, те потребу праведног 
и правилног третмана српске националне 
мањине на подручју Града Вуковара”.

Влади Хрватске речено је да је дужна 
да у истом року упути у парламентарну 
процедуру измене и допуне Закона 
о службеној употреби језика и писма 
националних мањина, како би одредила 

мере у случају опструисања њихових права. 
Уставни суд рекао је да док те измене не 
буду учињене „надлежна државна тела 
неће проводити тај закон на подручју Града 
Вуковара употребом присилних мера”.

Резултат свега је да је град Вуковар 
проглашен „мјестом од посебног домовинског 
пијетета“, шта год то значило, и питање 
ћирилице је тиме до следећег пописа 
стављено ад-акта.

Вуковарско Градско веће је према одлуци 
и упутствима Уставног суда, сваког октобра, 
расправљало о томе треба ли у Вуковару, у 
складу са Уставом РХ и Уставним законом 
о правима националних мањина, увести 
ћирилицу у јавну употребу, а то се, као 
што већ знају и врапци 
на грани, никада није 
догодило, а по свему 
судећи, због резултата 
пописа становништва 
проведеног 2021. 
године, и неће. Према 
њему је број Срба у 
Вуковару са 34,87% 
пао испод потребне 
трећине односно на 
29,73%.

Наравно,  ре-
зултате овог пописа 
вуковарски градо-
начелник Иван Пе-
нава,  политичке 
странке деснице али 
и остале хрватске 
странке у граду, су 
оберучке прихватили 
и прогласили их 

валидним и истинитим.

СУДСКИ ПОСТУПЦИ ПРОТИВ 
РА З Б И Ј АЧ А Ћ И Р И Л И Ч Н И Х 
ТАБЛИ

Против Вуковарца Маријана 
Живковића, који је био оптужен да 
је разбијао ћириличне табле у том 
граду, покренут је судски поступак 
који је обустављен чак и пре него што 
је о њему покренута већ заказана 
судска расправа. 

Општинско државно тужилаштво 
је поступак обуставило након 
спроведеног новог психијатријског 
вештачења, које је потврдило 
прво вештачење у овом случају, 
да је Маријан Живковић, у време 
почињења дела, био неурачунљив. 
- Тиме је расправа постала бес-
предметна, а Маријан Живковић је 

слободан човек – коментарисао је тада 
судску одлуку Живковићев адвокат Емил 
Митровски.

Такву одлуку суда поздравила је и 
тадашња хрватска председница Колинда 
Грабар-Китаровић оценивши да је то била 
једина исправна одлука.

Тако је Живковић, који је у јеку хајке на 
ћириличне табле чекићем јавно разбијао 
исте, уз тврдњу да ћирилице није било 
у Вуковару ни у Титовој Југославији, а 
да је сада неки желе да уведу, како је 
рекао „нама у инат”, прошао некажњено 
не само за лупање табли него и за напад 
на државне институције.

Славко БУБАЛО
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РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА ИЗ 2011. ГОДИНЕ ЧЕСТО СУ, БАР КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ВУКОВАР, БИЛИ НА МЕТИ 
ДЕСНИЧАРСКИХ СТРАНАКА И ЉУДИ КОЈИ СУ ТОГ ТРЕНУТКА БИЛИ НА ВЛАСТИ ТЕ ПРОКАЗИВАНИ КАО НАМЕШТЕНИ И ЗБОГ 
ТОГА НЕРЕГУЛАРНИ, АЛИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ ЈЕ БИЛО И ДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

ДОСТА СРБА ИПАК НИЈЕ ПОПИСАНО

Иако су се са резултатима последњег 
пописа становништва одржаног 2021. 
године већ сви помирили, потакнути 

и испровоцирани најновијим дешавањима 
око брисања ћирилице из Статута Вуковара 
доста грађана Срба јавило нам се како би нам 
рекли да они ипак нису обухваћени пописом, 
односно да пописивачи те 2021. године нису 
ни долазили код њих. Једни од њих су Мирјана 
и Милан Арбутина из Борова насеља.

- Због природе нашег посла често нисмо код 
куће а да нас је пописивачица тражила сазнала 
сам јер сам број њеног телефона видела на 
обавештењу које сам пронашла на вратима 
стана мога брата. Брат се већ био пописао 
и отишао је на рад у Немачку, а када сам је 
назвала рекла ми је да ће доћи сутрадан у 14. 
часова. Чекали смо али иако се најавила она 
није дошла па сам је поново позвала телефоном 
и тада ми је рекла да ће доћи сутрадан у 15 
часова. Међутим, није дошла ни тада иако смо 
је чекали – прича Мирјана.

- Резултат свега је да уопште нисмо пописани 
тако да за Хрватску и за Вуковар ми као да и не 
постојимо, нисмо чак ни број. Нисмо пријављивали 
ту неправилност јер нисмо пратили медије, 
једноставно за то немамо времена и нисмо 
знали ни коме то треба пријавити ни у ком 
року – наводи она.

Слично се десило и четворочланој породици 
Горане и Динка Баждар такође из Борова насеља 
чији стан су пописивачи такође заобишли из 
непознатих разлога.

- Нас нико није ни тражио, на вратима нисмо 
затекли никакво обавештење о томе да ли ће 
неко долазити и када. Ми радимо па нисмо 
били код куће, али нико није ни покушао да 
нас обавести да ли ће долазити, нити нам је 
оставио број телефона да се договоримо, нити 
ишта друго. Тако смо и ја и мој супруг и две 
малолетне ћерке остали непописани – каже 
Горана Баждар која такође није нигде ишла да 
провери разлоге због којих пописивачи нису 
дошли код њих.

Поред оних који нису пописани било је и 
грађана који су се за своје право да се изјасне 
на попису о својој националности, вери и писму 
морали да одлазе у градску управу јер су их 
пописивачи избегавали. Једна од њих је Јелена 
Милић из Борова насеља.

- Када сам видела да узалуд чекам пописивача 
отишла сам да се жалим јер нисам желела да 
неко уместо мене одлучи ко сам и шта сам, 
али то је било велико убеђивање и трајало је. 
На крају су ме ипак пописали. 

Пописивачи нису били ни код Јована 
Несторовића и његове мајке Весне који живе 
на Трпињској цести.

- Пописивачи су били али нас није било 
код куће па су нам оставили поруку са оба-
вештењем да ће доћи и када ће доћи. Ми смо 
их договореног датума и времена чекали али 
нико није дошао, онда је то пролонгирано за 
неки други дан међутим ни тада нико није 
дошао и тако је то прошло. Резултат свега је 
да нисмо ни пописани – каже Јован. 

Грађани су се јављали и у коментарима на 
Фејсбуку па је тако испод објаве под насловом 
„Службеним чекићем на ћирилицу у Вуковару“ 
коју је на својој страници поделио Радио Дунав 
корисница ове друштвене мреже Г. Р. кратко 
написала „Мене нико није пописао.“ 

Ако смо за само два дана успели да пронађемо 
десетак непописаних Срба верујемо да оваквих 
случајева има још и више. Разлози због којих 
пописивачи нису долазили код грађана у време 
које су сами навели у обавештењима су нам 
непознати, али то свакако није нешто што је 
било у реду. Верујемо да ће нам се након овог 
текста јавити још људи па, иако знамо да на 
овај начин не можемо ништа да променимо 
надамо се да ће бар престати приче о томе 
како је овај последњи попис био регуларан, 
а онај претходни није. Грађани Вуковара који 
желе да нам се јаве то могу учинити на телефон 
редакције број (032) 416-667.

Славко БУБАЛО
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БОЖИЋНИ РАЗГОВОР СА ЊЕГОВИМ ПРЕОСВЕШТЕНТСВОМ ЕПИСКОПОМ ОСЕЧКОПОЉСКИМ И БАРАЊСКИМ ХЕРУВИМОМ

„ОВАПОЛОЋЕЊЕ ИСУСА ХРИСТА ИМА ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ ЗА ЧОВЕКА”
Преосвећени владико, налазимо се у периоду 

празновања најрадоснијег хришћанског 
празника – Божића. Шта савременом 

свету представља овај празник и како одржати 
хришћанске вредности у овом времену?

- На самом почетку да Вас поздравим и да 
вам се захвалим на Вашем интересовању да у 
духу празника Рођења Господа нашега Исуса 
Христа кажемо нешто што ће бити спасоносно 
за наше вернике. Оваплоћење Исуса Христа 
има велики значај за човека, оно отвара 
димензију да човек може приступити тајни 
спасења, да може да је осети, не хуманистичи 
и рационалистички, у домену људског начина 
сазнања и схватања, већ да осети божанску 
благодат као пуноћу смисла у овом свету. Са 
доласком Бога у свет отвара се могућност 
да сваки човек може бити обожен, односно 
охристовљен и да може постати Бог по благодати. 
Ово нам потврђује и Свети Атанасије Велики 
у својој књизи „О очовечењу Бога Логоса” да 
све што је Христос узео на себе то је и спасио, 
а то је целокупна људска и створена природа. 
Често пута ми то пренебрегавамо, следимо 
путеве који су нам у духу времена и у духу 
људског разума далеко ближи у односу на 
божанске тајне које нам откривају дубину и 
бољи смисао остваривања вечног живота овде 
на земљи. По слабости нашој Бог и долази да 
би нам открио ту тајну, да би црква постала 
место витлејемске пећине у којој ће човек 
као у радионици спасења испунити свој циљ 
и смисао у овом свету.  

Божић красе прелепи обичаји нашег 

народа који су у овом 
времену често на 
удару савремених 
трендова живота. 
Колико ти обичаји, 
уколико су проткани 
хришћанским духом, 
обогаћују и оплемењују 
овај празник?

- Кроз богослужења 
треба да прославимо 
рођење спаситеља Исуса 
Христа. Није суштина 
да обичаје творимо 
искључиво и само ради 
обичаја, да не знамо 
њихов прави смисао. Ако 
на Бадњи дан нисмо на 
Светој Литургији онда 
целокупна обичајна 
пракса губи свој прави 
смисао. Усудио бих 
се рећи је данашња 
кореографија слична 
навијачкој, а ни у ком 
смислу то не сме бити. 
Све мора бити испуњено 
Христом и светлошћу 
д анашњ ег а  д ана . 
Литургијом треба све 
да почне, благословом 
Цркве. Ако је то само обичај ради обичаја, ако 
у том обичају нема Христа и није Христом 
испуњено и омеђено онда то прелази у супротну 

вредност од оних вредности којима Црква 
учи. Када почнемо славити Бадњи дан као 
што смо сабрани данас овде, као и на многим 
местима широм Епархије, кроз Свету Литургију 
и Света богослужења данашњег дана, онда је 
то право испуњење свега што овај дан чини 
специфичним и лепим, породичним празником. 
Јер ако нисмо у Цркви и не пренесемо тај 
благослов на своју породицу онда то тешко 
може да буде испуњено смислом. Уколико смо 
на Светој Служби и сједињени смо кроз Тело и 
Крв Господњу онда су и наши обичаји испуњени 
Христом. Блаженопочивши владика Атанасије 
је говорио да је сваки обичај добар обичај, али 
уколико тај обичај има везу са Христом. Ако 
нема везу са Христом и са Црквом Божијом 
онда је бесмислен. Често пута одлазимо у 
крајност где све губи свој прави смисао. Зато 
би данас цркве требале бити пуне као што ће 
бити и на паљењу Бадњака, почевши од Свете 
Литургије, да се ту саберемо. Симболика паљења 
Бадњака нема никакву спасоносну димензију, 
то је у суштини праобраз оне ватре која је 
загрејавала пећину. Јер то вече чекамо Рођење 

Фото: Епархија осечкопољска и барањска
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Спаситеља Господа Исуса Христа, чекамо ону 
звезду коју су видели мудраци и пастири да 
нас упути ка колевци Богомладенца. На том 
путу Богопознања требамо да препознамо и 
пут својега спасења, пут ка Христу и колевци 
Богомладенца, а то је црква Божија. Тек онда, 
у богослужбеном кругу, све то има своје право 
испуњење.

Протеклу 2022. годину, када је наша 
средина у питању, обележио је долазак српског 
патријарха Порфирија у Вуковар. Који је значај 
овог доласка како за нашу епархију тако и за 
целокупан народ уопште?

- Говорећи о граду Вуковару морамо бити 
свесни да је он место страдања и васкрсења, 
место жртве и вечног помена. Свети саборни 
храм је одувек са нашим народом Вуковара, у 
добру и у злу, у срећи и у страдању, непрекидно 
нас подсећајући да је Господ са нама и међу 
нама, следећи речи псалмопојца Давида: Господ 
је мени са десне стране да не посрнем. Тим 
човекољубивим позивом, овај свети храм, и сам 
град сваким својим каменом и циглом говори 
о дуготрпељивости, смиреноумљу и љубави 
Господњој, али и сведочећи тешкој ратној стихији, 
пустоши и тами, која се надвијала над овим 
светим местом и целокупним простором града 
Вуковара. У томе и јесте огроман духовни значај 
те посете и само присуство нашег Архипастира и 
Оца Патријарха Порфирија крепи срце и бодри 
душу нашем народу. Са друге стране, веома 
је важно нагласити да је овај град и место 
сусрета  многих различитости, многих култура 
и народа који у њему постојано живе. Вековима 
су велики и врлински људи осмишљавали овај 
простор у свим његовим културним, просветним 
и свим аспектима живота. То нас обавезује 
да изграђујемо љубав, а не мржњу, јер Бог 
је љубав. Речи утехе Његове Светости које 
смо чули приликом његове посете су као куле 
камене за свакога верника и за све нас који 
имамо уши да чујемо. Оне нас изграђују и уче 
послушности и смирености, да увек будемо 
спремни жртвовати се једни за друге, а тиме 
творити дела достојна човека. Оне су нам 
отвориле пут, очи и душу у превазилазењу 
прошлости на начин да Бог не гледа које је ко, 
ком народу припада и којим језиком говори. 
Те вредности се темеље на љубави, а не на 
мржњи, на слободи, а не на страху. То су болне 
истине из прошлости које и данас препознајемо 
у друштву и нашој свакодневици. Ми као Црква 
верујемо у победу љубави, јер је то пут сваког 
хришћанина и у томе видимо прави смисао да 
ране буду зацељене. Према томе, позвани смо 
да градимо мостове пријатељства и љубави, 
и пројавимо љубав на делу.

Када су Срби из Хрватске у питању прошлу 
годину обележио је и попис становништва, 
односно резултати тог пописа, по којем је Срба 

све мање у Хрватској, па тако и на подручју ове 
епархије. Како се црква носи са тим изазовима 
у условима када је народа све мање?

- Наш народ је у Републици Хрватској на 
својим вековним огњиштима кога су изграђивале 
генерације и генерације Срба. Породично огњиште 
је чувало и очувало постојање нашег народа 
на овим просторима. Из њега су се издвајале 
личности које су богатиле и обогаћивале верску, 
културну, просветну, језичку и научну баштину 
Срба и на тај начин допринели мултикултуралном 
развоју хрватског друштва. Међутим, данас, 
нажалост, Срби живе у незавидном положају, често 
на удару искривљених историјских чињеница, 
које додатно обремењују постојећи положај и 
ситуацију. Уверења смо да ће то време проћи 
и да је оно иза нас, да се сви заједно морамо 
окренути једни другима утемељујући те односе 
на хришћанским вредностима. Према попису 
становништва број Срба у последњих десет 
година пао са 4.36 одсто на 3,2 одсто. То је 
резултат многих проблема са којим су се суочавају 
Срби у Хрватској, услед којих је дошло до 
константног исељавања Срба и избегавања да 
се изјасне као Срби. Црква је ту гарант опстанка 
и останка и чувар идентитета, културног и 
духовног, нашег народа на својим вековним 
огњиштима. Статистика нам не иде у прилог, 
иако времена из прошлости сведоче о већем 
уделу српског живља у општој демографској 
слици Републике Хрватске. Међутим, то није 
жал за минулим временима, већ подстрек да 
и у нашем времену чинимо ствари које ће 

очувати и сачувати духовно и културно биће 
нашег народа на овим просторима.

Која је Ваша порука на крају овог разговора?
Сва ова суморна искушења данашњице су 

нам дата као подвиг заједничког дела у Христу, а 
све то утемељујући на оваплоћеној јеванђелској 
истини, попут речи Светог апостола и јеванђелиста 
Јована да останемо сви у љубави Христовој. 
Нека би светлост овог празника, оваплоћења 
Господа и спаса нашега Исуса Христа, засјала 
свету тајном богопознања. Да човек спозна свој 
грех да би могао бити вођен звездом коју су 
видели пастири и која их је одвела ка колевци 
Богомладенца. Човеково целокупно биће треба 
постати колевка Христова, колевка сунца правде 
да би били обожени и да познамо Христа на 
висинама као тајну нашега спасења. Нека би 
радост празника отклонила таму времена у 
коме живимо и несрећне околности у којима се 
налазимо и улила нам наду у бољу будућност. 
Хуманистичке вредности које проповеда данашња 
Западна култура јесу само обмана која види 
живот без Христа у коме су вечне вредности 
замењене нихилистичким приступом. Према 
томе, и наш народ и у матици и у расејању је 
у великом искушењу и пред њим су велики 
изазови. Црква јесте место Богомладенца, 
где се бесмисао преображава у смисао, где 
се неправда прображава у вечну правду и то 
су вредности које дају снагу и крепост нашем 
народу како у дијаспори и региону, тако и у 
нашој матици.

Срђан СЕКУЛИЋ
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НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У ВУКОВАРУ НЕПОЗНАТИ ПОЧИНИЛАЦ ИЛИ ВИШЕ ЊИХ УНИШТИО ЈЕ НЕКОЛИКО НАДГРОБНИХ 
СПОМЕНИКА

ПОНОВЉЕНИ ВАНДАЛИЗАМ НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У ВУКОВАРУ

Неколико грађанки града Вуковара које 
редовно обилазе споменике својих 
предака на старом православном 

гробљу у Вуковару приметиле су да је доста 
надгробних споменика оскрнављено и порушено. 
Председник Заједничког већа општина из 
Вуковара Дејан Дракулић, вуковарски свештеник 
Саша Кузмановић и заменик градоначелника 
Вуковара и председник градске организације 
СДСС-а Срђан Колар у понедељак, 9. јануара, 
обишли су уз присуство полиције наведено 
гробље са жељом да починилац што пре буде 
пронађен.

- Данас смо овде дошли на православно 
гробље где је по сазнањима наших суграђанки 
три или четири споменика насилно порушено. 
Међутим, када смо дошли видели смо да је то 
у питању десетак споменика. То је већ трећи 
вандалски догађај уназад два до три месеца 
који се дешава на нашем старом православном 
гробљу у граду Вуковару. Случај смо пријавили 
полицији, очекујемо стручне људе који ће то 
све да прегледају и, ако је могуће, уоче некакве 
трагове. Овај вандалски чин који сигурно није 
добронамеран, десио се између петог и шестог 
јануара, управо пред Божић. Верујемо да је то 
направљено од лица који не знају шта чине и 
коју поруку могу послати са оваквим чином 
– изјавио је заменик градоначелника града 
Вуковара и председник градске организације 
СДСС-а Срђан Колар. 

Оштећено је десетак споменика на којима су 
имена умрлих већином исписана на ћирилици, 
оштећене су слике или потпуно порушени 
надгробни споменици. Јасна је порука починилаца 

с обзиром на то у којем периоду је почињен 
овај вандалски чин, јер су православни верници 
управо тих дана прослављали најрадоснији 

хришћански празник Божић који позива на 
љубав, разумевање и поштовање. 

- Ово је нешто неприхватљиво, лоша 
порука заједници и не можемо да разумемо 
никога ко такве ствари ради, без обзира које 
је националности или вероисповести. То је 
посебна порука с обзиром да се десило на 
датуме када православни верници прослављају 
Бадњак и Божић, али морамо бити сабрани, 
сачекати да полиција одради свој посао и на 
нама је даље да настојимо те споменике да 
обновимо. У сарадњи са градском фирмом 
Комуналцем потрудићемо се да видимо на 
који начин и којим средствима ће се порушени 
споменици обновити и вратити у пријашње 
стање јер је то за нас изузетно важно. То је 
историја нашег народа и управо када желите 
да упознате неко место одете на гробље и 
видите који су ту људи живели и у ком периоду 
–закључио је председник Заједничког већа 
општина Вуковар Дејан Дракулић. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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У ХРАМОВИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ШИРОМ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ПРОСЛАВЉЕНИ СУ БАДЊАК И БОЖИЋ, А МИ 
СМО ПОСЕТИЛИ ВЕРУ И БОБОТУ ГДЕ СМО ПРИСУСТВОВАЛИ НАЛАГАЊУ БАДЊАКА

БОБОЋАНИ И ВЕРЦИ ЧУВАЈУ БОЖИЋНУ ТРАДИЦИЈУ СВОЈИХ ПРЕДАКА

Традиционално паљење бадњака сваке 
године у храмове и светилишта привуче 
велики број људи. Срби широм света у 

предвечерје најрадоснијег хришћанског празника 
Божића пале храстове гране, а тако је било и 
у храмовима у Хрватској.

Ове године посетили смо два сремска села 
у близини Вуковара Боботу и Веру. Бадњак је 
испред цркве Светог Георгија у Боботи посветио 
локални парох протојереј Немања Клајић.

- Негујемо обичаје који су нам предани од 
наших предака. Бадњак прослављамо исто као 
и у другим селима. Ми овде имамо чиме да се 
поносимо, а то су наша младост и наша деца 
које имамо у нашој основној школи и вртићу. 
Дивни, добри и честити домаћини села Бобота 
имају добру вољу и на сваки начин гледају да 
очувају те обичаје које помињемо, односно које 
ми већ знамо и практикујемо. Ове године смо 
са нашим црквеним одбором и вероучитељем 
успели да после службе организујемо и вертеп 
који ће после паљења бадњака ићи по селу – 
наводи прота Немања.

Осим Боботе, Немања Клајић опслужује и 
суседно село Лудвинце који су такође уприличили 
паљење Бадњака. Ово место је много мање, али 
су становници успели да се састану и одрже 
традицију.

- По речима Господњим: „Где је двоје или 
троје сабрано у име моје, ту сам и ја“, тако смо 
и ми служили мало повечерје у Лудвинцима 
где се скупило тридесетак верника, после тога 
смо имали налагање бадњака и освећење 
гранчица за поделу. Најсвечанијим начином 
у овом малом селу обележили смо празник 
Бадњака – објашњава Клајић.

Ово је протојереју Немањи Клајићу први 
Божић који је провео у служби пароха боботског.

- То је мој народ, то је наш народ, то је српски 
народ, добар народ који воли своје храмове и 
свога свештеника. Ми се трудимо да све што 
чинимо, чинимо на славу Божију – закључио 
је наш саговорник.

ПРАЗНИК КОЈИ ОКУПЉА ЉУДЕ

Паљење бадњака привлачи у цркву и поред 
ње, велики број народа који дође по посвећену 
гранчицу коју носе својим домовима. Посебна 
је ово радост за децу, али и за старије који 
настављају да чувају традицију својих предака 
и коју касније преносе на своје потомке.

- Много нам значи овај дан јер нам дође 
ћерка па се сви окупимо. За нас је то велики 

доживљај. Прослављамо Божић у кругу породице, 
уз обимну трпезу – каже Софија Мијатовић, а 
Љепосава Вулић надодаје:

- Божић ми много значи јер је породични 
празник. Осећам усхићење, понос и веру у Бога.

У порти храма је већ по традицији дељено 
кувано вино и пекарски производи.

- Осећам велику радост, срца су нам пуна 
и весели смо поводом рођења Исуса Христа – 
каже Зденка Ракетић.

- За мене ово значи нешто највеће и најбоље 
што може да се деси. Негујемо наше православне 
обичаје што је најважније. Није важно само да 
једемо и пијемо, него и да се окупимо јер ће 
нас само заједништво одржати ту где јесмо – 
закључује Војислав Стокановић.

Као и у Боботи, након посвећена бадњака 
које је испред храма Светог Благовештења 
Пресвете Богородице служио парох Милош 
Кузмановић младићи из села приказали су 
обичај вертепа.

- Ово ми је трећа година како учествујем 
у вертепу тако да већ имам искуства. Прве 
године сам био Катана Пера, то је лик који није 
био раније, него је накнадно убачен, а прошле 
године сам био цар Валтазар. Доста нам је 
требало да се организујемо јер неколико њих 
није хтело да учествује, али смо веома брзо 
увежбали – прича Лука Видаковић који је овога 
пута глумио чобана.

- Мени је трећа година да идем. Овај обичај 
код нас траје око 50 година. Лепо је искуство. Сами 
смо се организовали, преноси се из генерације 
у генерацију, како једна генерација изађе, тако 
је друга наследи – кажу нам Ђорђе Стојановић 
и Лазар Терзић.            Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Бобота

Вера
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ХРАМОВИ ПРЕПУНИ ВЕРНОГ НАРОДА, СЕЧА И НАЛАГАЊЕ БАДЊАКА, НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА, ПОСНЕ ТРПЕЗЕ, 
АЛИ ИЗНАД СВЕГА РАДОСТ У СРЦИМА И ДОМОВИМА ЗБОГ НАЈРАДОСНИЈЕГ ПРАЗНИКА У ГОДИНИ, ОВИХ СУ ДАНА ОЗАРИЛИ 
ПРАВОСЛАВНИ ЖИВАЉ У ДАЛМАЦИЈИ. ПОРУКЕ ВЕРЕ, НАДЕ, МИРА И ЉУБАВИ ЧУЛЕ СУ СЕ НА СВАКОМ КОРАКУ, СА ЖЕЉОМ 
ДА НОВО ЛЕТО ГОСПОДЊЕ ДОНЕСЕ БОЉЕ И РАДОСНИЈЕ ДАНЕ У ОВЕ КРАЈЕВЕ

ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ ПРАЗНИКА, РАДОШЋУ ИСПУНИЛИ 
СРЦА ПРАВОСЛАВНОГ НАРОДА У ДАЛМАЦИЈИ
Нису календарске Нове године, гала дочеци, 

празничне еуфорије и честитке дирнуле 
ни окопниле јуначка срца православног 

народа у Далмацији. Тамо где се одувек живело 
тешко, са муком, увек три пута теже неголи 
на другим местима, чврста вера православна 
једино је држала и одржала народ верујући у 
одлуци да остане и опстане. Нови почеци, нове 
одлуке, молитве и жеље везивале су се и везују 
за дан Рођења Спаситеља,  празник највеће 
радости али и време доношења највећих и 
најважнијих одлука. Тако је било некада, тако 
је остало до данас. У прилог томе сведочи 
вековна традиција од које се не одступа, 
мноштво обичаја који се негују тамо где је 
свега неупоредиво мање него некада, народа 
посебно. Али све и да је један човек у селу 
остао, док је жив он живеће и наслеђе предака, 
баш као што каже она толико пута поновљена 
изрека - „Боље да нестане село него обичај”.

ПОШТУЈУ СЕ НЕКАДАШЊИ ОБИЧАЈИ

Оно што многи нису прочитали у књигама, 
научили су предањем и примером својих 
предака. Чак и када су о посту и његовом 
значају мање имали прилику слушати него 
данас, постили су, делима сведочили о 
животу какав би истински хришћани требало 
да живе, са вером у Бога, пожртвованошћу 

према породици, скромно, 
преносећи традицију и 
обичаје на своје потомке 
учећи их, пре свега, да 
буду поштени, вредни и 
честити људи. Времена су 
се променила, али суштина и 
значај, припреме за празник 
Рођења Христовог, вратиле 
су и изнова оживеле оне 
вредности које су овај 
народ одржале упркос свим 
преживљеним недаћама.

И ове године, последњег 
дана четрдесетодневног 
поста, у рану зору на Бадњи 
дан ишло се по храстово 
дрво за огњиште. Три 
усечена дрвета, бадњака, 
доносе се пред кућу и 
доласком вечери полажу 
на огњиште, како би наредна 
година обиловала срећом, 
здрављем породице и 
напретком. Оно што се у 
Далмацији до данас одржало 
као обичај, јесте да по бадњак иде глава 
породице, најстарија мушка глава у кући. У 
не тако давним временима, бадњак би стајао 
уз кућни праг до вечери, а онда се уносио у 

кућу и налагао на огњиште. Као што се, према 
хришћанској традицији, обичај сечења бадњака  
везује за то што су витлејемски пастири, на 
знак Звезде да се родио Христос Спаситељ, 
насекли грања и понели га у пећину да наложе 
ватру и огреју Христа и његову мајку, тако 
су православни у Далмацији и живели само 
неколико генерација уназад, окупљени око 
ватре са огњишта на којем се и грејало и храну 
спремало, око којег се доносила свака важна 
одлука. Као спона са тим временима, обичај 
налагања бадњака пренео се у просторије 
које у зимском периоду служе за сушење и 
димљење меса, али се бадњак првенствено 
морао и мора уносити преко породичног 
прага. Како се тога дана на трпези налази 
само посна храна, трепезе православних у 
Далмацији красиле су суве смокве, шљиве, 
ораси, бадеми али и посни уштипци по рецепту 
што је од бака у наслеђе остао. 

- Некада смо то једино и имали, који орас 
или бајам, или комадић ћуктера од грожђа 
што су нам га мајке спремале и чувале деци 

Равни Котари

Книн
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за Бадњи дан. Кад је било брашна довољно, 
онда су уштипци најмлађима били највећа 
радост. Главни оброк био је купус спремљен 
на уљу, кромпир или блитва. Касније, када се 
почело мало боље живети, спремао се бакалар 
– прича нам Јованка М., која је православним 
обичајима учила и своју децу.  

Како некада, тако и данас. Готово да није 
било куће из које није допирао мирис куваног 
бакалара. У смирај дана бадњаци су уношени 
на огњишта, засипани житом да година буде 
родна, уз поздраве домаћина : „Добро вече, 
на добро вам дошло Бадње вече” и отпоздрав 
укућана: „Бог дао добро, и са тобом на боље”. 
Након тога, сви путеви водили су пред храмове, 
на вечерње богослужење и благосиљање 
бадњака. 

Од Сплита преко Бителића, Врлике и 
Цетине, преко Книна, Кистања, Ђеврсака 
до Шибеника и Равних Котара, готово да 
није било храма испред којег се нису бројале 
варнице са ужарених бадњака. Пристигло и 
младо и старо, и они који куће отвореним држе 
као и они који им се, макар о празницима, из 
даљине враћају. Бадњакове гране, слама расута 
по поду, граја деце која су по слами тражила 
бомбон или новчић, али и храмови који су те 
вечери били испуњени до последњег места, 
најлепша су слика и најбољи показатељ да се 
вера чува и тамо где је најтеже. То је радост 
која испуњава и омекша и најтврђа срца, 
радост која је својствена празнику Рођења 
Христовог, радост која недостаје само онда 
када народа нема. Знајући то, многи су празнике 

дошли да прославе управо 
у својим селима, неки чак 
и по први пут. 

- Живим у Србији, и по 
први пут сам дошао у село, 
родну кућу свог оца да овде 
дочекамо Божић. Ја овде 
нисам рођен, али је ово 
најлепши и најрадоснији 
Божић који дочекујем. 
Можда је на другим местима 
свечаније или материјално 
богатије, али је радост која 
се овде осећа немерљива и 
неописива речима. Обичаји 
који се овде поштују, на 
начин који по први пут 
доживљавам, нису део 
фолклора, већ истински, 
дубоко укорењени и народ 
се са њима саживео. Они су 
најбоља слика овдашњих 
људи – каже Душан Ц. из 
једног книнског села. 

- Одувек смо се, 
нарочито у детињству, 

посебно радовали Бадњем дану и Божићу. 
То су празници који у нашем народу обилују 
мноштвом обичаја. Припрема празничне трпезе, 
одласци по бадњаке и њихово уношење у 
кућу, одлазак у храмове, празнична вечера, 
породица на окупу, честитке и жеље које једни 
другима упућујемо, нешто су чему смо сви ми 
учени и чему настојимо учити и нашу децу. 
Ако то заборавимо, заборавићемо и ко смо 
и одакле потичемо, а народ који не поштује 
своје корене, обичаје и традицију, ништа је 
но биљка без корена – поручује Гордана Б., 
која је са супругом и децом дошла у један 
од книнских храмова.

Божић јесте празник радости, празник 

посвећен породици и оним истинским 
вредностима. Празник када се све оно лоше и 
ружно оставља у протеклој години, са жељом 
да мир, љубав и слога завладају у долазећој.

- Код нас се каже какви сте на Божић, 
такви ћете бити целе године. Зато се на Божић 
опрашта онима који су се о нас огрешили, и 
тражи опроштај од оних о које смо се огрешили. 
Ако се нисте за Божић измирили са онима са 
којима не причате, ако сте било које друго 
осећање осим љубави у срцу задржали онда 
узалуд прича и вера ваша. Сведок су дела, а 
не речи, једино тако смо прави и истински 
хришћани. За Божић се не иде од куће, изузев 
ако то није неко од мушких укућана ко одлази 
у другу кућу на честитање, али се честита 
свима. Некада су људи ишли кроз село да 
честитају једни другима, нису улазили у туђе 
куће, али би се на путу мирбожили. Оно 
најбоље у кући чувало се за Божић, па иако 
се живело скромно чесница и цицвара су 
биле обавезан део Божићне трпезе. Данас 
је свега више, спрема се изобиље хране, 
али то није показатељ да смо бољи људи и 
већи верници, нажалост је често супротно – 
сведочи Гордана начин обележавања празника 
у својој породици.

А управо у том духу православни у 
Далмацији прославили су дан Рођења 
Христовог, уз свећу и жито, у породичној 
атмосфери окружени најмилијима, уз ломљење 
чеснице и обавезно мирбожење кроз сва 
три дана обележавања празника, радосним 
поздравом „Мир Можији, Христос се роди!”. Са 
жељом да Ново лето Господње донесе управо 
оно што овом народу највише треба, мир и 
радосне дане, и да оне варнице бадњака не 
буду „колико варница, толико парица”, већ 
колико варница, толико добрих, искрених и 
честитих душа у овим полупустим крајевима.                                                                  

Васка РАДУЛОВИЋ

Задар

Ђеврске



14 11. 01. 2023. / ИЗВОР 310РЕПОРТАЖА

ДЕВЕДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИ МОМИР БИЛИЋ ЈЕДИНИ ЈЕ СТАНОВНИК СЕЛА ЦИВЉАНЕ

САМ САМЦАТ У ПУСТОМ СЕЛУ ЦИВЉАНЕ

Од прератних 853 становника у 238 
домаћинстава, у селу Цивљане данас 
је остао један човек у једној кући. Није 

то статистика већ сурова стварност овог села 
подно Динаре.  Деведесет и пет му је година, 
каже нам отац Лазар Пријић чијој парохији 
Цивљане припадају и који нас одводи до Момира 
Билића, јединог становника у овом селу.

Да човек у позним годинама остане сам 
у домаћинству, неретко болестан и без било 
чије помоћи, у данашње време није тако редак 
случај, посебно када се ради о бројним селима 
далматинске Загоре. На подручју врличке парохије 
из године у годину све је више домова у којима 
остану управо такви, времешни, болесни, 
немоћни старци који након смрти партнера 
остану да броје своје преостале дане живота. 
Ту муку и невољу осуђени су да поделе једино 
са преосталим комшијама у селу, макар у оним 
тренуцима „злу не требало”, да им бар хитну 
помоћ позову кад сами нису у стању ни толико. 

Није то случај и код Момира Билића, 
који већ годинама живи сам у домаћинству, 
улици али и у читавом селу. До првих комшија 
у другом селу деле га километри пута које 
више није у стању прећи, а једино друштво са 
којим разбија свакодневну тишину прави му 
мачак са којим дели све до последњег залогаја 
хране. У близини нема ни родбине ни комшија, 
често ни пролазника који би му пружили руку 
ако га из кревета придигнути затреба, па се 
друштву и шачици разговора више обрадује 
него ли било чему другом што би му се понудити 
могло. Сведочи нам о томе и свештеник врличке 
парохије, Лазар Пријић, који у свакој прилици 

настоји да Момира бар обиђе. 
- Није Момир једини човек у парохији који 

живи сам и којег треба обићи, али је једини 
који је остао сам у читавом селу. Деведесет 
и пет му је година, још се сам о себи брине, 
сам себи спреми оброк, али се све теже креће, 
године чине своје. Има добрих људи који га се 
сете, обиђу, дођу из Врлике, Цетине или неког 
другог околног места, донесу му нешто, помогну 
колико могу, а он се мученик бори како зна 
и уме. Најсрећнији је кад му неко сврати, кад 
има са ким прозборити по коју реч, кад му 
неко бар врата одшкрине да види и пита да 
ли је жив – прича нам врлички парох Пријић 
који нас уским макадамским путем одводи 

пред Момирову кућу. 
Преподневни су сати, казаљке ближе 

подневу него јутру, али пред Момировом 
кућом гробна тишина. Зима је, не чују се чак 
ни цвркути птица, а други више и нема ко. 
Угледа нас на капијици Момиров мачак па и 
он негде замакну иза зида, ненавикао на друго 
друштво изузев свог брижног газде. Траг дима 
из димњака знак је да је Момир устао, жив је, 
ватру је наложио али ко зна да ли је тог јутра 
и излазио напоље, исте мисли делимо иако их 
нико не изговара. И баш у том тренутку мучну 
тишину разбија блага шкрипа отварања врата 
иза којих се споро и несигурно, са џезвом од 
кафе у руци помаља Момир. Махањем руком 
позива у госте, мада не видећи најбоље ни 
ко му у сусрет долази. Ипак, нисмо потпуни 
странци и незнанци, препознали смо се већ 
након две-три измењене речи.

- Хајте унутра на каву.  Ево ја таман попио 
своју, па кренуо вани да бацим овај талог из 
џезве. Има и ракије. ‘Ајмо унутра, нећемо на 
вратима стајати – озарена лица позива у кућу 
Момир, у тренутку изгубивши онај празан поглед 
са којим је, само пар тренутака раније, излазио 
из свг дома. 

Неколико квадрата већ угрејаног простора 
у којем Момир проводи своја двадесет и четири 
сата дневно, били су довољни за пријатељску 
атмосферу у којој за причу не треба увод, а 
тема толико да време за њих не може бити 
адекватно мерило. 

- Могао сам у младости отићи одавде. Дођем 
у Загреб, понуде ми посао у милицији. Ја одмах 
пишем писмо жени и ћаћи, да чујем шта ће они 
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рећи. Поштовао сам жену, оба родитеља, али 
сам за све прво жену па оца питао. Дође писмо 
назад у Загреб, читам ја, а они само што не бију, 
неће ни да чују да останем тамо. Али пази, мој 
отац је био добар и вредан човек, прави домаћин. 
Имао је тада сто оваца, пет волова, три краве, 
двоје магаради. А магарад смо држали због 
оне планине тамо, на њима превозили товар 
када лети овце изводимо на Динару – прича 
Момир, као да се жели оправдати за одлуку 
што се, још у раној младости, определио за 
живот у селу. 

Посао у милицији није прихватио, већ се 
вратио кући бринути о породици, кући, благу 
и имању од којег су сви живели, јер до другог 
посла тешко је било доћи. Знајући га као вредног 
и спретног у то доба понуде му, каже, да буде 
лугар. Да обилази и од сече чува оно мало 
стабала што су се овде шумом звала. Тамо где 
се тек пошумљавало, није смела стока заћи, а 
терена за испашу није било изобиља.

- Кад је отац чуо да су по мене дошли да 
радим као лугар, истера те људе из куће. Нећете 
ви мог сина са народом завађати, ако је тај 
посао добар ви га радите, немојте мени немир 
у кућу доносити, каже им и затвори врата – 
присећа се Момир и са нама дели своју другу 
прилику за посао у младости.

Ипак, деценију ипо био је запослен као 
курир, како би се свакога дана, након обављеног 
посла, могао враћати кући, породици и имању. 
Обишао је пешачећи сваки метар земље од 
Цивљана, Цетине па све до Книна, и најчешће 
био једина веза између села и града.

- Све сам ја то на ноге прелазио, километре 
и километре пута. Ако коме стигне писмо, торбу 
о раме па пут под ноге. Ако чујеш да се негде 
родило дете, прво идеш код родитеља његових 
па у град код матичара да дете пријавиш. Није 
народ онда ишао до града за сваку ситницу, нити 

је за то имао времена, само преком потребом 
– појашњава нам Момир.

ЗБОГ РАТА НИШТА ВИШЕ НИЈЕ И НЕЋЕ 
БИТИ ИСТО

Иако тешко и сиромашно, живело се ипак 
добро, каже. Народ је радио на својој земљи, 
мучио се да би прехранио породицу, одгајао 
бројну децу. Заокупљени својим бригама нису 
имали времена да брину туђе, па је свако са 
сваким могао, помагали су једни другима и 
више је слоге било него данас. Свака долазећа 
година бивала је бар по нечему боља, све 
до рата који је, како каже Момир, уништио и 
народ и државу.

- Рат је велика несрећа.То су луди људи 
закували и направили. Завадили народ, опустели 
земљу. Што се нису међу собом били, а народ 
оставили да живи - једноставно појашњава, 
пита се и одговара Момир. 

Због тог рата ништа више није и неће бити 
исто, не само за њега, каже, него за сав овдашњи 
народ. Куће остале напуштене, запаљене и у 
коров обрасле, села пуста, а народ своје корење 
пушта у земљама које за њега нису и никада неће 
бити његов грумен земље и његово тло. Момир 
је остао без сина који је страдао у саобраћајној 
несрећи. Супруга то бреме туге није издржала 
па се, након година проведених непомично у 
кревету, и она упокојила, од жалости за сином 
од свега одустала. Остала му је једино ћерка, 
сада и она у поодмаклим годинама, и унучад 
у Србији која повремено дођу да га обиђу. 
Могао је и он код њих, звали су га да не буде 
сам, али је рађе бирао да сам остане него да 
њима буде на терету.

- Њих је у кући петоро-шесторо, и ја нећу 
да идем тамо. Сметао бих њима а ни сам се не 
бих осећао као у својој кући. Спремим себи кад 

могу и колико могу. Крува увек имам, млеко 
купим, кекса, па то ујутро све умрвим заједно 
и једем. Кад могу да устанем на ноге, скувам 
себи јухе и меса, оно што знам. Шта сам све 
преживео па ја сам и од ове Динаре јачи. Некад 
ми се чини да све још могу, али су ме ноге 
издале, па буде дана када једва устанем из 
кревета, тешко се обучем, некад чак ни чарапе 
не могу сам обути. Сам оперем, приклоним 
за собом, знам да ми нема ко други. Али није 
ми ни то тешко колико самоћа. Немаш са ким 
реч проговорити. Ето, имам мачка па са њим 
говорим, али и он зна у скитњу па га нема док 
шерпицом не лупим да дође јести - појашњава 
уз шалу на крају Момир. 

А како човек то све издржи, он најбоље 
зна. Кад сати, дани, месеци и године пролазе 
а време као да је заувек стало. 

 - Најприје ти могу казати да човек претрпи. 
Види да не може мењати, нема овога, нема 
онога… и онда то све претрпиш. Из тебе то 
као да изађе и оде. Бар да ми је жена жива, 
све би било другачије. Тако ја сада кубурим 
сам, сам самцат у читавом селу овде, мила 
моја - са уздахом који разара и најтврђе срце 
помирљиво одаје Момир. 

И докле ће моћи тако то само и једино 
драги Бог зна. Још увек нађе снаге да направи 
по коју букару по којима је некада био познат 
и сам за себе запева кад му најтеже буде. 
Петнаест година самоће научиле се га таквом 
животу, да претрпиш онда када знаш да не може 
другачије. Далеко од свега и свих. Старост и 
самоћа суморније и теже од зимских дана, пустих 
улица, затворених кућа и обраслог села, али 
благослогослови сусрета и речи на растанку 
ипак драгоценије од свег овоземаљског сјаја 
и бљештавила.  Јер живот брзо прође, као и 
свака календарска година.                                                  

Васка РАДУЛОВИЋ
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ТЕМА СРПКИЊЕ И ДРУШТВЕНО ЖЕНСКИ ОДНОСИ ОДВОДИ НАС НА КУЛТУРНУ СЦЕНУ. ГОРДАНА ПАВИЋ ПЕСНИКИЊА ИЗ 
ДАЉА СВОЈИМ ЈЕ СТВАРАЛАШТВОМ И АКТИВНОСТИМА СНАЖНО ВЕЗАНА ЗА ЖИВОТ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕ ЗНАЧАЈНО ДОПРИНОСИ 
БОГАТИЈЕМ КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ СРПСКОГ НАРОДА У ХРВАТСКОЈ. СВОЈУ ИНСПИРАЦИЈУ НЕ ПРЕТВАРА САМО У СТИХОВЕ, 
ОСМИСЛИЛА ЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈУ КОЈА ЧУВА ТРАДИЦИЈУ ЖИВОТА У СРПСКИМ СЕЛИМА

ГОРДАНА ПАВИЋ СРПСКА ПЕСНИКИЊА 
КОЈА НЕ ЗНА ЗА ПРЕПРЕКЕ

У општини Ердут заживела је нова мани-
фестација под називом „Прело – Златне 
руке вредно раде”. Културно-уметнички 

програм који нас враћа у прошлост осмислила 
је и организовала песникиња Гордана Павић. 
Председница Удружења пензионера и оштећених 
пензионера општине Ердут овим је програмом 
одала почаст сетним сећањима чланова удружења 
и својих сумештана. Тако је у даљском Дому 
културе 22. децембра одржано прво Прело.

– Намера нам је да то постане традиција. 
Причаћу анегдоте које сам запамтила из времена 
када сам била млађа. Нисам никада била на 
прелу, али испричаћу шта сам сазнала од моје 
мајке Јуле и мојих комшиница Даде, Кеке, 
мајке Гараве, мајке Зоре и других. Прело се 
одржавало како би се људи окупљали, зближили 
и дружили, ту су се рађале љубави, уговарале 
свадбе, чијало се перје, комињао кукуруз, прело 
се, везло се, штрикало. На прелу се разговарало 
и оговарало, о сетви, жетви али се претресало 
и све шта би се дешавало у селу. Припремала 
су се домаћа јела, сухомеснати производи од 
шунке, кобасице, сланине, чварака, кромпира 
у рерни до сира. Било је и погачица, лепињица, 
крофни, а пила се ракија и вино – прича нам 
Гордана која истиче да је ова манифестација 
настала из жеље да се бар накратко одвојимо 
од савремене технологије и начин живота који 

људе отуђује једне од других.
– Да се решимо интернета, таблета, мобилних 

телефона, да се дружимо и будемо заједно. Људи 
су се одвојили једни од других и то не ваља. Прело 
се одржавало само у зимском периоду, готово 
сваки дан, али увек код неког другог домаћина. 
То се дешавало на селу у дугим зимским ноћима, 
а окупљале су се жене и девојке, долазили су и 
младићи. Причале су се старе приче о хајдуцима, 

вештицама, царевима и змајевима. Те приче су 
углавном причале баке – објашњава Гордана Павић 
која не крије жељу за дружењем и приснијим 
односима који су некад красили живот на селу.

ПОДРШКУ ПРЕЛУ ДАЛА И ДРУШТВА ИЗ 
ОКОЛНИХ МЕСТА

Током Прела у даљском Дому културе жене 
су као некада плеле, хеклале, везле, а све је 
употпуњено културно–уметничким програмом који 
је повезао не само мештане Даља него и околних 
места. Тако су свој допринос овом програму 
осим домаћег СКУД-а „Бранко Радичевић” дали и 
здравичар Слободан Нешић из СКУД-а „ Ј.Ј. Змај” 
из Бијелог Брда и Мушка певачка група „Наши 
корени” из Борова. Стихове „Здравицу прелу” 
које је написала песникиња Павић рецитовао 
је Слободан Нешић.

– Ја нисам живео у времену када су се 
одржавала прела, али се сећам прича наших 
старих. Причали су како је то било лепо, како 
су уживали, веселили се, причало се и пило. Све 
што оживљава старину, што је традиција и што 
представља српски народ, оно што је изворно 
морамо и требамо да подржимо. Била ми је част 
када ме је госпођа Гордана позвала и изразила 
жељу да рецитујем њену песму – изјавио је 
Слободан Нешић.
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Истовремено срећна и сетна била је 
84-годишња Јелена Илишевић из Даља. Она се 
присетила својих младих дана, кад је са радошћу 
посећивала прела, дружила се и веселила сваком 
окупљању. Њена су сећања подстакла Гордану 
да организује прво даљско Прело под мотом 
„Златне руке вредно раде”.

– Било је то дружење, у кућама се окупљало 
и по 15 момака и девојака, прело се, плело, 
штрикало. Припремала се храна, било је свега 
и то нам било нешто најлепше и највеселије. 
Некада смо заиграли и коло, плесали би и момци 
и девојке. Била је то милина и јако леп део 
наших живота. Тога већ јако дуго нема, зато сам 
предложила да покушамо да организујемо прело 
како би се сакупили и да не заборавимо, то је 
наша старина – присећа се  Јелена Илишевић.

ИАКО СЛЕПА ГОРДАНА НЕУМОРНО СТВАРА 
ОД РАНОГ ДЕТИЊСТВА

Ово дешавање и нову манифестацију која 
је окупила мештане Даља, али и комшије из 
околних села осмислила је Гордана Павић која 
неуморно ствара још од раног детињства. Рођена 
је 1948. године у Даљу, а похађала је Школу за 
децу оштећеног вида „Вељко Рамадановић” у 
Земуну. Далеке 1958. године открила је љубав 
према писању која није престала до данас. 
Радила је на централи Водовода Осијек од 
1968. до 1991. године. Данас живи и ствара у 
родитељској кући у Даљу.

Гордана је веома активна и учествује на 
свим песничким сусретима на подручју источне 
Славоније, Барање и западног Срема, председница 
је Удружења пензионера и оштећених пензионера 
општине Ердут, чланица Градске организације 
савеза слепих Нови Сад, Удружења слепих 
Осијек, Српског културног друштва „Просвјета” 
пододбора Даљ и почасна чланица Удружења 
жена Даљ. Сарадница је Радио Борова и Радио 
Дунава, часописа „Бијела пчела” и сарадница 

свих звучних и Брајевих гласила за слепе и 
слабовиде особе која излазе у Србији и Црној 
Гори. Слепа је рођења, а том хендикепу није 
дозволила да завлада њеним животом, испунила 
га је оним што воли.

– Писањем се бавим од далеке 1958. године, 
писала сам тада песме о луткама, клацкалицама, 
љуљашкама, а после и о свему другоме. Прва 
моја песма коју сам написала је „Насмејан човек” 
коју сам посветила мом слепом професору 
Јовану Васиљевићу који ми је био други отац, 
да није било њега ја сигурно не бих била ово 
што сам данас. Пишем о љубави, о људима и 
њиховим особинама, о ноћима и о оним бесаним, 
добијем свакакве инспирације. Проналазим је 
свуда, читајући, слушајући приче, инспиришу 
ме људи а понекад се инспирација појави сама 
од себе – прича нам Гордана која не крије да 
није увек лако и да се иза свега крије упорност, 
труд и образовање.

– Јако сам се трудила и уз помоћ мојих 
професора, наставника и васпитача на које 
често мислим и данас. Моја је школа мој понос 
и да нисам отишла и похађала је не знам шта 
би се десило са мном – истиче Павић.

„СВЕ ПИШЕМ И ОБЈАВЉУЈЕМ НА СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ И ПИСМУ”

Од 1989. до данас објавила је роман „Теку 
капи врлине” и збирке песама „Сећања”, „Благо 
очима”, „Песма уме”, „Врућ ветар”, збирку 
приповедака „Тетка Славкина баштина”, збирку 
песама „Утеши, Боже”, збирку песама за децу 
„Златокоса”, књигу афоризама „Сложна браћа 
не живе заједно”, збирку песама „Чудотворац”, 
књигу драмских текстова „Мој брат на високом 
положају” и збирку песама „Вишња на крилу 
сунца” и „Светле тачке наших живота”.

– Последња књига објављена је у октобру 
2021. мада је многи је зову „Светле тачке наших 
живота” то нису ничије светле тачке него само 

моје. Нова књига је завршена и „Дневник моје 
свакодневнице” је у штампи – најављује нам 
Гордана нову збирку песма.

Све што ствара писано је на српском језику, 
а њене се књиге могу пронаћи у библиотекама 
у Вуковару, Даљу, Борову али и у Републици 
Србији.

– Све пишем и објављујем на српском језику 
и писму. Мој матерњи језик је српски, ја сам 
Српкиња и не употребљавам ни један други језик. 
Издавање књиге помогне ми Српско културно 
друштво Просвјета, Веће српске националне 
мањине, Заједничко веће општина и моја општина. 
Ту су и моји пријатељи. Моје књиге се могу 
пронаћи у библиотекама као што је Захарија 
Орфелин у Вуковару, библиотека у Даљу, у 
Просвјети у Борову, има их у Матици српској у 
Националној библиотеци у Београду – наводи 
песникиња.

Проблеми који тиште књижевнике који пишу 
на матерњем језику, каже Гордана, највише се 
односе на недовољна финансијска средства и 
издаваштво. Њој су те проблеме отклонили 
подршка српских културних установа и локалне 
заједнице.

– Беспарица. То је оно што све тишти, многи 
издају своје књиге сами и немају подршку издавача 
као што је мој случај. Увек сам имала велику 
подршку мојих комшија, суграђана и локалне 
заједнице. Та је подршка велики допринос мом 
стваралаштву, да је нисам имала ја не бих могла 
да стварам – објашњава Гордана.

„НЕЋУ ДА СЕДИМ У ЗАПЕЋКУ И ДА БУДЕМ 
СЛЕПА ГОРДАНА”

Иако слепа ова је жена организатор 
манифестација, председница удружења, чланица 
бројних организација, сарадник медија и активан 
члан друштва. Красе је неуморни стваралачки 
дух, позитивна енергија и љубав према људима.

– Увек кажем да нећу да седим у запећку 
и да будем слепа Гордана. Када сам била дете 
знала сам да се разочарам и кажем ја то не 
могу, а мој покојни професор Јова каже реци 
ја то хоћу, ја то могу и ја то морам и ти ћеш 
све моћи. Увек се сетим те његове реченице и 
када некада будем тужна и нешто не могу, јер 
наравно да имам и таквих дана, ја кажем; ја 
то хоћу, ја то морам. Осим писања јако волим 
да се дружим, да шетам иако ми постаје све 
теже да ходам а и немам увек пратњу. Јако 
волим госте и друштво – каже Гордана и за 
крај разговора поручује.

– Многе жене нису активне и ја се на то 
љутим. Поручујем им да буду активне, да излазе 
из куће, да се шетају, друже, да зову госте у 
кућу, да оснивају или се учлане у удружења, 
да нешто раде.

 Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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БОРОВСКА РАЗГЛЕДНИЦА, ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ СВОЈИМ РАДОВИМА ПРЕДСТАВЉАЈУ ФОТОГРАФИ 
АМАТЕРИ, ОВЕ ГОДИНЕ ПРОСЛАВЉА И МАЛИ ЈУБИЛЕЈ, ДЕСЕТУ ГОДИШЊИЦУ ОДРЖАВАЊА 

МОТИВИ БОРОВА ЗАБЕЛЕЖЕНИ ОБЈЕКТИВОМ ФОТОГРАФА АМАТЕРА

Веће српске националне мањине општине 
Борово већ десету годину заредом организује 
манифестацију под називом Боровска 

разгледница у којој са својим радовима учествују 
фотографи аматери. Током године учесници 
фотографишу боровске мотиве, а све у циљу да 
забележе неки тренутак у животу овог места, 
његовим људима, пејсажима, догађајима. Ове 
године фотографије су стигле из фото-апарата 
19 учесника.

- Сваке од ових десет година имали смо на 
десетине учесника и доста добрих фотографија 
од којих су неке своје место нашле и на насловној 
страни монографије о Борову. Учињеним смо 
веома задовољни и надамо се да ће ова 
манифестација наставити да живи и да ћемо 
на најбољи начин промовисати наше место кроз 
теме које су већ годинама исте, а то су људи, 
догађаји, природа, култура и културна баштина 
- каже председник ВСНМ општине Борово и 
покретач ове манифестације Душан Латас. 

На крају године фотографије буду изложене, 
а приход који њиховом продајом буде сакупљен 
користи се за израду календара и у хуманитарне 
сврхе.

- Тај хуманитарни део усмеравали смо према 
нашим сумештанима, али то није хуманитарног 
карактера у пуном смислу те речи, то је више 
начин да се некога сетимо. Неког од наших 
суграђана који  је у одређеном моменту био или 
у проблемима или у некој потреби. Тако смо се 
ове године сетили породице Јасне Веселиновић 
која је, нажалост, трагично изгубила живот у 
саобраћајној несрећи, а која је увек била са нама 

или кроз дешавања у нашем КУД-у или кроз нека 
друга удружења. Ово је, дакле, прилика не за то 
да према тој породици будемо хуманитарни него 
да их се присетимо и да им на тај начин поручимо 
да смо и надаље заједно с том породицом – 
поручио је Латас.

Поред бројних других манифестација које 
се одржавају у Борову, Боровска разгледница 
постала је једна од оних на којој Боровчани 
учествују с посебним задовољством и жаром.

- Организацијом Боровске разгледнице 
Веће српске националне мањине наше општине 
постигло је пун погодак и уз доста ентузијазма 
подигли су манифестацију на висок ниво. Већ 
десет година у прилици смо да видимо лепе 

мотиве Борова на фотографијама које приказују 
одређене тренутке у природи, буђење пролећа, 
снежне пејсаже које смо све мање у прилици да 
гледамо или радостан догађај у коме учествују 
наша деца или људи и да им се на крају године 
дивимо. Што се тиче мог личног доприноса могу 
да кажем да фотографишем успут, када се нађем 
у природи и, онолико колико имам осећаја за 
то, успевам да урадим нешто фотографија, а 
буде среће да једна или две прођу кроз филтер 
наших стручњака па да буду и изложене – прича 
начелник општине Борово Зоран Баћановић. 

У изради фотографија учествују Боровчани 
свих узраста који су љубитељи добре фотографије. 
Једа од њих је и четрнаестогодишња Јована 
Миросављевић. Мотива јој не недостаје јер 
Борово је смештено уз Дунав који целом овом 
крају даје посебну лепоту.

- Укључила сам се прошле године, а 
фотографију волим од најранијег детињства. 
Увек сам нешто фотографисала и имала сам жељу 
да се тиме бавим и, када будем старија, да будем 
фотограф. Највише ме привлачи Дунав, заласци 
сунца и животиње којих и код куће имам доста – 
каже Јована, а доказ њене успешности је и број 
свиђања испод њене фотографије објављене на 
Фејсбуку на основу чега је и награђена.

Програм су својим наступима употпунили 
млади хармоникаши и чланови Тамбурашке секције 
КУД-а „Бранислав Нушић“ уз своје вршњаке из 
Осијека којима боровски КУД помаже да савладају 
прве тамбурашке кораке. Свим учесницима и 
заслужним институцијама и појединцима на 
крају програма подеЉене су захвалнице.

Славко БУБАЛО
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У ФОРМИ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ ВУКОВАРСКИ ПОДОДБОР СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ДРУШТВА ПРОСВЈЕТА ТРАДИЦИОНАЛНО, 
ДРУГОГ ДАНА НАЈРАДОСНИЈЕГ ХРИШЋАНСКОГ ПРАЗНИКА, ОДРЖАВА СВЕЧАНИ БОЖИЋНИ ПРОГРАМ

СВЕЧАНИ БОЖИЋНИ ПРОГРАМ ВУКОВАРСКЕ ПРОСВЈЕТЕ

КОНЦЕРТОМ НАЗВАНИМ „НАШИХ 75 ГОДИНА” СКУД ЈОВАН ЛАЗИЋ ИЗ БЕЛОГ МАНАСТИРА ОБЕЛЕЖИО 75 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

ЗАХВАЛНОСТ СВИМА КОЈИ СУ ВОДИЛИ ДРУШТВО КРОЗ 75 ГОДИНА
Пред крај старе године СКУД „Јован 

Лазић” из Белог Манастира одржао ие 
целовечерњи концерт којим је на свечан 

начин обележио 75. годишњицу постојања и 
рада. Уз своје госте из Хрватског КУД-а Бели 
Манастир, Ромског ресурсног центра и Дуета 
Х и М чланови овог друштва представили су 
се најбољим кореографијама.

Јубиларни 75. рођендан био је и прилика да 
се чланови „Јована Лазића” захвале свим људима 
које су своју енергију уложили у рад друштва. 
Многи нажалост више нису међу живима, па 
су признања примили њихови наследници 
који су се сви одазвали позиву организатора, 
осим наследници првог председника друштва, 
Љубомира Петровића, који је био на његовом 
челу 1947. па до 1952. године. 

Признања су тако примили Марија Крачунов 
у име свог оца Предрага Крачунова који је 
председник овог друштва био од 1953. до 
1965. године, затим Босиљка Патафта у име 
Недељка Јефтића који је био председник 
1970. године, Станоја Цицак у име свог оца 
Младена Цицка који је био председник 1971. 
године. У име Јосипа Милића - Деде који је  

председник друштва био од 1972. до 1992. 
године признање је преузела ћерка Марија 
Алберт док се Владо Елаковић који је председник 
друштва био од 1992. до 1994. јавио јер није 
могао да дође. У име Новака Вукчевића који 
је био председник од 1995. до 1998. године 
признање је примила ћерка Соња Вукчевић, 
а признање је примио и Радивој Михајловић 
који је био председник друштва од 1999. до 

2003. године. Признања су примили и Илија 
Јаснић председник из 2003, Љубомир Јеличић 
председник од 2004. до 2006, Миленко Станић 
председник 2007, Боривој Белић од 2008. до 
2012. те Светана Пешић која је председница 
од 2013. године до данас. Концерт је одржан 
под покровитељством Савета за националне 
мањине Републике Хрватске.                                              

Стана НЕМЕТ

У Српском дому на Божићном програму 
8. јануара учествовали су најмлађи 
чланови Вуковарског српског певачког 

друштва Јавор, ученици вуковарске Гимназије, 
полазници музичке школе Драгутин Тадијановић, 
вокални солисти Живојин Јергић, Милисав 
Петковић и Катарина Лукић, а беседу о значају 
и важности овога празника одржао је Срђан 
Деспотовић, док је омладина из Пачетина по 

први пут вуковарској 
публици приказала 
обичај вертепа. 

- Вертеп се негује 
у Пачетину, али и у 
другим селима са 
нашег подручја, Тење, 
Маркушица, Бобота, 
Вера, углавном сва 
наша околна места. 
Негде се иде по целом 
селу, негде само у пар 
улица, али код нас у 
Пачетину обилазимо 
цело село. Глуми увек 

пар момака који су обучени у цареве и приказују 
народни обичај како су некада мудраци и 
цареви дошли да се поклоне новорођеном 
Господу Исусу Христосу. Тај обичај је баш лепо 
прихваћен од стране мештана. После палења 
Бадњака мислим да је ово најзаступљенији 
обичај који се негује код нас. У обилазак 
села крећемо после вечерње службе и 
палења Бадњака до пред поноћ, онда идемо 

на јутарњу службу и на Божић око подне 
кренемо у обилазак остатка села – каже 
учесник вертепа Слободан Лукић.

Вуковарски пододбор СКД Просвјета овим 
програмом традиционално започиње нову 
календарску годину. 

- Ове године планирамо задржати 
старе програме, али неке ћемо мало и да 
променимо, Скуп аудиофила у вечери винила 
био је искључиво посвећен рок музици па смо 
самим тим имали и мању посећеност људи. 
Ове године смо одлучили да се прилагодимо 
и другим љубитељима добре музике, тако 
да ћемо слушати плоче и имати уживо 
програме са музичарима са овог простора. 
Већ 12. јануара нас очекује вече војвођанске 
тамбуре, у фебруару припремамо вече Томе 
Здравковића, док у марту планирамо вече 
посвећено Десимиру Мирковићу, човеку са 
нашег подручја који нас је задужио лепотом 
своје изведбе народне музике – закључио је 
председник СКД Просвјета пододбор Вуковар 
Миленко Живковић. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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НОГОМЕТ /ФУДБАЛ КАО ПРВИ ФАКТОР ПОМИРЕЊА (4)

СПОРТ ЉУДЕ ТРЕБА ДА СПАЈА, А НЕ ДА ИХ РАЗДВАЈА
Период стабилизације у фудбалским такмичењима на реинтегрисаном простору настаје након првих 
година и неколико одиграних такмичарских сезона. Из године у годину ситуација је све мирнија, 
страсти се смирују, а суочени са новим проблемима и одливом становништва, пре свега омладине, 
клубови су принуђени на међусобну сарадњу.

Оно што је у неком 
ранијем периоду било 
готово незамисливо, већ 

од средине двехиљадитих 
година долази до првих 
пријатељских сурета између 
српских и хрватских клубова, 
а долазак Данијела Поповића 
у Вуковар ’91 био је окидач и 
за друге играче да се одлуче 
за такав искорак.

– Спорт треба да буде 
усмерен према томе да људе 
спаја, а не да их раздваја. Ми 
смо се тиме руководили управо 
када смо инсистирали да лиге 
буду спојене, односно да се 
клубови заједно такмиче. 
Вербалних дуела је било и 
биће их увек, ту се не може 
деловати, али оно што је 
најбитније је да ми нисмо 
имали неких већих инцидената 
на подручју нашег средишта и у овом 
моменту сећам се једног таквог који је 
био без тежих последица, али веома ружан 
догађај. Ово друго је било све у једном 
фер и коректном тону и с временом је то 

било све боље. Ми сада имамо ситуацију 
да клубови међусобно играју и пријатељске 
утакмице, да се позивају на турнире. Ја 
сам на прослави педесете годишњице 
нашег савеза и рекао да је фудбал отишао 

далеко испред свих осталих структура 
друштва где ми делујемо заједно и то што 
смо направили у фудбалу треба да буде 
само пример и свима другима – истиче 
председник Ногометног средишта Вуковар 

Златко Вранчић.
Велику улогу у успо-

стављању тих међуљудских 
односа одиграли су људи 
који су се познавали још из 
периода пре рата, који су 
били спортски пријатељи, 
саиграчи или ривали, а који 
су се међусобно уважавали 
без обзира на националну 
припадност.

– Колико год су ти почеци 
били ружни, с временом 
то је полако долазило на 
своје. Негде од средине 
двехиљадитих ситуација 
се поправља и постаје 
онаква каква би и требала 
бити, док је данас ситуација 
сасвим другачија и оно што 
је постало за дивљење да 
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одређени клубови након утакмица приреде 
и вечеру, што је огледало како то треба да 
изгледа. Лично склањам политику увек са 
стране јер мене занима само спорт и где 
год да одем да гледам неку утакмицу, у 
Боботу, Трпињу, Борово, Негославце, знам 
да идем код своје браће и пријатеља од 
пре рата и сада, драго ми је да видим те 
људе, да комуницирамо, да попијемо пиће. 
Управо је данашње време и однос у фудбалу 
огледало и политици каква би она требала 
да буде. Нажалост, тога односа у политици 
још увек нема – каже дугогодишњи играч 
и тренер Ивица Радош.

ГРАДСКИ ДЕРБИ – ВИШЕ ОД ИГРЕ

Ти међунационални односи најбоље су 

се огледали кроз рефлекцију односа између 
градских ривала ХНК Вуковар ’91 и Ф(Н)
К Вутекс Слоге. Оба ова клуба баштине 
традицију предратне Слоге, док је први 
играо и игра на стадиону Борова, а други 
на стадиону Вутекса.

Уједно, ова два клуба имали су и најбоље 
селекције на простору целог Ногометног 
средишта, док су у њима играли и најбољи 
играчи. На све то национална одредница 
чинила је да њихови сусрети буду врло 
често више од самог фудбала. Ипак, ствари 
полако долазе на своје место и стварају 
се услови да се сем званичних утакмица 
одиграју и пријатељски сусрети између 
ова два клуба.

– Ситуација се стабилизује с временом 
и полако долази на своје. Сећам се да 

је негде 2007. или 2008. 
године Вутекс долазио код 
нас у Богдановце да игра 
куп утакмицу и човек из 
Вутекса ме је питао да ли 
ће бити неких проблема, 
на што сам му одговорио 
да буде сигуран да у 
Богдановцима неће бити 
никада проблема. Могу 
да истакнем да Кроација 
из Богдановаца има добре 
односе са свим српским 
клубовима, да их овде не 
набрајам, и то је нешто што 
памтимо као позитивно. 
Међутим, још 2004. године 
организовао сам прву 
пријатељску утакмицу 
Вуковара 91 и Вутекс Слоге. 
Тренер Вутекс Слоге у то 

време био је Боро Ковачевић, а утакмица је 
организована на стадиону у Борову насељу. 
То је нешто што ћу памтити целога живота, 
мада је било људи који су нам бранили то, 
али нећу да их помињем. Следеће године 
када је Вуковар ушао у Другу лигу добили 
смо 7-8 нових играча и Вутекс нас је звао 
на реванш у своју чувену „рупу“. Било је 
публике као у причи и те две утакмице 
су показале шта спорт може и шта се са 
спортом може постићи – наглашава Радош.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ ЈЕ РЕАЛНОСТ

Таквих односа који се најбоље огледају у 
данашњем времену, не би било да у самом 
Ногометном средишту није било воље, 
разумевања и интереса да дође до фер 
плеја. Руководство савеза у готово свим 
поратним годинама својим залагањима 
допринело је да се ствари које немају 
никакве везе са фудбалом оставе по страни.

– Сматрам да смо ми овде живели, 
живимо и живећемо заједно и то морамо 
да прихватимо као реалност и да сви 
заједно морамо да учинимо да тај живот 
буде коректнији и бољи. Ми смо у Ногометном 
средишту успоставили те односе одмах на 
почетку кренувши од одбора, комисија, 
судачких структура, делегата, где седе људи 
свих националности. Највећи добитак након 
свих ових година је када видимо да играч 
једне националности игра за клуб друге 
националности и то је најбољи пут где се 
види да једни са другима сарађујемо, да 
не гледамо на националност, него да једни 
на друге гледамо као на људе и спортисте 
– закључује Златко Вранчић.

 Срђан СЕКУЛИЋ

Ивица Радош
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ГОЛУБАРСТВО КАО ПОРОДИЧНО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ШЕВИЋ ИЗ БРШАДИНА СЕ ВЕЋ ДВЕ ГОДИНЕ БАВИ УЗГОЈЕМ УКРАСНИХ ЕНГЛЕСКИХ ВЕЛИКИХ ГУШАНА

Често се за младе и децу истиче како 
су у данашње време неактивни и 
незаинтересовани за било шта. Та 

тврдња сигурно не вреди за Марка Шевића 
(13) из Бршадина. Он већину свог времена 
проводи у голубарнику јер се већ две године 
активно бави узгојем великог енглеског гушана. 
Породица Шевић се већ генерацијама бави 
узгојем голубова, а први се са овим помало 
необичним, али веома занимљивим и захтевним 
хобијем бавио Марков прадеда, а његов 
деда био је један од познатијих узгајивача 
великог енглеског гушана у овом крају. Иако 
се деде и не сећа Марко је пре две године 
гледајући старе фотографије и дедине пехаре 
те прелиставајући стару литературу о великим 
енглеским гушанима одлучио да и он крене 
тим стопама иако је љубав према животињама 
неговао још од ранијег детињства. 

- Бака је имала кокошке и као мали сам 
стално одлазио код ње и време проводио 
с тим животињама. Од малих ногу сам био 
са животињама, ишао сам у село да гледам 
ко је имао краве, козе и тако сам заволео 
животиње. Од малих ногу настала та моја 
љубав. Након тога сам добио пса па папагаје 
и на крају ове голубове. Мислим да је то код 
мене било генетски, неко је морао да настави 
ту нашу породичну традицију - прича нам 
Марко испред свог голубарника у Бршадину, а 
ми га питамо мало више о енглеском великом 
гушану. 

- То је раса украсних голубова настала у 
Енглеској. Важно је правити селекцију и најбоље 
комаде носити на изложбе да видимо колико 
смо успешни. Постоје одређени критеријуми 
оцењивања и ми по тим критеријумима бирамо 
голубове који су најсличнији тој идеалној 
јединки. То се постиже на начин да се гледају 
старије јединке које паримо једну с другом и 
од тог пара очекујемо добре голубове. Узгајам 
црне и црвене голубове, а не би било пожељно 
да се те боје мешају јер би добијали шарене 
младе. Постоји још жута, плава и бела боја 
које уз црвену и црну чине пет основних боја 
у голубарству – наставља Марко. 

За две године колико се бави ових хобијем, 
Марко је већ учествовао на неколико изложби 
и забележио неке добре резултате као потврду 
тога да добро ради са својим голубовима. 

- Моја прва изложба је била у Даљу и 
тамо сам имао два шампиона, црвену женку и 
црног мужјака. Те награде нам представљају 
успех и то нам значи да смо те године добро 
радили. То нам је потврда да смо уложене 

новце и љубав потрошили на прави начин 
– додаје он. 

Енглески велики гушан позната је раса 
голубова, коју карактерише специфичан 
изглед и елегантан став, а највише од свега 
надувана гуша по којој су најпрепознатљивији. 
Ова врста је веома захтевна за узгој.

- Кренуо сам са пет парова, а данас 
имам неких 15 парова што је отприлике 
30 енглеских гушана. Имам још и писмоноше 
који нам служе као дадиље јер гушани не 
могу да отхране младе па им за то требају 
други голубови. Гушани имају велике гуше 
и ноге па избаце јаје из гнезда, тешко се 
паре и о свему треба водити рачуна. 

У свему што ради неопходна је и велика 
подршка породице коју Марко има у својој 
сестри, мами и тати који истиче да му сви 
помажу у томе да постане успешан голубар.

- Мене је та традиција узгоја голубова 
у нашој породици заобишла, али имам од 
покојног тате нешто знања и ту сам да му 
помогнем. Има у селу још један деда, Боро 
Ружић, који му је велика подршка у свему 
томе, а ту су и бројне татине колеге који су 
још увек живи и који му поклоне нешто или 
помажу са саветима како би он успео да се 
изгради у том свету голубарства. Недавно 
сам са својим колегама направио овај нови 
голубарник. Све то пуно и кошта, ти голубови 
су скупи, али ми смо сви ту као његова 
велика подршка, и морална и физичка – 
прича Марков тата Синиша Шевић.

Голубарство је Марку тренутно само хоби 

од ког нема никакве зараде, већ искључиво 
и само задовољство без обзира на то што 
је реч о свакодневној обавези и великој 
одговорности. 

- Треба пуно рада ако желимо да 
имамо добре голубове. Свако јутро и вече 
долазимо да их хранимо или им доносимо 
воду. Свакодневно чистимо голубињак и 
њихова гнезда. Није у питању само чишћење 
и храњење, него голубовима треба посветити 
и додатно време те их припитомити. Често им 
гучем и фићукам, на тај начин комуницирам 
са њима. Они то чују као гласање другог 
голуба па се јављају на тај звук и не мисле 
да сам ја човек већ као да сам један од њих. 
Најсрећнији сам кад дођем ту код њих, 
волим да их видим. Некад их пустим ту на 
двориште и онда гледам како се понашају, 
шетају или се одмарају – говори Марко 
који је поред голубарства и активан млади 
фолклораш. 

Украсни голубови захтевају уредан 
живот, квалитетну храну и увек чисту воду 
јер су веома осетљиве животиње којима у 
супротном прете бројне болести. Због тога 
голубар треба да буде педантан и да у читав 
овај хоби унесе пуно љубави и одрицања. 
Марко, за сада, има све одлике да би једног 
дана био успешан на овом пољу, а не треба 
посебно ни да истичемо да му је жеља да 
једног дана буде ветеринар па да се и о 
осталим животињама брине онако како 
се тренутно брине о својим голубовима. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ

Марко са својим голубовима
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Божић у Равним котарима

И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (18)

Данило Бата Стојковић (1934-2002)

Данило Бата Стојковић рођен је 11. августа 
1934. године у Београду у породици Алексе 
Стојковића, угледног велетрговца који се 

бавио продајом дрва и угља. Његов брат Жика 
Стојковић, касније је био славни интелектуалац 
и публициста. Према мишљењу многих Бата 
Стојковић био је један од најбољих глумаца на 
простору некадашње Југославије икада, а многе 
његове реплике из филмова у којима је глумио и 
данас се цитирају и понављају када људи наиђу 
на некакву животну ситуацију сличну онима у 
којима је Бата Стојковић глумио.

Бата Стојковић је у детињству наводно био под 
јаким утиском поезије коју је читао његов брат 
Жика, а 1953, у својој 19 години, наступио је у 
представи „Крчма на главном друму” У публици је 
тада био и Добрица Милутиновић који га је након 
представе охрабрио да се бави глумом рекавши 
му да је „још у мајчиној утроби био предодређен 
да постане глумац”.

Глумачку каријеру започео је 1959. године 
у Југословенском драмском позоришту, а три 
године касније је постао стални члан Атељеа 
212. На факултету је уписао одсек за драму, а 
дипломирао је у класи проф. Јосипа Кулунџића. 
Међу професорима је био омиљен, био је талентован 
и предан глумачком позиву. Улоге које је играо у 
позоришту упамћене су по његовим духовитим 
наступима по којима је касније стекао и филмску 
славу. 

Након успешне позоришне каријере, пронашао 
је ангажман и на телевизији, у серији „Дипломци” 
у којој је наступио као Бубулеја, а касније и као 
Сретен у популарној ТВ серији „Грлом у јагоде” чије 
репризе телевизијска публика и данас радо гледа. 
Познанство са славним српским писцем, Душаном 
Ковачевићем донело му је улогу Луке Лабана у 
сатиричној позоришној представи „Професионалац”. 
Ту улогу одиграо је много пута, а она је доживела 
и своју филмску екранизацију. 

На филму је дебитовао 1964. године у филму 
“Човек из храстове шуме”. Међу славнијим филмовима 
из тог периода спадају и филмови „Јутро”, „Кужиш 
стари мој” те „Пас који је волео возове”. Ипак, 
најславније филмске улоге Бата Стојковић остварио 
је осамдесетих година прошлог века, када је по 
Ковачевићевим сценаријима снимљен низ славних 
и култних комедија у којима је он остварио улоге 
за памћење. Били су о филмови са сатиричним 
освртом на балкански, односно југословенски 
начин живота којима је Бата дао посебан печат. 

Издвајају се његове улоге у филмовима „Ко то 
тамо пева”, „Посебан третман”, „Маратонци трче 
почасни круг”, и „Балкански шпијун” али и „Сабирни 
центар”, „Варљиво лето '68”, „Црни бомбардер”, 
„Ране”, „Буре барута”, „Како сам систематски уништен 
од идиота” и Кустуричино култно „Подземље” 
које на сатиричан начин говори о распаду СФРЈ.  
„Подземље” је на Канском фестивалу освојило 
Златну палму. 

Иако је пред крај живота био је у плану да 
глуми у филмској екранизацији „Професионалца” 
из 2003. године, коју је режирао сам Ковачевић, 
Стојковић то није дочекао јер је  2002. преминуо 
од рака, па је улогу преузео његов колега Бора 
Тодоровић.

Последњу преставу, „Корешпонденција”, 
одиграо је једва стојећи на ногама. Лекари су 
му забранили да излази на позорницу, али су 
на крају, схвативши да му узалуд говоре, сели у 
публику и представу гледали из првог реда. Четири 
дана касније, 16. марта 2002. године је умро.

За свој глумачки рад Данило Бата Стојковић 
примио је бројне награде међу којима се издвајају 
Октобарска награда града Београда, Стеријина 
награда, Златна арена у Пули, награда на Фестивалу 
глумачких остварења у Нишу, награду на позоришном 
фестивалу о Квебеку те Добричин прстен за 
животно дело. 
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Следећи 311. број Извора излази у среду 25. јануара 2023.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 20. јануара на РТРС плус у 16:30,

у суботу 21. јануара на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 23. јануара на РТВ 1 у 15:30

У ТРПИЊИ ОДРЖАНО БОЖИЋНО ЈАХАЊЕ
ТРАДИЦИЈА ЧЕСТИТАЊА БОЖИЋА НА КОЊИМА ЈОШ УВЕК ЖИВИ У ТРПИЊИ. ОВЕ ГОДИНЕ ОКУПИЛО СЕ ДЕСЕТАК ЈАХАЧА 
КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ОДРЖЕ ОВАЈ ОБИЧАЈ

Честитање Божића на коњима стари је сремски 
и славонски обичај који је с временом готово 
ишчезао јер у сеоским домаћинствима 

коња данас готово да и нема. Ова традиција 
одржава се још само у Бијелом Брду и Трпињи 
где се ове године окупило десетак честитара 
који су јахали од куће до куће, а домаћини су 
их дочекивали отворених капија. Организатор 
јахања другог дана Божића било је Коњогојско 
удружење „Жерав“ из Трпиње. Јахачи су се најпре 
окупили испред куће председника удружења 
Предрага Михајловића. 

- Требало је данас да нас буде и више, али 
имамо доста болесних и прехлађених јахача 
који нису могли да учествују. Штета што ове 
године нема бар мало снега да атмосфера 
буде потпуна. Укупно ћемо обићи 17 кућа, 
домаћинима честитати Божић, пожелети им 
успешну годину, а они ће нам узвратити жеље. По 
традицији се овај обичај зове „терање Божића“, 
а јашу углавном неожењени момци па ће им 
домаћини овом приликом пожелети и да се ожене.  
Сви моји преци имали су коње, од прадеде, 
деде па до тате и мене, велика је то љубав, а 
Божићно јахање је једна прелепа традиција 
коју покушавамо да одржимо и сачувамо од 
заборава – говори нам Предраг Михајловић 
уочи почетка овогодишњег „терања Божића“. 

Божићно јахање у организацији Удружења 
Жерав одржава се шесту годину узастопно иако 
је ова традиција пуно старија те се одржавала и 
ранијих година само без формалног организатора. 

- Јахало се овде и Божић честитало и за време 
комуниста. Реч је о непрекиданој традицији 
овде у Трпињи. Увек је код нас у селу било 
заљубљеника који се нису одрицали коња 
упркос модернизацији у аграру. Ти људи су 
некад, а то и данас раде, држали коње из чисте 
љубави. Реч је о обичају испраћања Божића 
који се у овом нашем делу Срема и Славоније 
обављао други дан Божића на празник Сабора 
Пресвете Богородице – прича нам мештанин 
Бранислав Максимовић. 

Након што су се сви честитари окупили 
поворка јахача упутила се најпре певајући 
„Рождество твоје“ до Цркве Вазнесења Господњег 

где је управо завршила 
празнична литургија, а 
испред се окупио велики 
број људи и деце која су 
желела да виде јахаче. 
Локални парох Марко 
Шукунда одржао је кратку 
молитву и благословио 
учеснике овог обичаја. 
Коњска запрега возила 
је музичаре па је поворка 
наставила даље у добром 
расположењу. Испред 
куће домаћина Жељка 
Радишића окупила се 
цела породица како би 
дочекала јахаче.  

- Реч је о лепој тради-

цији и волимо што се овако нешто одржава код 
нас у селу. Честитаћемо си Божић, они нама 
кажу „Христос се роди“, ми њима одговоримо 
„Ваистину се роди“, мало ћемо се дружити, 
почастити их, нешто ћемо сви заједно појести, 
попити и онда након тога свако својим путем. 
Супер је овај обичај и сваке године их дочекујемо 
– каже домаћин. 

Посебан је ово празник, не само за породице 
које на овај начин дочекују јахаче, већ и за 
саме трпињске заљубљенике у коњогојство.

- Јашем за Божић већ једно десетак година. 
Желимо да одржимо ту традицију наших 
предака. Јашемо током године на различитим 
манифестацијама, али ово је нешто посебно 
и по свему за нас јахање број један у години. 
Мог коња ће данас јахати други јахач, а ја ћу 
јахати ову кобилу која је мало немирнија јер 
волим да се зафркавам са немирнм коњима. 
Ми смо сви, како је то народ рекао „прогутали 
коњску длаку“ и „затровали“ се са тим. Лично 
држим два коња и надам се да ћу их купити још. 
Имам три сина и желео бих да и они наставе 
мојим путем – истиче јахач Радован Кнежевић. 

Уз песму, весеље, добро расположење и 
све оно што краси најрадоснији празник код 
хришћана, јахачи су трпињским шоровима 
честитајући Божић пролазили до касно увече. 
Посебну радост овај обичај изазвао је код 
најмлађих мештана па се може претпоставити 
да ће га чувати и будуће генерације.

Никола МИЛОЈЕВИЋ


