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Још у основној школи сам се чудио како то ми нисмо успјели кад је на 332. страници Вукове 
‘’Данице’’ која је издата 1834. године писало – Влатковићи, Средњовековна Херцеговачка 
Властеоска породица, имали смо свој грб и сва знамења тог доба, каже Љубиша Влатковић

ЗА СЛОВО ГОВОРИ ЉУБИША ВЛАТКОВИЋ, НОВИНАР СЛОВА ИЗ ХАМИЛТОНА

ФИЗИЧКИ У ХАМИЛТОНУ, 
СРЦЕМ У ТРЕБИЊУ

Живот као на филмској траци - 
Љубиша Влатковић на послу

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

Прича Љубише Влатковића 
из Хамилтиона, који својим 
прилозима у часопису СЛО-

ВО из месеца у месец одушевљава 
читаоце, права је филмска сторија. 
Све ово забележено је и у трећој књи-
зи зборнику СРЦЕМ У ОТАЏБИНИ 
Гордане Лаковић, а на тему ЗАШТО 
СМО ОТИШЛИ.

- У Канаду сам дошао 11. марта 
1993. и почео све из почетка по трећи 
пут у животу, прича своју животну 
причу Љубиша Влатковић. Позна-
вао сам само једног пријатеља из 
студентских дана и он ме је чекао на 
аеродрому. Ово је била моја коначна 
дестинација. Нашао сам

привремени посао већ пети дан. 
Остварио сам неку врсту новог лич-
ног рекорда – радио сам пуно радно 
вријеме у четири земље свијета, на 
два континента у једној години дана.

Тих деведесетих је било најгоре 
вријеме за запошљавање, Канада је 
усељавала 250 000 емиграната сваке 
године. Људи са докторатима су во-
зили такси и радили као чистачи. На 
моју срећу београдска диплома ми је 
била призната од првог дана и сада 
је само требало наћи посао. Волонти-
рао сам у Општини Хамилтон у Пла-
нинг департменту шест мјесеци са 
надом да ћу остати да радим за њих. 
Нажалост после истека мог уговора 
дошао је неко други да настави во-
лонтирање и тако даље у бескрај. Ни-
сам могао чекати, отишао сам у прву 
најближу фабрику и радио пар годи-
на. У међувремену сам захваљујући 
свом куму добио сва документа са 
положеним испитима на хемији и 
предао их на колеџ за трогодишњи 

програм хемијског инжењерства. Све 
су ми признали и примљен сам на 
завршну трећу годину са коап про-
грамом. Постао сам редован студент 
по дану а радник по ноћи и викендом 
на три различита посла. Било је врло 
тешко, исто као некад у Београду. Ди-
пломирао сам у року и добио звање 
технолога. Радио сам у ауто индус-
трији четири године, прво у контроли 
квалитета а касније као супервајзер 
за операције и производњу. Каријера 
је опет почела узлазном путањом.

У међувремену сам срео своју супру-
гу, која је била студент права. После 
четири године вјенчали смо се у Лас 
Вегасу. Супруга је рођена у Паризу, 
јер су њени родитељи емигрирали из 
Југославије 1968. преко Француске и 
настанили се на Нијагариним водо-
падима. Купили смо кућу у Хамил-
тону гдје и сада живимо. Благосло-

вени смо са двоје дјеце, син завршава 
грађевински факултет а ћерка је још 
у средњој школи. Обоје су врхунски 
студенти и добри спортисти. Говоре 
течно три језика.

У међувремену се много тога дого-
дило на пословном плану. Почетком 
21. вијека ауто индустрија је посус-
тала због велике конкуренције и 
кризе која је долазила па је дошло до 
затварања многих компанија и пре-
сељавања у Кину или Мексико. Тако 
је било и са мојом компанијом, имао 
сам понуду да идем са њима у Амери-
ку али сам одбио. Поново сам тражио 
посао. Стварно је требало бити ‘’вук 
са Онтарија’’ да би се успјешно бо-
рио против ‘’црвених мундира’’. Овде 
нико не зна да смо стрипове о кома-
данту Марку и Блеку Стени одавно 
прочитали, и припремили се несвјес-
но за живот око ‘’великих језера’’.

Добио сам пар послова на уговор у 
Хамилтону и Оквилу – углавном у 
департментима за паркове. Конач-
но сам конкурисао за позицију на 
МакМастер Универзитету у Хамил-
тону – Паркови, зелене површине, 
спортски терени, баште , преко 300 
хектара Кампус...... од 80 кандидата 
нас 12 је прошло у други круг, а нас 
троје у трећи. Једна особа је одустала 
а примљени смо нас двојица и то са 
истим квалификацијама – просторни 
планери. Мој колега је био из Шкот-
ске.

Постали смо баштовани, опет сам 
се сјетио Црњанског. Тешко су из-
говарали моје име па ме ‘’крстише’’ 
са Луке на што би ми и ђед био по-
носан. Овде радим посљедњих 15 
година гдје ћу ако Бог да дочекати и 
пензију.

Искористио сам могућност бесплат-
ног студирања за запослене и завр-
шио једногодишњи програм – Ге-
ографски Информативни Систем 
– ГИС, који обухвата дигиталну кар-
тографију, просторну анализу и ста-
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тистику, ремоте сенсинг и тако даље.
Похађао сам курсеве из хортикул-

туре, дизајна, иригационих систе-
ма, проџект менаџмента итд..... и на 
крају то све заокружио са цертифи-
катом из хортикултуре што је екви-
валентно двогодишњем колеџу. До 
сада имам преко 15 својих оригинал-
них пројеката од којих су пет поста-
ли препознатљиви репери на мапи 
кампуса – Class of 1964 Garden (2014), 
Indigenous Circle/Gathering Place 
(2016), ITB Outdoor Space (2018), The 
Nina de Villiers Garden (2019), Peter 
George Water Feature Garden (2021). 
Иницирао сам заједно са својим ко-
легама спомен плакету поводом 150 
година од рођења Николе Тесле 
која је постављена испред инжење-
ринг департмента уз ендемско дрво 
Панчићеву оморику. Заједно са ко-
легама у тиму, добили смо највеће 
признање од предсједника Универ-
зитета за најбољи сервис, иновацију 
и посвећеност мисији универзитета 
2007. године. Текст је објављен у Ха-
милтон Спектатор од 27. јуна 2007.

Сторију о Љубиши Влатковићу 
враћамо на почетак.

- Рођен сам 7. августа, 1962. године у 
Требињу, за мене и сада најљепшем 
граду бивше Југославије. Има нешто 
посебно у ђедовини светог Саве и 
светог Василија Острошког и Твр-
дошког, што људе прати цијелог жи-
вота. Родитељи су били индустријски 
радници а ја и двије млађе сестре смо 
одрастали у породичној хармонији. 
Родитељи су имали визију да се прво 
дијете рађа из љубави и треба носити 
име на слово Љ, друго дијете је ра-

дост и име би почињало са словом Р, 
треће је нада па би било прикладно 
слово Н, и тако даље... Ђед се љутио 
што нисам Лука а отац се правдао да 
није згодно давати имена живих ро-
дитеља. Ђед Лука је за вријеме Аус-
тро- Угарске окупације убризгао мало 
петролеја у своју ногу и нога је попла-
вила тако да је избјегао мобилизацију 
и шансу да пуца на своју браћу са дру-
ге стране Дрине. Својом мудрошћу 

ђед је извео породицу из страхота 
Другог свјетског рата и чистог образа 
наставио да поштено живи. Био је зи-
дар и бавио се производњом дрвеног 
угља – ћумура. Иако је моја ђедовина 
три километра од манастира Тврдош, 
сестра и ја смо се крстили у тајности 
у ђедовој кући а свештеник је био из 
другог града. За ђеда је то било нор-
мално јер се у току рата морало стра-
жарити око куће док се славио Божић 
и крсна слава. Отац није могао до-
бити државну стипендију за високо 

образовање као ни кредит за стан јер 
није био члан владајуће партије. До-
маћини су пропадали а пролетери и 
бескућници напредовали. Родитељи 
су понављали да је у животу само 
важно здравље, вјера и школа. Још у 
основној школи сам се чудио како то 
ми нисмо успјели кад је на 332. стра-
ници Вукове ‘’Данице’’ која је издата 
1834. године писало – Влатковићи, 
Средњовековна Херцеговачка Влас-

теоска породица, имали смо свој грб и 
сва знамења тог доба.

Са мајчине стране многи рођаци су 
одлазили у Америку још од 1901. го-
дине а више њих се враћало по два 
пута као добровољци у Балканским 
ратовима и Првом свјетском рату. 
Мајчина тетка Ружа Вујић, рођена 
у Америци постала је прва жена сена-
тор Америке.

Од седмог и осмог разреда основне 

ЗАШТО СМО ОТИШЛИ

Кичинер, 28. децембар 2021.

Најсветлије тачке канадског живота - Љубиша Влатковић као учитељ у Српској школи 

наставак на страни 40

НАЈСВЕТЛИЈЕ ТАЧКЕ МОГ КАНАДСКОГ ЖИВОТА
Стицајем околности и на предлог честитих људи из мога краја, постао сам члан 
управног одбора Канадско- српског доброчинства ‘’Јован Дучић’’ из Торонта. гдје 
са великом чашћу и патриотским духом волонтирам већ више од двадесет година, 
каже Љубиша Влатковић.
Највећу духовну снагу у овој земљи добио сам радећи као учитељ у Српској школи 
при ЦШО СВЕТИ НИКОЛА на Nash Rd у Хамилтону пуних 15 година. Прорадио је у 
мени неостварени педагошки дух, био сам креативан са оснивањем ‘’позориштан-
ца’’ и средње стране црквеног Гласника ‘’гласничића’’ за који и данас пишем. Провео 
сам своју дјецу кроз Српску школу од обданишта до осмог разреда и они данас 
пишу и читају ћирилицу.
Укратко речено, моја породица, ради у Српској школи и рад у Канадско- српском 
Доброчинству ‘’Јован Дучић’’ су најсвјетлије тачке мога живота у Канади.
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школе а после кроз гимназију пока-
зивао сам таленат за моделарство, 
радио клуб, фото- кино клуб и пли-
вање. Учествовао сам на смотрама 
младих техничара широм Југосла-
вије и на републичком и на савезном 
нивоу, представљајући своју школу и 
свој град и углавном добивао златне 
и сребрене медаље и признања.

Показивао сам таленат за ликовну 
умјетност и цртање и потајно се надао 
студијама архитектуре. Нажалост, у 
то вријеме, фигуративно речено, само 
дјеца генерала су могла уписати ар-
хитектуру.

Одлучио сам се за хемију, попео се 
Балканском улицом на Теразије, 
прошетао Кнез Михајловом и уписао 
Природно математички факултет у 
Београду.

Онда је по тадашњем закону тре-
бало одслужити војни рок. Био сам 
‘’плавац’’ на аеродрому у Сомбору и 
у Нишу. За војску ме вежу лијепе ус-
помене. Био сам примјеран војник до-
био сам ‘’значку’’ и шансу да идем на 

свеармијско првенство у телеграфији. 
Нисам био члан партије и на такми-
чење је отишао други војник. Интере-
сантна случајност да је и мој отац имао 
исту специјалност само у морнарици, 
као врхунски телеграфиста добио је 
понуду да иде на чувени брод ‘’Галеб’’ 
и са Титом обиђе цијели свијет – одбио 
је и вратио се у Требиње. Већ тада смо 
у војсци, као деветнаестогодишњаци 
слушали предавања о могућим не-
редима на Косову и Метохији, са тач-
ним подацима и догађајима двадесет 
година унапријед.

После одслужења војног рока насту-
пају студентски дани, златне осам-
десете... Становао сам у студентском 
дому и сво вријеме студирања радио 
студентске послове како не би опте-
ретио родитеље финансијски. Код 
кумова сам се пријавио са адресом да 

би добио документа из Београда јер је 
било лакше наћи посао са локалном 
личном картом.

Једног дана, на другој години фа-
култета срео сам на улазу доброг 
другара из војске, уписао је Простор-
но планирање и са одушевљењем 
причао о том факултету. Примали 
су само 20 редовних и 20 ванредних 
студената. Наговорио ме и уписао сам 
Просторно планирање ванредно. По-
што је то део Природно математичког 
факултета, признали су ми неколико 

основних испита које сам положио на 
хемији и већ следеће године сам за-
вршавао другу годину. Темпо је био 
неиздржљив, хемија је стагнирала а 
планирање се разбуктавало. У једном 
тренутку на планирању сам био трећа 
година редовно а на хемији трећа го-
дина ванредно. Тек тада сам рекао 
родитељима да студирам два факул-
тета упоредо. Планирање је некако 
постало део мене, ту сам се ‘’нашао’’. 
Дипломирао сам трећи у генерацији 
на предмету ‘’животна средина’’ код 
познатог професора Љешевића. На 
хемији сам одслушао четврту годину 
наставног смера и положио испите 
али је на жалост остао велики део из 
треће године недовршен.

Апсолвентска екскурзија у Русију 
– Москва и Лењинград, студентска 
путовања по Европи, зимовања у 

Пољској, семинари Европских пла-
нера, екскурзије са хемичарима, 
статирање у неколико домаћих фил-
мова, врло узбудљив и испуњен сту-
дентски живот свакодневно је ширио 
моје погледе на свијет. Имао сам три 
различита друштва – друштво са фа-
култета, друштво из студентског дома 
и друштво својих школских другова 
и земљака из Требиња и Херцего-
вине уопште. Направио сам велику 
‘’журку’’ и позвао све пријатеље за 
дипломско вече – првих 150 студена-

та сам лично познавао, знали су да 
волим књиге и сви су ми са посветом 
поклањали књиге које и сада чувам 
у родитељској кући у Требињу. Кум 
и ја смо направили лични рекорд – 
аутостопом смо стигли у Грчку – Ка-
валу за 24 сата промјенивши 17 раз-
личитих превоза. Одмарали смо на 
Солунском гробљу. Имао сам срећу 
да видим скоро све позоришне пред-
ставе тих година у Београду, уживо 
концерт Бијелог Дугмета на Сајму, 
концерт француске легенде Миреј 
Матје у Сава центру, атмосферу зим-
ске олимпијаде у Сарајеву...

Убрзо сам се пријавио на биро рада 
у улици Гоце Делчева на Новом Бе-
ограду. Наравно није било шансе за 
посао. Уписао сам постдипломске сту-
дије на Архитектонском факултету 
на одсеку за Урбанизам.

НАДА - ПОВРАТАК У ТРЕБИЊЕ
- Остварила ми се жеља да за педесети рођендан посјетим своје пријатеље у Грчкој 
и са својим кумом походим Хиландар на Светој гори. Заједно са својим пријатељи-
ма из Доброчинства ‘’Јован Дучић’’ био сам координатор и дизајнер дјечијег парка 
у Манастиру СВЕТО ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ у Милтону.
На крају да поменем и волонтирање за СЛОВО – као што уредник рече 2007. го-
дине Слово по Слово – Магазин, тим који побјеђује итд... Од силног тапшања по 
раменима забољела су нас рамена. Написах ову причу са надом да ћу у сунчаном 
Требињу проводити пензионерске дане и држати предавања на тему ‘’Зашто не 
треба напуштати своју земљу’’.

Носталгија-Љубиша Влатковић у Требињу Љубиша Влатковић са сестрама Радмилом и Зорицом
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СЛОВОЗАШТО СМО ОТИШЛИ

Кичинер, 28. децембар 2021.

Мислио сам да ћу радити на зашти-
ти животне средине у урбаним цен-
трима. Паралелно радим студентске 
послове и тако се издржавам. Одслу-
шао сам постдипломске студије и по-
ложио један испит. И даље свраћам 
до бироа рада свака три мјесеца, 
потпишем се и наставим агонију 
тражења посла у струци. Ово никада 
нећу заборавити – почетак 1990. го-
дине, један мој пријатељ, поријеклом 
из најбогатијег села у Србији, иначе 
инжењер електротехнике, други 
мој школски друг из гимназије, по 
струци геодета и ја, дипломирани 
просторни планер купујемо повратну 
карту на 14 дана за Лондон, са надом 
да ћемо моћи наћи посао перача суђа 
у ресторану, јер то нисмо могли у Бе-
ограду. Позајмили смо новац за кар-
ту и план је био да се вратимо ако не 
нађемо посао, а ако нам успе карта ће 
пропасти што и није било важно јер 
нисмо имали другог избора. Поли-
тичка ситуација у Југославији није 
никад била гора, али рата још није 
било. Стигли смо у Лондон и открили 
да је после рушења Берлинског зида 
око 100 000 младих људи из Источне 
Европе нашло ‘’спас’’ у Лондону. Нај-
више је било Пољака и нас са Бал-
кана. Конкуренција ‘’младог робља’’ 
је била невиђена. Успјели смо наћи 
посао пети дан захваљујући неким 
нашим људима који су већ годинама 
‘’трунули’’ у Лондону и радили ‘’на 
црно’’ без докумената. Проживљава-
ли смо све оно што је велики Црњан-
ски писао о Лондону. Стари Енглези 
са Вест енда и сада мисле да је Хонг 
Конг њихов Ист енд. Остали смо го-
дину дана, радили тешко и учили 
језик. На срећу сви смо у гимназији 
учили енглески па смо имали как-
ву такву подлогу. Дошло је вријеме 
повратка. Морао сам назад јер ми је 
истицао пасош, а моји пријатељи су 
остали и више се нису враћали. План 
ми је био да промијеним пасош, посје-
тим своју породицу и опет назад за 
Енглеску јер се тада још увијек могло 
отпутовати туристички у неке земље. 
На радост родитеља појавило се мјес-
то за приправника у Општинском за-
воду за пројектовање у Требињу и ја 
сам добио посао. После шест мјесеци 
положио сам државни испит у Са-
рајеву и наставио радити у Општини. 
Био сам једини просторни планер у 
Општинском заводу за пројектовање. 
Каријера је почела али и грађански 
рат. У мају 1992. БиХ је прогласи-
ла независност, све институције су 
прешле на ратне услове па је тако и 
Општински завод затворен. Тада су 

по закону грађани Југославије тре-
бали напустити БиХ јер Југославија 
није била у рату. Имао сам београд-
ску личну карту и пасош Југославије, 
отишао сам у Канадску амбасаду у 
Београду и затражио исељење у Ка-
наду. Двије најуспјешније земље у 
свијету везано за моју струку су биле 
Холандија и Канада, опредјелио сам 
се за Канаду због језика. Све је изгле-
дало добро осим дужег чекања на ин-
тервју, што је могло бити и више мје-
сеци. Отишао сам у Грчку да радим у 
ресторану и скупљам новац за карту 
преко океана. Породично смо имали 
среће да отац није био мобилисан јер 
је тада имао 60 година.

Становао сам код породице мога 
пријатеља Грка са којим сам заједно 
студирао хемију. Примили су ме као 
сина, то је један изузетан народ са 
великом људскошћу и дубином али 
на жалост има их више у емиграцији 
него у њиховој земљи. Мој пријатељ 
би често говорио – шта да радимо кад 
нам је запад Албанија а Исток Тур-
ска. Кавала је прелијеп град, радио 
сам у ресторану два мјесеца и ску-
пио новац за авионску карту Солун 
– Лондон - Торонто. Из Београда још 
није стизао одговор за канадску визу 
а ја сам морао по закону да напустим 
Грчку. Мој пријатељ је преко рођа-
ка у туристичкој агенцији купио ову 
карту за мене, иако је то било немо-
гуће без званичне визе. Полетео сам 
у непознато.

На Лондонском аеродрому су от-
крили да немам визу за Канаду и 
дозволили ми да уђем у Енглеску 
па да покушам у Амбасади Канаде 
добити визу, јер ми је авионска карта 
важила још четири мјесеца. Смјестио 
сам се код својих другова које сам 
оставио у Лондону, после пар дана 
нашао посао и чекао на одговор из 
амбасаде. На основу реверса о преда-

тим документима у Београду приста-
ли су да пошаљу захтјев за трансфер 
свих докумената у Лондон и сада сам 
овде чекао за интервју. Дани су споро 
пролазили, и када сам скоро изгубио 
наду добио сам позив из Канадске 
амбасаде. На основу година старости, 
високог образовања и солидног по-
знавања језика добио сам исељенич-
ку визу. На жалост истекао је рок за 
моју авионску карту за само седам 
дана. У Енглеској сам могао остати 
још пар мјесеци па сам то искористио 
да нешто зарадим за нови почетак у 
Канади.

У међувремену сам позвао старију 
сестру у госте. Сестра је студије српс-
ког језика и књижевности завршила 
у Сарајеву прије грађанског рата и 
радила је као професор у Гимназији 
у Требињу. Наравно Гимназија се 
затворила у ратним условима и она 
је радо дошла у Лондон. У Лондону 
је уписала магистарске студије на 
славистици и завршила у року. Ту 
је упознала и свога будућег супруга 
из Ниша, који је магистрирао исто-
рију на истом универзитету. И данас 
живе и раде у Лондону, а ћерка им 
је врхунски студент на другој години 
биохемије.

Најмлађа сестра је остала са ро-
дитељима у Требињу, да није било 
рата студирала би за предшколско 
дјечије образовање. На тестирању за 
IQ била је друга у њеној генерацији. 
Сада је сретна мајка тројице синова 
који су врхунски спортисти и музич-
ки таленти, ускоро универзитетски 
студенти.

Од истих родитеља троје дјеце живе 
у три различите земље свијета. Ре-
новирамо родитељску кућу и често 
се виђамо, а на дјецу преносимо љу-
бав и традицију из богатог наслеђа 
предака, каже за СЛОВО Љубиша 
Влатковић.  СЛОВО

Фамилија Влaтковић - Јелица и Љубиша, син Стефан и кћерка Емилиа
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