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 ПОНУДА ОГЛАСА

Учините свој оглас доступним нашој младој, образованој и 
перспективној публици која „диктира укус и лансира моду!” 
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УВОДНА  
РЕЧ УРЕДНИКА

Крунидбено јаје
Петер Карл Фаберже  

(1846–1920)
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TREŠNJE, KRUŠKE
 I ORASI

Seljani dva jošanička zaseoka, Konjevića i Cerove Ravni, živjeli su u 
harmoniji i slozi na desnoj obali Drine, na sedmom kilometru puta 

od Foče ka Goraždu. Gotovo vijek i po ti odnosi su bili ispunjeni punim 
komšijskim poštovanjem i uvažavanjem, iako u Konjevićima bjehu tri 
kuće Blagojevića, Srba pravoslavaca, u Cerovoj Ravni tri kuće Korje-
nića i jedna Pašovića, muslimana Bošnjaka. Komunikacije i interakcije 
bjehu takođe svakodnevne – a kako i ne bi – njive i voćnjaci izmiješani, 
pašnjaci zajednički… a stid nevidljiva brana, da se harmonija ne naruši. 

Ljeti, za dugih obdanica, pridružili bi im se i mještani, muslimani, iz 
još dva zaseoka – iz četiri kuće Hušića (iz istoimenog zaseoka) i iz dvije 
kuće Zunđa iz Okosovića! 

Skupa su obavljali brojne ratarske poslove koje je bilo važno zavr-
šiti za jedan dan. Danas kod jednog, sutradan kod drugog domaćina. 
Recimo, na sadnji krompira, žetvi pšenice, vršidbi… da se zemljica 
oplodi i rodi. 

A posebno, kad bi ko gradio kuću, svi su vodili računa o tome da 
pomognu tokom nekoliko dana mobe fizičkim radom, pa još i dnevnim 
angažmanom konjskih i volovskih zaprega. 

Pri pokrivanju kuće, postavljanju” rogova” (drvene konstukcije koja 
će držati crijep), svugdje bi majstore tesare darivali peškirom ili košu-
ljom, istovremeno ukrašavajući peškirima i košuljama još nepokriven 
krov. Treba reći da su prilikom tih mnogobrojnih moba svi objedi bili 
spremani bez svinjetine i svinjske masti. I to je, kao i ono prethodno ka-
zano, bilo čvrsto običajno pravilo u Jošanici i našem jošaničkom kraju. 

Poučen takvim odnosima i mladalačkim iskustvima, prije tri godine, 
na Devetom BEOKULIS-u (Beogradskom Kuloarovom izrazu Srbije i 
regiona kroz fotografiju, likovnu umetnost i kratak film) kada je našoj 
Matematičkoj gimnaziji u gostima bila Srednja škola primijenjenih um-
jetnosti Sarajevo, sjedeći za stolom restorana sa njenim profesorima i 
direktorom Mensurom Porovićem, ja sam za ručak poručio – piletinu. 

Tom prilikom sam se sjetio i onih davnih dana moga dječaštva na de-
snoj obali Drine, kada bi se ljeti, od Spasovdana, čobanima po podne i 



16

OGLEDALO

Pisaća mašina „Letera 22” 
Marčelo Nizoli 
(1887–1969)
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predveče iznosila pita sirnica – spasovnica, a bilo je i dosta mlijeka. Nije 
izostajalo ni polivanje i prskanje djece mlijekom. 

Kako smo na Vaskrs ili krsnu slavu Đurđevdan, na Bajram – mi i 
susjedi muslimani – jedni drugima čuvali stoku po pašnjacima! Da onaj 
ko slavi i svetkuje može to da radi na miru i sa punim zadovoljstvom. 
Slavama i svetkovinama radovala bi se sva djeca „obje strane” – jer u 
svim tim prilikama njih darovi iz slavljeničkih kuća (išarana jaja, kolači, 
pite, ovčetina) nisu zaobilazili! 

Kad bi se organizovale svadbe, često bi momci po komšiluku kapari-
sali dobre konje kojima bi išli u svatove. 

Zajedničke voćke trešanja, krušaka i oraha na najbolji način su zbli-
žavale seljane. Vrlo često su to bila velika, krošnjata i starija stabla ras-
poređena u različitim posjedima. Mogla je, recimo, livada promijeniti 
vlasnika, ali je zajednička voćka ostajala – zajednička! 

Posebno interesantno je bilo, kada bi jači noćni vetar „omlatio” dosta 
voća, a onda bi zorom „obično po jedno čeljade iz kuće” išlo i priključi-
valo se grupi sakupljača. 

Na kraju, u ovoj zajednici zasnovanoj na saradnji i međusobnom 
poštovanju, sakupljeni plodovi bili su dijeljeni na sedam ravnih časti, 
na sedam jednakih dijelova! ! ! Na sedam kuća Blagojevića, Korjenića i 
Pašovića… Svaka druga nakana, svaka druga podjela bila bi ispod časti 
u maloj zajednici, koja se vijek i po držala devize „ne dam nama, pa 
nek` ide glava” (nama na obraz). Osjećanje časti bilo je usko povezano 
sa osjećanjem stida! 

I tim više me danas potresaju rečenice kolumniste Nebojše Katića o 
odsustvu srama u velikim zajednicama, jer on ispravno zaključuje: civi-
lizovano društvo počiva na osjećaju stida možda i više nego što počiva 
na zakonima. „Kada stida nema, nema ni jasne granice između dobra i 
zla. Bez stida nema ni osjećaja krivice, ni kajanja, ni časti”. 

Čemu onda sve drugo, ako izgubimo ono prvo? Ono što od kuće i 
iz porodice u duši nosimo… kao toplu pticu mladosti što još leprša u 
našim grudima i mislima. Ali – do kada ćemo je osjećati? 

Do kada? Sada, nakon građanskog rata, u Konjevićima i Cerovoj 
Ravni seljana više nema. Raselili su se na četiri strane svijeta. Za njima 
su otperjale i ptice iz krošanja zajedničkih voćaka… Zato sa svakim no-
vim svitanjem selo liči na – ogledalo koje se udaljava. 

Radivoje Blagojević


