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Новине српске

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ 
КУЛТУРНО ПАСТОРАЛНОГ ДОМА



Поштовани читаоци,

Између два броја Мостова било је неколико веома занимљивих догађаја о 
којима можете прочитати на нашим страницама. Иако су ови љетни дани 
углавном намијењени годишњим одморима, јули и август су и оправдали 
тај свој епитет, неколико дана прије почетка годишњих одмора нека 
друштва су искористила да ураде још понешто, па тек онда да се посвете 
одмору а онда и припремама за јесен када почињу веће активности.

У овом броју пишемо и о значајном догађају који се десио 22. јуна 2008. 
године, а ријеч је о полагању камена темељца за Културно пасторални 
дом, који ће бити саграђен поред храма св. Ћирила и Методија у Љубљани. 
Културно пасторални дом неће служити само вјерницима, него и свим 
Србима и грађанима Љубљане и других градова.

Као што рекох, у овом броју пишемо о активностима друштава, и томе 
посвећујемо већи дио простора, а то ће бити и у наредним бројевима јер 
желимо како нашим читаоцима тако и широј јавности представити 
дјеловање наших друштава а тиме и српску културу на овим просторима. 
Да споменемо само Етно фестивал у Храстнику, прославе Видовдана, 
гостовање у Србији, славе, концерти итд.

Поред тога, имате прилику прочитати и занимљиве чланке о српском 
језику, историји, као и о српским великанима, односно једноме чији је 
научни рад веома цијењен, можда више код других него код нас самих.

Ови љетни дани били су различити, сунце, киша, жега, мозак да проври, 
али шта је ту је, сада смо одморни и са много енергије крећемо напријед, а 
Мостови нису имали много одмора, жеља нам је била да вас информишемо 
о свему што се занимљиво догађало. Заврши се и Олимпијада, са оним што 
смо видјели нисмо вјероватно у потпуности задовољни, али шта је ту је, 
боље ишта него ништа. Биће боље.

Септембар је почетак нових активности како у друштвима тако и у 
Савезу српских друштава Словеније, а тих догађаја биће прилично, 
надамо се да ћете и ви уживати у приредбама које ће бити изведене, биће 
за свакога понешто. Савез српских друштава Словеније поред пројеката 
које треба реализовати, очекују и друге активности али о томе када дође 
вријеме.

Нама остаје да све те догађаје пратимо и да вас о њима извјештавамо 
а овај пут поново вас позивамо да нам пишете, да својим прилозима 
обогатите Мостове, да постану још садржајнији и занимљивији за све 
читаоце. Ваше критике и оцјене такође ће бити од користи.

Душан Јовановић
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У Љубљани је у недељу 22. јуна 2008. 
симболично положен камен темељц за 
културно –пасторални центар Српске 
православне црквене општине Љубљана 
(СПЦО Љубљана). На приредби, која је 
одржана у духу повезивања различитих 
култура, присуствовали су митрополит 
загребачко – љубљански и целе Италије 
Господин Јован и почасни говорници 
председник Владе Републике Словеније 
Јанез Јанша, изасланик председника 
Србије министар Мирко Цветковић заједно 
са владином делегацијом,  председник 
Владе Републике Српске Милорад Додик 
као и истакнути словеначки привредни и 
културни радници. Скупу је у име Савеза 
српских друштава присуствовао мр Драго 

Положен камен 
темељац за 
Културно-
пасторални центар
Културно – пасторални центар служиће свим грађанима Љубљане

Војводић, председник као и представници 
других српских друштава. 

До сада је за изградњу културно – 
пасторалног центра, који ће служити свим 
грађанима Љубљане и ширег региона, 
прикупљено 600.000 евра. Горењу као 
главном покровитељу придружили су се 
Група Истрабенз, Дрога Колинска и Крка.

Скуп који је одржан уочи симболичког 
постављања камена темељца за културно 
– пасторални центар одржао се у духу 
повезивања различитих култура. Осим 
пасторалне делатности културно – 
пасторални центар намениће своје 
просторије образовним и културним 
делатностима, а нарочиту пажњу СПЦО 

Љубљана посветиће потстицању диалога 
и толеранције између различитих народа 
и култура.

Главни део програма скупа симболичког 
постављања камена темељца за културно 
– пасторални центар у Љубљани започео 
је литургијом, коју је у цркви св. Ћирила и 
Методија у Љубљани водио митрополит 
загребачко – љубљански и целе Италије 
Јован. 

На скупу, који се одржао иза православне 
цркве, на месту где ће идуће године стајати 
културно – пасторални центар, он је поделио 
највише признање митрополије загребачко 
љубљанске и целе Италије Орден Катарине 
Кантакузине Бранковић I. реда следећим 
личностима и организацијама за њихову 
подршку пројекту: министру за правосуђе 
др. Ловру Штурму, дирктору Уреда за верске 
заједнице др. Драги Чепару, координатору 
за верска питања Градске општине Љубљана 
Роману Јакичу, и његовој екселенцији msgr. 
ddr. Santosu Abril y Castello, апостолском 
нунцију у Словенији. 

Зоран Јанковић, градоначелник Љубљане, 
за подршку пројекту, примио је плакету 
митрополита Јована. У духу толеранције и 
културног повезивања одвио се симболичан 
акт постављања камена темељца за 
културно – пасторални центар. Симболички 
чин су заједно са парохом православне 
цркве СПЦО Љубљана Пераном 
Бошковићем обавили председник владе РС 
Јанез Јанша и Радослав Нестеровић, један 
од најбољих словеначких кошаркаша, 
иначе кум православне цркве св. Ћирило 
и Методије. Свечаној атмосфери на скупу у 
великој мери придонео је музички наступ 
словеначког и српског хора.

Постављање камена темељца за пасторални 
дом од великог је значаја за СПЦО 
Љубљана, истакао је у свом кратком говору Јанез Јанша, Перан Бошковић и Рашо Нестеровић
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парох СПЦО Љубљана Перан Бошковић: 
„Данас је велики дан. Дан, када симболички 
постављамо темеље за подстицање 
поштовања, толеранције и сарадње наших 
култура. Центар, чија изградња би требала 
да започне овог лета, свакако ће у првом 
реду служити верницима, али већ данас 
позивам људе свих верских, народних и 
културних заједница, да га посећују. Наша 
је жеља, да житељи Љубљане културно 
– пасторални центар прихвате као свој, 
у смислу дружења и повезивања људи 
из различитих околина, чиме ће центар 
испунити своје посланство – потицање 
толеранције и разумевања.“

Свечани говорник на скупу, председник 
Владе Републике Словеније Јанез Јанша, 
испоставио је значај културно – пасторалног 
центра у јачању словеначко – српске 
сарадње на подручју културе и шире.

Иван Пушник, вођа инициативног одбора 
са прикупљање средстава за изградњу 
културно – пасторалног центра, изразио 
је своје уверење у даљње јачање иначе 
добрих односа двеју нација: „ Када говоримо 
о сарадњи – било да је реч о међукултурној 
или другој – битно је да смо свесни, како до 
тога никада не долази случајно. Сарадња 
увек базира на активностима. Активност 
појединца, друштвених заједница, 
друштава, предузећа, државе. Као вођа 
инициативног одбора за прикупљање 
средстава за изградњу културно – 
пасторалног центра могу рећи, да је у 
пројекат уложено огромно воље, енергије 
и жеље за сарадњом и надградњом тог 
пројекта. Посебно на овом месту желим 
да истакнем донаторе. Нашим највећим  
донаторима Горењу и Раши Нестеровићу су 
се придружили Влада Републике Словеније,  

групација Истрабенз, Дрога Колинска, Крка, 
Холдинг словеначких електрана, Мармор 
Хотавље, Бакра, Еуроградинг, као и бројна 
мања предузећа и појединци, који верују у 
наш пројекат. До сад смо прикупили 600.000 
евра средстава.“

Велики значај културно – пасторалног 
центра у повезивању двеју већ тесно 
повезаних култура, испоставили су и Мирко 
Цветковић изасланик председника Србије 
Бориса Тадића као и председник Владе 
Републике Српске Милорад Додик.

***

Иначе, културно – пасторални центар 
СПЦО Љубљана израшће на месту иза 
православне цркве св. Ћирила и Методија у 
Прешерновој улици у Љубљани. У програму 
својих делатности, културно – пасторални 
центар ће наручито велику пажњу 
посветити подстицању међукултурног 
разумевања и толеранције. 

А то може, према речима пароха СПЦО 
Љубљана Перана Бошковића, базирати 
само на познавању различитих народа 
и култура. У том смислу ће се у центру 
саградити мултимедијска учионица и 
библиотека, где ће се одвијати курсеви и 
образовна делатност за најширу јавност. 
СПЦО Љубљана је већ успоставила 
контакте са најразличитијим образовним 
институцијама, са којима намерава у 
оквиру културно – пасторалног центра да 
сарађује. Један од пројеката, који је СПЦО 
Љубљана подржала, је новооформљен 
Евро – медитерански универзитет. 

Изградња културно – пасторалног центра 
започеће овог лета, између осталог уз 
помоћ донатора – предузећа и појединаца, 
који су новцем и другим врстама помоћи 
дали свој допринос у износу од 600.000 
евра. Највећи део те помоћи допринела су 
велика словеначка и српска предузећа, а то 
су између осталих Горење, Дрога Колинска 
и Крка.

Петар Дамјанић

Званичници и гости

Митрополит Јован освећује камен темељац
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Аматеризам

Аматер (фр. Amateur, лат. Amator који 
воли) онај који се бави нечим, нпр. науком, 
умјетношћу, вјештином итд., из љубави, а не 
професионално, дилетант, љубитељ. Дакле 
аматери за свој уложени труд и рад не траже 
никакву надокнаду нити тај њихов рад спада 
у њихове редовне послове и активности. 
Сва наша српска друштва су аматерска 
друштва, сви они који раде у њима, било 
да се ради о вођству, организаторима и 
извођачима, раде то на аматерски начин, 
из љубави. 

»Аматеризам је увек присутан људски 
ентузијазам, а његова највећа снага лежи 
у томе што сваке године проширује круг 
чланова његових друштава и њихових 
поштовалаца, што сваке године расте 
породица аматера«. (Василије Тапушковић: 
Аматеризам у култури) Сваки онај који се 
бави неким аматерским радом размишља 
о томе и жели да ту своју љубав према 
љепоти, умјетности, музици, другарству 
пренесе на своје потомке.

Аматеризам и култура 
у нашим друштвима
Цјелокупна српска култура, и не само култура, била би сиромашнија без културног аматеризма који је дао велики 
допринос како развоју исто тако и афирмацији српске културе широм свијета.

У многим друштвима управо је аматеризам 
први контакт са умјетношћу, са свијетом 
и тајнама које човјека уводе у културно 
стваралаштво и умјетнички рад. Управо у 
дијаспори веома је важна улога аматеризма 
јер својим радом увелико доприноси 
ширењу, афирмацији и успјеху српске 
културе у иностранству.

За аматерски рад човјек се одлучује по 
вољи, то је чин његовог слободног избора 
и жеље да се креативно потврди у друштву 
и као појединац и као дио групе која врши 
неку дјелатност. Многи бивши и садашњи 
професионалци своју дјелатност отпочели 
су као аматери, у аматерским друштвима 
стекли своју прву афирмацију, да би као 
професионалци наставили свој започети 
пут. 

У историји српске културе можемо наћи 
много трагова аматеризма и првих 
истраживања од театролога, музиколога, 
историчара умјетности и тако даље. Трагови 
аматеризма видљиви су још од најранијих 
времена и почетака културе.

Волонтаризам

Термин “волонтер”, од латинске ријечи 
volontarius - вољан, склон, традиционално 
је коришћен да би се описала особа која код 
некога ради без материјалне надокнаде, или 
пак, неко ко жели да ступи у војску. Једна од 
дефиниција волонтерства је: волонтерство 
је неплаћена, свјесна, слободна дјелатност 
чији је циљ добробит других људи.

Волонтер мора да буде способна и одговорна 
одрасла особа која волонтерском раду може 
посветити своје вријеме и знање. Послови 
које волонтери треба да раде обично се 
одређују у складу са пословима које оба-
вљају стално запослени, а волонтери се 
ту ангажују као помоћници или асистенти. 
На питање зашто нека организација треба 
да ангажује волонтере, одговори су да 
волонтери могу: обављати послове који 
нису плаћени; обезбиједити нову диманзију 
и нове људе за организацију; донијети 
нове идеје у организацију; учинити да 
организација стекне веће повјерење у 
заједници; пружити усмену информацију о 
организацији другим члановима заједнице; 
допринијети прибављању новчаних 
средстава; подстаћи цивилне активности 
итд.

Наша друштва

Волонтаризам о којем се говори тешко је 
примјенљив у нашим друштвима из простог 
разлога што су волонтери ангажовани 
углавном на већим пројектима као што су 
међународни спортски, културни и други 
догађаји са великим бројем учесника а те 
манифестације трају и по неколико дана. 
Па ипак и у нашим друштвима приликом 
неких догађаја који трају два, три дана 
ангажовани су људи које можемо назвати 
и волонтерима, а то су чланови друштва 
које организује неку приредбу или више 
приредби у току пар дана.

Случај са аматеризмом је сасвим другачији, 
они који раде у друштвима раде то на 
потпуно аматерски начин. Извођачи, 
односно они који наступају, фолклораши, 
музичари, глумци, рецитатори своју 
дјелатност врше без икакве надокнаде Фолклор ка најраширенија дјелатност
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или награде, њихова једина награда је 
могућност наступања и могућност да своје 
знање и способности покажу свима онима 
којима су култура, умјетност, спорт.. на 
срцу.

Поред активности на културном подручју, 
као главној дјелатности друштава, веома 
важна је улога у придобивању како нових 
чланова друштва исто тако и оних који 
ће непосредно учествовати, односно 
наступати а то су нови млади фолклораши, 
музичари, глумци, писци, неки нови будући 
умјетници.

Фолклор

У већини српских друштава у Словенији 
постоје фолклорне секције а за неке од 
њих то је главна дјелатност. У задњих 
пет, шест година фолклорна дјелатност 
се развила, повећан је број младих који 
се баве фолклором, раширен је спектар 
кореографија, побољшан квалитет а то 
је потврђено и на бројним фестивалима 
и другим такмичењима гдје су наше 
фолклорне групе освојиле вриједне 
награде и значајна признања.

Треба да се поносимо наше традиције, 
нашег фолклора. Иначе за оне који не знају 
ријеч фолклор долази од енглеских ријечи 
folk: народ и lore: наук, знање. Фолклор 
је назив за различите врсте традиције 
културе, најчешће уобичајен у значењу 
заједничког имена за традицијске облике 
књижевности, музике, игре, драмског и 
ликовног стварања. Дакле фолклор: наука 
народа.

Позната је чињеница да је образовање и 
васпитање потомства основни носилац 
културног прогреса и друштвеног развоја 
одређене заједнице људи. При том се не 
смије изгубити из вида да се образовање 
и васпитање примјењује још од најранијих 
облика друштвене заједнице, и градећи 
основно културно насљеђе, преноси са 
кољена на кољено, кроз све историјске 
периоде и различите организације живота. 
То материјално и културно благо сачувано и 
његовано кроз вијековне борбе и историјске 
токове у садашњем историјском моменту 
је уведено у породичне оквире. Породица 
постаје стуб-носилац културног насљеђа, 
а самим тим и чувар традиционалних 
културних вриједности.

Драмска умјетност

Драмска умјетност спада у млађе 
категорије дјеловања наших друштава. 
Почело се некако скромно и стидљиво, 
али већ први почетак наговјештавао је да 
је изабран прави пут јер прво извођење 
драмске представе показало је не само 
квалитет, способност и жељу оних који 
су наступали у представи, него и жељу 

публике да види нешто што сматра својим 
а међу гледаоцима било је и оних који су 
први пут присуствовали некој позоришној 
представи. Затим се кренуло даље, драмске 
секције основане су још у два, три друштва, 
у некима се повремено приказују представе 
и извођењу других друштава, али иде се 
неким путем који ће донијети и квалитет 
и квантитет. Управо то да су неки први пут 
видјели позоришну представу само по 
себи говори много, говори о томе каква је 
улога друштава у ширењу и афирмацији 
што већех броја културних дјелатности, па 
и позоришне.

Литерарна дјелатност

За очување српског језика међу Србима 
на овим подручјима поред осталих 
дјелатности велику улогу имају литерарне 
секције и писци који пишу српским језиком. 
Међу њима је највише пјесника али то не 
умањује њихову улогу, јер као што рече 
Стефан Немања: »Човјек научи свој језик 
за годину дана. Не заборавља га док је жив. 
Народ га не заборавља док постоји. Туђи 
језик научи исто за годину дана. Толико 
му је потребно да се одрече свога језика 
и прихвати туђи. Чедо моје мило, то је та 
зараза и погибија језика, кад један по један 
човјек почиње да се одриче свога језика и 
прихвати туђи, било што му је то воља било 
да то мора«.

Управо наши пјесници не дају да дође до 
тога да се заборави властити, матерњи језик. 
Неки од њих су издали своје збирке пјесама, 
неки припремају, неки су издали заједно са 
другима или су њихове пјесме објављене у 
часописима и другим публикацијама.

Друге дјелатности
Осим наведених у српским друштвима 
присутне су и неке друге дјелатности 
као што су спортске, музичке, забавне и 
друге. Те дјелатности имају своју улогу 
у омасовљавању друштава и њиховом 
приближавању ширим слојевима српске 
популације као и свима другима којима су 
српска култура, традиција, обичаји близу и 
при срцу.

Конкуренција и завист

Када говоримо о конкуренцији обично 
замишљамо и желимо да будемо бољи од 
других, да постижемо боље резултате и 
веће успјехе. Постоје здрава и нездрава 
конкуренција, лојална и нелојална 
конкуренција. Здрава конкуренција је увијек 
добродошла, то је путоказ којим треба 
ићи да би били што бољи, квалитетнији, 
запаженији. Такав облик конкуренције 
не подразумијева уништавање или 
омаловажавање других, напротив, тај 
облик конкуренције би и другима исто тако 
морао бити путоказ како треба радити. 

Хоћу да будем бољи од другога а нека је и 
други добар.

Завист је нешто што може штетити и једнима 
и другима. Појављује се обично онда када 
немамо довољно снаге, способности и 
квалитета да би надмашили друге, него 
другим начинима желимо постићи добар 
квалитет и резултате, па ако треба и 
уништити другога, »хоћу да будем бољи 
од њега, па макар био гори од других«, 
народски речено »нека комшији цркне 
крава, па макар цркла и моја«. Такав начин 
рада обично доноси негативне посљедице, 
нарочито за онога ко завиди другима на 
њиховим резултатима умјесто да би и сам 
покашао на исти начин као они.

Реализација пројеката

О овој теми могло би се писати надуго и 
нашироко али ћемо се задржати само на 
неколико ствари које су веома значајне и 
важне за дјеловање друштава. Припреме су 
веома важне као и број оних који учествују 
у припреми и реализацији пројекта, тај број 
не смије бити ни превелики ни мали. Ако 
је број учесника велик онда може доћи до 
загушивања и слабог распореда послова 
а ако је мали онда долази до превеликог 
оптерећења појединаца.

На приредбама, односно реализацији 
пројеката могу се запазити неке слабости, 
које су присутне код приличног броја 
друштава, али те слабости се могу 
веома лако отклонити. У суштини оне не 
нарушавају квалитет извођења, односно 
пројекта, али могу да дјелују на публику и 
да се умањи добра слика о ономе што су 
видјели на сцени.

Сарадња друштава

Потребно је да друштва успоставе добру 
сарадњу и да се помажу, нарочито код 
заједничких наступа а исто тако да друштво 
помаже другом друштву код реализације 
његовог пројекта. Поред тога потребно је 
успоставити и бољу координацију како међу 
друштвима, исто тако и између друштава и 
Савеза. То посебно важи за усклађивање 
термина да се не догађа да у истом дану два 
или више друштава имају неке представе а 
постоји могућност да се то расподијели на 
задовољавајући начин.

У нашим друштвима постоји аматеризам, 
који је уједно и људски ентузијазам да се 
уради оно чему тежимо, а жеље и чежње 
друштава везане су за ширење, афирмацију 
и унапређење српске културе, традиције, 
обичаја, вјере.. на простору гдје дјелују.

Душан Јовановић
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Безочно мешетарење 
сарајевских алхемичара

Још једна битка за српски језик у Босни и Херцеговини

Залуд су се Иво Андрић и Меша Селимовић за живота прецизно изјаснили којој књижевности припадају; њихова 
дјела сарајевски библиотекари, уплићући их у мрежу Cobiss–а и испирајући их кроз замке тог система, сврстали су 
у босанску књижевност, заједно са Кочићем, Дучићем, Шантићем и другим класицима, јер су – гле чуда! – писали 
босанским језиком, па шта онда тек рећи за савременике српске и хрватске националности?!

Књижевна и културна јавност, нарочито 
српска, била је недавно више него 
изненађена, згранута чак, када је сазнала 
да се у сарајевској библиотеци готово све 
књиге аутора у Босни и Херцеговини, без 
обзира на то којим су језиком написане и 
ко су њихови аутори, Бошњаци, Срби или 
Хрвати, подводе под босанску књижевност, 
јер су – како стоји у каталошким картицама – 
написане (гледај чуда!!) босанским језиком.

Сарајевски алхемичари толико су 
се извјештили у језичком миксању у 
неодгонетљивом босанском караказану, 
као да су изишли из Коељове књижевне 
радионице. Док трепнеш, већ си преведен 
из једног у други језик; заноћиш у једној, 
пробудиш се у другој књижевности.

Оно за што је некада преводиоцима требало 
безброј бесаних ноћи, „језичко-берзански 
мешетари“ Националне и универзитетске 
библиотеке Босне и Херцеговине, 
претварајући програм каталога Коопе-
ративног онлајн библиографског система 
и сервиса (Cobiss) у ћурак који изврћу 
наопако, учине очас, као да журно преврћу 
прочитан лист књиге не би ли им се што 
прије на сљедећој страници отворио 
наставак узбудљиве мисли.

Залуд је Петар Кочић Бењамину Калају, 
на размеђу деветнаестог и двадесетог 
вијека, и са говорнице тадашњег Босанског 
сабора упућивао оштре критике поводом 
његовог, на пропаст осуђеног, покушаја 
да за аустроугарске владавине овом „ни 
Давидовом, ни царском, ни спа’ијском 
земљом“ уведе босански језик, залуд 
су се Иво Андрић и Меша Селимовић 
за живота прецизно изјаснили којој 
књижевности припадају; њихова дјела 
сарајевски библиотекари, уплићући их 
у мрежу Cobiss–а и испирајући их кроз 
замке тог система, сврстали су у босанску 
књижевност. Зашто? Једноставно зато што 
су они – још једном: гле чуда! – писали 
босанским језиком.

Кад су њих, а с њима и Алексу Шантића, 
Јована Дучића и Бранка Ћопића, на примјер, 
тако класификовали и „каталогизовали“, 
онда се не треба чудити што то чине 
и с нашим савременицима, српским и 
хрватским писцима у Босни и Херцеговини 
који пишу, по Уставу им загарантованим, 
српским и хрватским језиком. 

Нека они то тако чине – као да им поручују 
безочни језички алхемичари – код куће и 
за своју душу, а они ће их, ко зна зашто и с 
којим правом (циљ није тешко наслутити!), 
„превести“ на босански! Јер – тешко је 
наћи друго објашњење и „оправдање“ – 
од недавно имамо босански језик (мада 
би било много природније да се он зове 
бошњачки, по народу који њим говори), па 
зашто да се у Босни пише неким другим?!

Тако се и аутору ових редака, који за 
себе мисли да је српски писац у Босни и 
Херцеговини, догодило да – неук и наиван, 
какав је досад био – одједном спозна да је, 
примјера ради, његова пјесничка збирка 
„Срж“, објављена у Београду, ћириличним 
писмом, написана босанским језиком и да 
је, сљедствено томе, обогатила босанску 
књижевност.

Да је то случај само с њим и једном 
његовом књигом, ни пола јада. Али, тешко 
је наћи српског и хрватског писца у БиХ 
који, послије миксања у алхемичарској 
мјешалици сарајских библиотекара, није 
прешао језичку модру ријеку и нашао се у 
другим језичким водама.

Није ли то покушај својеврсног, ником 
потребног, бошњачења?
Босанским језиком говоре Бошњаци, бар 
тако би требало да буде, па „превођење“ 
српског и хрватског на босански јесте 
својеврстан покушај који не треба посебно 
тумачити и објашњавати.

Од покушаја језичког унифицирања до 
давно на пропаст осуђеног покушаја 

стварања једне нације, сасвим је мали 
корак. Ако га, уопште, има.

Библиотекари Националне и универзи-
тетске библиотеке Босне и Херцеговине 
(која је у суштини ипак библиотека само 
Федерације БиХ), вјероватно на нечији „миг 
одозго“, изазвали су још једну битку у којој 
се Срби у овој држави морају опет, као и 
у Кочићево вријеме, борити за свој језик, 
мада је и дјетету у првом разреду основне 
школе јасно да, као стари народ, свој на 
своме – да се и то каже, од памтивијека 
говоре српским језиком из кога су се, 
стицајем разних околности, „тићали“ други, 
каткад и „хибридни“. 

Ранко Павловић

Др Ранко Павловић
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Деспот Стефан Лазаревић
Деспот Стефан Лазаревић (Крушевац, 1374 - Црквине код Младеновца, 1427), био је син и наследник светог српског 
кнеза Лазара Хребељановића, који је погинуо у бици са Турцима на Косову 1389. године, и кнегиње Милице 
(из побочне Вуканове лозе Немањића), која је и сама била песникиња. 1405. оженио је Јелену, кћи Франческа II 
Гатилузија, господара Лезбоса

Владавина

На почетку своје владавине (1393. године), Стефан 
је носио титулу кнеза. Тек што је напунио 16 година, 
мајка му је предала државу на управљање и повукла 
се у своју задужбину, Љубостињу. Српски деспот је 
постао 1402. године.
Признавши врховну власт султана Бајазита I, кнез 
Стефан Лазаревић учествује у биткама: на Ровинама 
(1395. године), код Никопоља (1396. године), у 
босанском походу (1399. године), и у бици код Ангоре 
(1402. године).

По повратку из Цариграда, где 1402. добија титулу 
деспота, највише византијско достојанство после 
царског, на Косову код Трипоља га сачекује и напада 
сестрић Ђурађ Бранковић. Породични сукоби ће 
трајати све до 1412. када је Ђурђа Бранковића и 
деспота Стефана Лазаревића успела да измири Марија 
Бранковић, старија сестра деспота Стефана Лазаревића 
и мајка Ђурађа Бранковића.

Стефан Лазаревић је 1403. године прогласио Београд 
својим главним градом и увео га у ред важних 
европских књижевних центара, био је угарски вазал и 
члан европског витешког реда. Када је угарски краљ, 
Жигмунд Луксембуршки, обновио Ред Змаја (1408. 
године), Стефан Лазаревић је био, после Сигисмунда, 
први међу оснивачима, двадесет двојицом угледних 
европских витезова.

Осим тога, краљ Сигисмунд (Жигмунд) је деспоту 
даровао многобројна добра по Угарској: у Срему 
му је даровао градове Купиник (Купиново), Земун, 
Митровицу (Сремска Митровица) и Сланкамен, а у 
торонталској жупанији у Банату бечејски (Нови Бечеј) 
и бечкеречки (Зрењанин) спахилук, а деспот је такође 
постао и велики жупан торонталске жупаније (1404. 
године).

Године 1408. деспотов млађи брат Вук Лазаревић, 
кога су подржали сестрићи Бранковићи, обраћа се 
султану Сулејману за помоћ против Стефана. После 
дугих и крвавих борби Вук Лазаревић и сестрић Лазар 
Бранковић гину 1410. године, султан Сулејман 1411. 
године, а Гргур Бранковић умире као монах Герасије. 
Преживели су само Ђурађ Бранковић и деспот Стефан 
Лазаревић.

Када је деспот Стефан 1413. године поразио султана 
Мусу испод Витоше, од новог султана Мехмеда I добио 
је Сребреницу у Босни и област између Софије и Ниша.
Убрзо затим Балша III, син Јелене Балшић и деспотов 
сестрић, прелази у Србију и ујаку, деспоту Стефану, 
предаје на управу Зету. Тако се у првој четвртини XV 
века уједињују старе српске области којима су владали 
деспот Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранковић и Балша 
III.
Како није имао деце, 1426. године на сабору у 
Сребреници проглашава сестрића Ђурђа Бранковића 
за свог наследника. Деспот Стефан Лазаревић је 
изненада умро од можданог удара у току лова, 1427. 
године код места Црквине у засеоку села Марковац, 
општина Младеновац у северној Шумадији. Деспот 
Стефан Лазаревић је сахрањен у својој задужбини, 
манастиру Манасија.

Ресавска школа

У својој задужбини, манастиру Ресава (сада Манасија) 
организовао је ресавску преписивачку школу, европски 
центар за превођење и преписивање књига. Осим 
биографских радова, а посебно, Закона о руднику Ново 
Брдо (1412), Стефан Лазаревић је писао и књижевне 
радове: Похвала кнезу Лазару (1389), Натпис на 
мраморном стубу на Косову (1404), Слово љубве 
(1409), поетско писмо млађем брату Вуку (Лазаревићу) 
вероватно упућено као позив на помирење.
Имао је огромну библиотеку у којој је осим 
богословских и поучних текстова било филозофских 
списа и књига из историје и поезије. Његова задужбина 
манастир Ресава, сада Манасија, била је уметничко 
стециште сликара, писаца, песника, приповедача 
средњовековне Европе.
Читао је и писао на старословенском, преводио са 
грчког и владао је латинским језиком. Најзначајнији 
деспотов књижевни рад, поетска посланица, Слово 

љубави један је од најлепших текстова српске 
књижевности, има десет строфа чији иницијали дају 
акростих: Слово љубве.
Живот деспота Стефана од Константина Философа 
показује да су, у време кад је животопис писан, у кругу 
књижевних људи око деспота Стефана били познати 
не само Платонова и Аристотелова философија и 
учења Херма Трисмегиста, него и Плутархов Живот 
Александров.
Српска православна црква слави Светог Стефана 
Лазаревића, деспота српског, на дан 1. августа (19. 
јула по јулијанском календару), заједно са његовом 
мајком, Светом књегињом Милицом, монахињом 
Евгенијом (Великосхимницом Јефросимијом).

Књижевни препород

Да је српским државним руководиоцима у XVI веку 
било познато и питагорско-платонско-аристотелско 
удружење философске памети и политичке моћи, 
сведочи књижевни препород, око којега настојаху 
деспот Стефан, који је и сам био писац и преводилац са 
хеленског, и његови сарадници као писци, преводиоци 
и преписивачи.

Један од његових сарадника, Константин Философ, у 
својој књизи о правопису упоређује га са Птолеамејом 
Филаделфом. То чини и преводилац описа Четири 
књиге царства у једном запису од 1416-1418. године, 
говорећи да је деспот “по даровима и милостима 
нови Кир, по слаткоречивости други Манасија, по 
просветољубљу наличио је на премудрога Соломуна, 
међу онима који су вредно испитивали божанствене 
старе и нове списе сличан је Птолемеју оном који је 
после Александра Филипова владао Египтом и превео 
и преложио цео Стари Завет од јеврејскога на јеладски”. 
Писац Паралипомена сматра га значајнијим и од 
Птолемеја, јер док је овај скупљао књиге из таштине 
деспот је желео “књигама украсити нарави, њиховом 
благодатношћу просвећивати душу и привлачити је 
богопознању”.

У време кад је Србија била “последње уточиште 
православног хришћанства на Балканском 
полуострву” (В Јагић), град Ресава са Манасијом, 
задужбином деспотовом и средиштем ресавксе школе, 
Љубостиња, задужбина његове мајке, Раваница, 
Дајша, Благовештење, и други манастири, били су 
доиста расадници уметности и књижевности, висока 
културна средишта, из којих су поново просијали 
православље и просвета.

Припремио: Душан Јовановић
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Црна усташка легија под командом 
Јуре Францетића, а после њега не мање 
злогласног Бобана, имала је за циљ да, 
стварајући Велику Хрватску, осигурава 
границу на Дрини, и да затре сваки траг 
Српства у источној Босни. Ја сам ту црну 
усташку Легију, војску највећих зликоваца, 
видео поражену на Блајбуршком пољу 
у Аустрији, сасвим близу границе са 
Словенијом. 

Џелате треба по злу памтити, 
проклињући их, а жртве од заборава. Нека 
им је вјечнаја памјат. Срби су један од 
многострадалних народа, који није смогао 
снаге и јединства да створи меморијал 
за све мученике двадесетог столећа, 
меморијал какви имају Јевреји, Јермени, 
Руси. Срби су прилично забораван народ, а 
то нам не служи на част. Знајмо: не пропадају 
мали народи, него пропадају и мали и 
велики народи уколико су заборавни. Лепо 
је што сте ви, из Вишеграда и Рогатице, 
предвођени својим Високопреосвећеним 
митрополитом дабро-босанским, подигли 
споменик мученицима овога краја.

Ни по јада да је то једини злочин 
непокајног брата Каина неуморног убице. 
Шест до седам тисућа закланих, у селима 
Милошевићи и Стари Брод, за Каина је 
ситница. Било је још сличних стратишта 
како крај Дрине тако и широм Независне, 
посебно у Јасеновцу. Над тим чудовишним 
злочинима згражали су се чак и гестаповци, 
и есесовци. Биле су то безразложне освете 
Србима који су се изборили не само за своју 
слободу. 

Срби су вазда мислили и на своју 
јужнословенску сабраћу, коју су пригрлили, 
и тиме од пораза спасли примивши их, 
очигледно на своју штету, и у прву и у другу 
Југославију, уместо да су првенствено 
гледали своја посла. Жертва благородног 
чувства, и српска елита заиста блистелна 
елита, у којој су златним словима исписана 

имена Јована Цвијића и Јована Жујовића, 
Јована Скерлића, Богдана и Павла Поповића, 
Слободана Јовановића и Александра 
Белића, Николаја Велимировића и Јована 
Дучића – проповедала је југословенство, 
као спасоносну замисао за све Јужне 
Словене, зацело узвишену и избавитељску, 
ако се у њу верује, за њу живи и жртвује, 
што су Срби и чинили. 

Срби без лукаве рачунице, које 
су се држали Хрвати и Словенци: ниских 
и себичних побуда – њима је повластица 
победилаца једноставно дарована. А Срби, 
племенити занесењаци, надахнули су свог 
песника Јована Дучића да у њихово име 
изговори »Вјерују«, оно да:

“Само буктињама збори се кроз тмине
У зрцалу мача будућност се слика
Преко палих иду пути величине
Слава – то је страшно сунце мученика”.

Беше то “Химна победника”. Из 
високе ноте започели смо песму, није 
било нимало лако допевати је. Никола 
Пашић и Александар Карађорђевић само 
су прихватили идеале своје елите. А да и 
истинска елита може да погреши, и да је пут 
у пакао често поплочан најбољим хтењима 
и најплеменитијим намерама показује 
историјска судбина обе Југославије. 
Највећа жертва благородног чувства био 
је народ српски, били смо сви ми, са обе 
стране Дрине “племените међе”.

Када сам полазио на ово стратиште, 
на ову свету земљу, свету јер освећену 
жртвама, један човек, који је изгубио 
сина јединца, од 21 године, добровољца 
на вуковарском фронту, опоменуо ме је: 
“Пазите шта ћете у Рогатици и Вишеграду 
говорити…Позовите на помирење, на 
покајање и узајамно праштање. Знам да 
сте хришћанин. Потврдите то!” Наравно да 
сам се замислио. Како да поступим и шта да 

кажем. Сутрадан сам срео истог несрећног 
човека. Подсетио сам га да су за покајање 
и помирење потребне две стране и да је 
неделотворно, да не кажем бесмислено, 
једнострано праштање. Сагласио се са 
мном. 

Представници Срба већ су, не 
једном, изјављивали жаљење, пружајући 
руку извињења и помирења, али друга 
страна није била нимало склона да учини 
исто. Залудан је био труд са српске стране. 
Изостао је одговарајући одјек. Били смо 
понижени. Наши заступници нису на прави 
начин водили рачуна о достојанству нашега 
народа. То не треба да нас чуди, јер они, 
зацело, често нису достојни узвишенога 
места које су узурпирали. Јер да јесу, 
одавно су морали, целом свету, јасно и 
веома гласно, да кажу: нису Срби криви за 
рат; нису га Срби изазвали, ни започели, 
нити су Срби починили велики злочин. 

Основни, главни злочин, злочин 
над злочинима, који је родоначелник свих 
других злочина, јесте злочин против мира, 
удар на, не једном, међународно признату 
државу, а тај злочин починили су други – 
очигледно је ко су ти други, Срби свакако 
нису! – тако да су сви други злочини само 
неизбежне последице тог првог, основног 
злочина. 

Букнуо је рат, нису га Срби 
потпалили. Зна се ко је. Зар Туђман није 
рекао: “Ми смо жељели рат, јер без рата 
не би било независне Хрватске.” Зар 
Изетбеговић није слично говорио? Срби су 
били принуђени да се бране. Не први пут у 
историји! 

Бесмислено је исмејавати 
“теорију завере”. Завера је очевидна 
пракса, давнашња, такорећи свакодневна. 
Вековима она траје. “Србија мора умрети” 
говорили су Немци. Усташке звери су то 
претварале у злочинску праксу. Криви смо 

Вековно 
страдање
Реч на Академији у Рогатици 19. јула 2008.
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што смо живи, криви што смо шизматици, 
то јест православни хришћани. Криви за 
сва зла овога света, који је “тиран тиранину, 
акамоли души благородној”. Криви и што 
памтимо завет Мајке Јевросиме:

“Марко сине, једини у мајке,
Не била ти моја рана клета,
Немој, сине, говорити криво:
Ни по бабу, ни по стричевима,
Већ по правди Бога истинога.
Немој, сине, изгубити душе:
Боље ти је изгубити главу
Него своју огрјешити душу.”

Ту је сажет наш морални закон. 
Стога Лазански каже: “Можда су Срби зато и 
последњи европски народ за који је душа, 
са оним што она може да садржи, још у 
центру света. Само код Срба постоји оно: 
“где ће ти душа?”

Ни на крај памети није ми помисао 
да су Срби свеци. У мени је стално присутна 
Његошева опомена: “Бог се драги на Србе 
разљути за њихова смртна сагрешења.” Али 
код истог Његоша један благородни Турчин 
има више разумевања за Србе него многи 
слаби Срби, како ондашњи тако и садашњи. 
Он опомиње Турке:

“На злочинства ми их нагонимо:
Зло чинити ко се од зла брани
Ту злочинства није никаквога.”

То је наш положај, и наша 
историјска трагедија. Као у свакој трагедији, 
тако и у српској, постоји “трагичка кривица”. 
За своју несрећу и сами смо криви. 

Од кад знамо за себе били смо 
несложни, до крви завађени, и можда баш 
зато четири оцила у грбу тумачимо као зов 
судбине: “Само слога Србина спасава”. А 
слога никако да нас облагороди. 

И Немања је војевао против своје 
браће, и његови синови, Вукан и Стефан, 
били су у завади. Исти усуд прати нас до 
данас: преко Обреновића и Карађорђевића, 
партизана и четника, сад радикала и 
демократа. 

Помирење, потребно као ваздух, 
није на видику. А Каиново племе гаји 
јединство, чија је подлога јединствена 
мржња на Србе. Као што је за Немце 
Немачка изнад свега и свих, за Хрвате 
“Хрват је Хрвату мио ма које идеологије 
био.”

Како ми да савладамо кобног 
демона неслоге и узајамне мржње? Како 
да нађемо заједнички језик? Можемо ли 
се уздати у младе родољубе, идеалисте 
и вернике окупљене у заједницама као 
“Двери српске”, “Номоканон”, “Образ”? 

потребно је да Дух Свети, дух јединства у 
љубави, сиђе на све нас. На неке народе 
је сишао и ујединио их упркос великим, 
на изглед непремостивим, разликама. Зар 
се могу замислити веће и дубље од оних 
у многоликој Швајцарској, која има свој 
германски корен, своју француску културу, 
своју италијанску духовност. А уз три велика 
језика мноштво дијалеката, германских и 
романских. 

Али изнад свега је велико 
начело, спасоносни путоказ, онај који сам 
прочитао на општини града Базела, здању 
из четрнаестог столећа. Чујте  и упамтите 
Срби: “Где јединство влада – ту станује Бог”. 
Па и наш народ каже, а Вук бележи: “где је 
слога ту је и Божији благослов”. 

Сад кад смо више него икада 
раскомадани морамо неговати јединство 
свих српских земаља. Да бисмо преживели 
трагедију, која се обрушила на нас, видовити 
дух свесрпског јединства мора бити јачи од 
неприродних, а од силника наметнутих нам 
граница.

 И још нешто у вези са Швајцарцима 
и са нама, Србима. Кад ми кажемо “то су 
наша посла” – то значи лоша, рђава српска 
посла. Оканимо се тог песимизма! А кад 
Швајцарац тврди да су то његова посла, 
то значи боља су чак и од немачких, или 
француских, или италијанских, а надметање 
је врхунско, поређење тешко, не може бити 
теже.

Како да изиђемо из овог кошмара? 
Како да порекнемо грозну истину великог 
поете: “Најцрњи враг је Србин себи сам”’ или 
ламент другог нашег ововременог живог 

песника: “Србин је Србину Јуда”? Нешто 
темељно морамо учинити да преокренемо 
судбину. 

Прво, не смемо губити веру, која 
је извор храбрости, ни наду без које нема 
спасења; ни љубав која све превасходи, 
ни мудрост која бди над њима. Љубити 
непријатеље, волети и оне који нас мрзе и 
зло нам чине могу свети људи, а обичнима 
то је тешко достижно. Али има оно што је не 
само остварљиво него и нужно, ако желимо 
да опстанемо. 

Љубите пријатеље своје, 
сународнике и сабраћу своју – поручује 
нам свети владика Николај. Никада не 
заборављајте жртве, клањајте се нашим 
мученицима. Верујући у вас као у бољи део 
Српства, ја бих још да вам кажем оно што је 
Вивекананда говорио Индусима, великом 
народу Махатме Гандија и Рабиндрамата 
Тагоре: “Горе главе! Ви носите у себи Бога, 
Бога правде, Бога вере, наде и љубави, 
Бога мудрости. И не заборављајте: да само 
дела љубави остају и да је највиша форма 
мудрости – доброта.

Драган Недељковић

Академик Драган Недељковић



12  |  Српски великани  |  Август 2008     

Михаило Петровић- 
Мика Алас
Михаило Петровић Алас (1868-1943), математичар, проналазач, професор Београдског универзитета, академик 
Српске краљевске академије, рибарски мајстор и путописац.

Период Петровићевог студирања у 
Паризу пада у време када је француска 
математичка наука достизала једну од својих 
кулминационих тачака. Студије је започео 
о свом трошку, а од 1892. добио државну 
стипендију. На Сорбони је дипломирао 
математичке науке 1891. године, а физичке 
науке 1893. године. Као најбољи студент 
своје генерације присуствује пријему код 
председника Француске републике 1893, 
а исто тако и 1894. године. Радио је на 
припреми доктората и 21. јуна 1894. године 
одбранио је докторску дисертацију на 
Сорбони, пред комисијом професора Шарл 
Ермит, Емил Пикар и Пенлеве и стекао 
степен Docteur és sciences mathematiques 
(доктор математичких наука). Његов 
докторат је био из области диференцијалних 
једначина, чиме је стекао академску ти-
тулу доктора математичких наука као 
први студент са Балканског полуострва. 
Дакле, са непуних 26 година др Михаило 
Петровић био је изузетно образован човек 
који је по најоштријим светским мерилима 
и сва славна имена професора светске 
науке, успео у тако кратком року да стекне 
дипломе математичких и физичких наука, и 
уз то да одбрани докторску дисертацију на 
Сорбони. Ево, шта је у вези са тим написао 
Милутин Гарашанин који се тада исто 
налазио на студијама у Паризу, а касније 
се посветио политици: »Одбрана теза 
г. Михаила Петровића била је у правом 
смислу речи бриљантна. По свршеном 
испиту Председник га је поздравио врло 
лепом и дирљивом беседом у којој му је 
рекао да је он - г. Петровић - правио част 
Нормалној школи, да је он показао успехе 
који су у њој ретки и да ће њега његови 
професори памтити и у његовој далекој 
отаџбини са својим симпатијама пратити. 
Свој говор завршио је Председник (г. 
Хермите) прокламујући да је г. Петровић 
доктор математичких наука. 

Са моје стране имам да додам само то, да 
сам био дубоко дирнут доказима пажње 
и симпатија којих сам према г. Петровићу 
био сведок од стране оних што данас у 
највишим врховима науке математичке 
светле. У тој грани науке г. Петровић је 

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ рођен је 1868. 
године у Београду, на Савској падини, 
недалеко од Конака кнегиње Љубице као 
прво од петоро деце свештеника Нико-
дима и Милице Петровић. Како је већ у 
седмој години остао без оца, бригу о деци 
преузео је мајчин отац, свештеник Новица 
Лазаревић, који је извршио велики утицај 
на Михаила. Основну школу, као и Прву 
мушку гимназију у Београду завршио је са 
одличним успехом.

На Природно-математички одсек Фило-
зофског факултета Велике школе Петровић 
се уписао 1885. године. Он није студирао 
математику јер тако специјализоване 
студије нису постојале, већ је равноправно 
учио и друге предмете. Већ при крају прве 
године студија, тј. 1886. Петровић је написао 
један семинарски рад из математике. 
Студије је завршио јула 1889. У септембру 
исте године шаље га деда Новица у Париз 
да се спрема за пријемни испит у »Ecole 
Normale Superieure«, гласовиту по тешким 
пријемним испитима, строгим и високим 
режимом студија са професорима светског 
гласа.

већ унео српско име на достојан начин у 
научни свет. Г. Петровић је једна наша врло 
озбиљна тековина за науку. Тај младић чини 
част Србији«.

Докторирао је годину дана пре 
рока са дисертацијом »О нулама и 
бесконачностима интеграла алгебарских 
диференцијалних једначина« којом је 
изазвао велику пажњу научне јавности. 
Михаило Петровић вратио се у Београд 
1894., када је 22. октобра/3. новембра 
постављен за редовног професора Велике 
школе, а када је она 1905. прерасла 
у Универзитет, постављен је, првим 
указом, са још седморицом колега, 
за професора Универзитета на ком је 
остао до пензионисања 1938. године. 

Михаило Петровић био је ђак Дими-
трија Нешића, професора више мате-
матике на Лицеју. Већ на Лицеју пока-
зао је интересовање и таленат за ма-
тематику, али је у два маха добијао 
награде и за светосавске темате. 

Алас је у то време један од највећих стру-
чњака у свету за диференцијалне једначине. 
Предавао је многим генерацијама сту-
дената, све до одласка у пензију 1938. 
године. Године 1897. је постао дописни члан 
Српске краљевске академије и дописни 
члан Југословенске академије знаности и 
умјетности у Загребу. Редовни члан Српске 
краљевске академије постаје 1899. године, 
када је имао 31. годину.

Рибарство је представљао изузетно важну 
компоненту у животу Михаила Петровића. 
Још од ране младости, на инсистирање 
свог деде Новице, из здравствених разлога 
је знатан део времена проводио на Сави 
и Дунаву. Ту је упознао професионалне 
рибаре, заволео њихов начин живота и 
стекао међу њима искрене пријатеље. 
Најпре је постао рибарски шегрт, калфа, 
а 1895. положио је испит за »рибарског 
мајстора« и од тада пријатељи су га 
углавном звали Мика Алас. Објавио је више 
стручних радова из рибарства. У Торину 
је 1911. одржана велика међународна 
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изложба, а у Павиљону Србије Мика Алас 
је изложио своју збирку која се односила 
на београдски риболов и та збирка је 
награђена са златном медаљом, на шта 
је он био веома поносан. Учествовао је 
доношењу првог „Закона о слатководном 
риболову“ на језерима и рекама Србије 
1898. године. Рекордан улов је имао 1912. 
када је уловио сома од 120 кг.

Свирао је виолину, 1896. оснива свирачко 
друштво под називом „Суз“.

Конструисао је хидроинтегратор и са њиме 
освојио златну медаљу на Светској изложби 
у Паризу 1900. године.

Када је 1905. године Велика школа прерасла 
у Београдски универзитет међу првих осам 
редовних професора који су даље бирали 
цео наставни кадар био је и Мика Алас.

Михаило Петровић волео је свој 
наставнички позив и много времена 
посветио томе. Његова предавања 
одликовала су се једноставношћу и она су 
привлачила студенте. Он је имао строго 
мерило које је пренео и на своје студенте, 
тиме је допринео да настава математике и у 
средњим школама, где су се дипломирани 
студенти углавном запослили, заузме 
значајно место. У периоду педагошког рада 
(1894. до 1938) одржао је 16 различитих 
курсева и семинара који су такође били 
добро посећени, иако су неки од њих 
били више пута понављани. За већи део 
одржаних семинара Петровић је издао 
ауторизована скрипта. Објавио је три 
универзитетска уџбеника који су написани 
на основу одржаних редовних предавања 
и семинара. Петровић је унео нов, свеж 
дух на Катедру за математику. Он је наставу 
замислио и изводио по узору на париску 
школу, тада вероватно и најбољу школу 
математике. Снабдевао је библиотеку 
актуелним часописима и учио је своје 
студенте да се користе литературом. 
Педагошке методе како на предавањима, 
тако и на одржаним семинарима били 
су добар начин увођења младих, како у 
наставнички, тако и у научни рад.

Објавио је велики број проналазака, 
научних радова, уџбеника и путописа 
са својих поморских путовања. Добио је 
велики број награда и признања и био 
је члан неколико иностраних академија 
наука (Праг, Букурешт, Варшава, Краков) и 
научних друштава. 1927. после смрти Јована 
Цвијића, академици су га предложили 
за председника Академије, али власти 
нису прихватиле овај предлог. Разлог је 
вероватно био тај што је Михаило Петровић 
Алас био близак пријатељ принца Ђорђа 
Карађорђевића, краљевог брата, који 
је 1925. ухапшен и налазио се у кућном 
притвору. Године 1931. академици су га 
једногласно предложили за председника 
Академије, али власти поново нису 
прихватиле предлог.

Године 1939. постао је почасни доктор 
Београдског универзитета. Исте године 
награђен је орденом Светог Саве првог 
реда.

По свом научном раду и резултатима 
Михаило Петровић Алас спада у највеће 
српске математичаре, једини математичар 
међу 100 најзнаменитијих Срба. Његова 
заслуга је посебно велика што је био 
оснивач београдске математичке школе, 
из које проистекао велики број његових 
ученика који су наставили његово дело. 
Све докторске дисертације из математике 
одбрањене на Београдском универзитету 
од 1912. до Другог светског рата, биле су 
под његовим менторством.

Упоредо са извођењем наставе, Петровић 
се бавио научним радом. Захваљујући 
њему, математичке науке у Србији 
први пут излазе на сцену на којој су и 
данас присутне. Петровић је дошао до 
импозантних резултата у диференцијалним 
једначинама, теорији функција, алгебри и 
рачунарству. Објављивао је научне радова 
у најугледнијим часописима света. Његовим 
резултатима користили су се многи наши 
и страни научници или су о томе писали. 
Неколико диференцијалних једначина, 
специјалних функција и неједнакости носе 
име “М. Петровића”, а чувени математичар 
Картан записао је да Петровић припада 
групи ретких научника који су засновали 
нове научне дисциплине (математички 
спектри, математичка феноменологија и 
интегрална математика).

Из Петровићеве библиографије види се да 
се бавио и проналазаштвом, патентирао је 
пет проналазака који су били заштићени, 
тј. пријављени и реализовани у пракси. У 
области рачунарства је још крајем 19. века 
објавио у САД конструкцију “аналогног 
рачунара” (хидроинтегратора) за решавање 
диференцијалних једначина, за шта су му 
одали признање светски научници (Камке, 
Прајс, Морен). Руска, пољска и америчка 
наука одале су Петровићу признање као 
предсказатељу једне нове савремене 
науке “кибернетике” (чији је утемељивач 
касније био Норберт Винер). На Светској 
изложби у Паризу 1900. у Павиљону Србије 
био је изложен и хидроинтегратор који је 
награђен бронзаном медаљом. Петровић 
се огледао и у примењеној математици 
(физика, механика и криптографија). Он 
је, као већина људи тога доба, држао до 
свог војног чина “резервног инжењерског 
пуковника”, па је сарађивао са војском, 
нарочито на пољу криптолографије. 
Његови системи “шифровања” били 
су у употреби у војсци и дипломатији. 
Проналазак “даљинар” откупљен је и 
реализован за потребе Војнотехничког 
завода у Крагујевцу и Русији. Конструисао 
је и један тип “зупчастог преносника” који 
је био претеча аутоматских мењача на 
аутомобилима. Његов “Вечити календар” 
реализован је у више хиљада примерака.

Научни опус Михаила Петровића је веома 
обиман. Поред наведених патената, 
објавио је 14 монографија и око 260 
стручно-научних расправа. Први докторат 
из математике, а други на Универзитету 
у Београду, израђен је под менторством 
Петровића (кандидат: Младен Берић, 
одбрањен 13.05.1912). Касније је код њега 
докторирало још 10 математичара, а поред 
тога извео је и више од 40 генерација 
математичара на пут просвете.

За свој обиман и плодоносан рад Михаило 
Петровић је биран за члана више академија 
наука (Београд, Загреб, Праг, Варшава и 
Букурешт) и научно-математичких друштава 
(Београд, Париз, Праг, Краков, Лајциг, Лавов, 
Палермо, итд.). Поред тога, примио је више 
одликовања: ордење Светог Саве петог до 
првог реда, медаљу Милоша Великог, орден 
Белог орла, Орден румунске круне, итд.

Био је учесник Балканских ратова и Првог 
светског рата као официр, и после рата је 
био резервни официр.

Бавио се криптографијом, његови шифарски 
системи су дуго година коришћени у војсци, 
све до Другог светског рата. Године 1941. 
он је поново позван у рат као резервни 
официр, Немци су га заробили али су га 
после неког времена пустили због болести.

8. јуна 1943. професор Михаило Петровић 
умро је у свом дому на Косанчићевом венцу 
у Београду.

Још 22. октобра 1894. краљ Александар 
I, својим указом, поставио је Михаила 
Петровића, државног питомца, за 
професора математике на Великој школи. 
Михаило Петровић био је пасионирани 
путник, пропутовао је кроз све европске 
земље и упознао њихове главне градове, а 
обишао је и северни и јужни пол. Писао је 
и путописе, а написао је и »Роман јегуље«. 
Објавио је и књигу »Ђердапски риболови у 
прошлости и садашњости«.

Михаило Петровић добио је надимак 
»Алас« због своје страсти према рибарству. 
Био је не само љубитељ, него и добар 
познавалац рибарства, па је у том својству 
учествовао у преговорима за закључење 
конвенције о риболову са Румунијом, као 
и у преговорима о заштити риболова на 
Сави, Дунаву и Дрини са Аустро-угарском. 
Био је једна од најпопуларнијих личности 
старог Београда, познат као Мика-Алас.

Девета београдска гимназија је добила име 
по њему.
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Етно фестивал 
Храстник 2008
У Долу код Храстника одржан Пети 
етно фестивал у организацији СКД 
Сава из Храстника

СКД Сава из Храстника организовало је Пети 
етно фестивал Храстник 2008 који је одржан 
21. јуна 2008 у дворани Доланка у Долу код 
Храстника. На фестивалу је учествовало 14 
фолклорних група из српских, македонских, 
словеначких и бошњачких друштава из 
Словеније као и гости КУД Уна из Новог 
Града, Република Српска. Фестивал је 
реализован уз финансијску подршку 
Министарства за културу Републике 
Словеније и уз спонзорска и донаторска 
средства општине Храстник и других 
организација и привредника.

Програм је био богат у шта се увјерила 
многобројна публика која је имала 
прилику да види и чује игре и пјесме из 
разних крајева, Србије, Босне, Македоније, 

Словеније.. и да ужива у свему што су 
приказали фолклораши из друштава која 
су прихватила позив и узела учешће на овој 
манифестацији. 

На овогодишњем фестивалу учествовали 
су: СКД Сава, Храстник: Игре из околине 
Обреновца и Игре из Врањског поља; СКД 
Слога, Нова Горица: Игре из Кобишнице; 
СКУД Видовдан, Љубљана: Игре из 
Црноречја и Игре из Бујановца; ПКУД 
Свети Никола, Марибор: Игре из Шумадије; 
СКПД Свети Сава, Крањ, ветерани: Игре 
из Шумадије; КУД Уна, Нови Град: Игре из 
Крајине и Игре са Грмеча; СКД Ново Место: 
Игре из Србије; СД Др Младен Стојановић, 
Велење: Игре из Србије; СКХД Десанка 
Максимовић, Цеље: Игре са Старе планине; 
СКПСД Вук Караџић, Радовљица: Гламоч; 
Љиљан, Љубљана: Игре из Босне; МКД Св. 
Кирил и Методија, Крањ: Игре из околине 
Скопља; ФС Анрон Танц Марија Градец, 
Лашко: Штајерске игре; СКПД Свети Сава, 
Крањ: Игре из околине Гњилана.

Организатор се побринуо да се са добрим 
расположењем настави и послије наступа, 
тако да је у истој дворани обезбијеђена 
вечера за све учеснике и госте овог 
фестивала а затим се наставило са весељем, 
пјесмом и игром до касно у ноћ.

Дан раније СКД Сава приредило је пикник 
за своје госте КУД Уна из Новиграда са 
којим развија веома успјешну и плодну 
сарадњу. Гости из Новиграда били су јако 
задовољни како пријемом и дочеком тако и 
наступом на овој манифестацији са жељом 
да се сарадња наставља у добробит оба 
друштва.

Српско културно друштво Сава из Храстника 
заслужује похвале за организацију и 
реализацију овако великог пројекта а сви 
који су наступили честитке за све оно што 
су показали.

Душан Јовановић
СКД Сава Храстник

КУД Уна Нови Град

На пикнику
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Поштованим читаоцима Новина српских 
''Мостови'', представљам наше друштво. 
Морам вас на самом почетку обавијестити 
да у Крању постоје три српска друштва: 
1. Српско културно просветно друштво 
''Свети Сава'', 2. Културно друштво ''Брдо« 
и 3. најмлађе друштво, Српско културно 
друштво ''Петар Кочић''.

Можда ће се многи читаоци питати, зашто 
је у једном граду потребно постојање три 
српска друштва. Испоставило се међутим, 
да Срби који живе у Крању, посједују толико 
потенцијала, да сва три друштва могу да 
раде и то свако на свом подручју. 

СКД »Петар Кочић«, основано је 24. 
11. 2007. године. Тог дана је одржана 
оснивачка скупштина, коју је припремио 
и сазвао иницијативни одбор. У саставу 
иницијативног одбора били су: Неђељко 
Марић, Раденко Поповић, Крстан Шућур, 
Љубомир Андрић, Величко Кљајевић и 
Рајко Дојчиновић. Дакле, након дугих 
сугестија и захтјева бројних појединаца и 
група, дошло се до оснивачке скупштине. 
Двадесет оснивачких чланова и десетак 
гостију, основало је ново друштво и дало 
му име ''Српско културно друштво Петар 
Кочић'', Крањ. 

На редовној годишњој скупштини усвојен је 
статут друштва и потврђен план и програм 
рада за двогодишњи мандат. Такође је био 
потврђен мандат чланова, изабраних у 
органе друштва. Предсједник, Неђељко 
Марић, подпредсједник Крстан Шућур и 
секретар Раденко Поповић.

Сама скупштина је изведена, по оцјени 
многих присутних, веома достојанствено 
и свечано. Скупштинску манифестацију су 

увеличали преставници многих српских 
друштава, ССДС, ЗКДС Крањ, амбасаде 
БиХ, бројни угледни Срби и јавни културни 
радници, драмска умјетница Весна 
Анђелковић и сви искрено поздравише 
оснивање друштва и пожељеше нам 
успјешан рад. Стигле су нам бројне честитке 
и из Бање Луке.

Већ 12. децембра 2007 г. надлежни орган 
потврђује оснивање и издаје рјешење 
о регистрацији. Да не дужим. Поред 
свих перипетија, друштво смо успјели 
регистровати и први задатак нам је био 
да обезбиједимо за друштво просторе 
на повољној локацији, гдје би нам било 
сједиште. То нам је успјело и адреса нам 
је: ''СКД Петар Кочић Крањ, Савска ц. 34 
(бивши Интекс)''. Тренутно посједујемо наш 
изнајмљени простор величине 80м/2. Веома 
смо радосни и поносни на те наше просторе, 
које ми сада популарно називамо ''клупски 
простори''. Сада се ту догађају свакодневне 
активности, на велику радост свих наших 
чланова. Ту се заиста догађају дружења, 
те је очито да многи наши чланови више 
немају потребе до јавних локала, а то нам 
је и био циљ.

Све смо то успјели реализовати како би 
створили услове за дјеловање наших 
секција. У друштву дјелује пет веома 
активних секција: драмска, литерарна, 
спортско-шаховска, етнопјевачка и 
фолклорна ветеранска секција.

Непосредно, након завршетка редовне 
скупштине, чланови драмске секције 
''Театар Давид'' под вођством Љубомира 
Андрића, извели су преставу ''Помози ми 
докторе'', гдје су били веома одушевљени 
наши посјетиоци. Такође су наши чланови 
организовали и извели ''Крајишко прело'' 
уз традиционална крајишка јела и пиће. 
Оркестар нашег друштва се побринуо, да је 
дружење било незаборавно и трајало дуго 
у ноћ.

Поред наведених активности, 11. априла 
изведено је веома успјешно литерарно 
вече и округли сто о српској писаној ријечи 
и дјеловању у дијаспори.

У јуну мјесецу спортска секција је 
организовала и извела  заиста успјешан 
пикник и турнир у малом фудбалу. На 

културној манифестацији ''Бањалучко 
љето'', позиву за наступ одазвала се наша 
пјевачка група, коју је предводио Раденко 
Поповић и наступила је на Козарачком етно 
фестивалу у Пискавици.

У нашој програмској активности даје се 
велики значај сарадње Крања и Бање Луке, 
као побратимљених градова.

Наше друштво је показало велику 
активност приликом гостовања фолклорне 
групе ''Младост'' и музичке групе такође 
из Бањалуке у вријеме Крањ-феста. За 
Крањ и крањчане посебан доживљај 
је био ''Бањалучки роштиљ'' и музички 
програм Бањалучана. Маистров трг је био 
пребукиран посјетиоцима.

У раду секција придаваћемо акценат 
на Кочићев лик и дјело, култури и 
стваралаштву српског народа, традицији и 
обичајима и етнографском опусу, те циљу 
да се чланови, симпатизери и пријатељи 
друштва друже и осмишљавају квалитетно 
дјеловање и задовољење својих потреба.
Чланови смо Савеза српских друштава 
Словеније од 12. јуна 2008. године. 
Очекујемо да ћемо својим пројектима и 
програмима обогатити сарадњу са другим 
друштвима, као и реализацију пројеката 
ССДС, што наши програмски и просторски 
услови омогућавају.

Све те обимне активности не би било 
могуће извести без великог разумијавања 
и сарадње чланова УО и флексибилности 
предсједника и подпредсједника нашег 
друштва. Велики поздрав од СКД Петар 
Кочић из Крања.

                                                                                 
Остоја Шобот

СКД Петар Кочић Крањ
Новоосновано СКД Петар Кочић нови је члан Савеза српских друштава Словеније

Пјесничко вече

Фудбалски турнир на пикнику
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Na poziv Mercatora folkorna grupa SKPD 
Sveti Sava iz Kranja natupila je na promociji 
Dana slovenačke kuhinje koji su održani u 
Mercatorovim centrima u Čačku i Nišu. Ovo je 
nastavak uspješne saradnje između Mercatora 
i SKPD Sveti Sava. Na put se krenulo u petak, 4. 
jula u ranim jutarnjim satima a u Čačak se stiglo 
popodne. Zapravo prvo se došlo u Preljinu 
kod Čačka gdje se nalazi motel Livade u kome 
je bio obezbijeđen smještaj za folkloraše i sve 
one koji su pratili folklornu grupu. 

Nakon smještaja i kraćeg odmora posjetili 
smo manastir Vavedenje koji se nalazi ispod 
Ovčara, kraj Zapadne Morave i spada u 
grupu manastira Ovčarsko-Kablarske klisure. 
Zanimljivost za ovaj manastir je ta što ga 
je podigao Sveti Sava u čast svoje majke. 

Igumanija manastira na veoma lijep i upečatljiv 
način govorila je o istorijatu manastira.
S obzirom na to da kompletna muzička 
grupa koja redovno prati folklornu grup nije 
mogla ići na ovo gostovanje, vođstvo društva 
je još dodatno angažovalo muzičku grupu 
Etnopedija iz Novog Sada  koja je stigla kasno 
popodne u motel. Poslije smještaja i odmora 
krenulo se na rad, prvo je sa muzičarima tekao 
dogovor oko muzičkog aranžmana i ostalih 
sitnica. I kiša sa olujom koja je zahvatila cijelo 
područje nije omela plan i program, tako da 
se odmah čim se vrijeme umirilo krenulo sa 
probom i to ispred motela. 

Bojana Krgović preuzela je sve u svoje ruke, 
tražila je da sve bude kako treba, bez ijedne 
greške. Muzičari su veoma uspješno obavili 

svoj posao, videlo se odmah da so vrhunski 
muzičari i majstori svog zanata. Došlo je 
vrijeme za odmor za dan koji je pred svima 
nama. Mnogima se nije spavalo pa su još 
dugo ostali u holu motela.

U subotu, 5. jula, nakon doručka krenulo se u 
Čačak u Mercator centar. Tamo nas je dočekao 
upravnik objekta Radovan. Folkloraši su otišli 
u garderobe da se pripreme i obuku nošnje. 
Nešto poslije 10 sati krenuo je nastup. Prvo 
je Bojana Krgović pozdravila sve prisutne i 
otvorila nastup folklorne grupe. 

Potrebno je napomenuti da su na ovom 
gostovanju bili i mlađa i starija folklorna grupa 
tako da je bilo različitih i mješovitih nastupa. 

Niš-
Čačak-
Mercator
Na promociji Dana slovenačke kuhinje u Mercator centrima u Čačku i Nišu nastupila folklorna grupa SKPD Sveti Sava iz Kranja

Ispred Mercator centra u Nišu

Predstavnici Merkatora

Pred Manastirom Vavedenje



Август 2008  |  Из друштава  |  17     

Prvi put su zajedno nastupili mlađa grupa sa 
starijom u izvođenju koreografije Leskovac. 

Folkorna grupa je još po ko zna koji put 
pokazala šta sve može i kako može. Čak se 
i Jovan Mijalković oprobao  kao pjevač i to 
veoma uspješno sa jednom slovenačkom 
pjesmom. Posjetioci Merkator centra burnim 
aplauzima nagrađivali su folkloraše. 

Na ovom nastupu bili su i predstavnici 
Mercatora iz Ljubljane  g. Peter Zavrl, g. 
Veljko Tatić  i drugi. Oni su takođe bili veoma 
zadovoljni svime što su vidjeli. S obzirom 
da se radi o Danima slovenačke kuhinje 
nezaobilazna je bila »potica« slovenački 
specijalitet koju su dijelile Mojca i Majda 
svim prisutnima. Nakon kraće pauze folkorna 
grupa je nastavila sa svojim nastupom na 
zadovoljstvo publike koja je sa zanimanjem 
pratila ovaj zanimljiv nastup. 

Na kraju nije prošlo bez polke koju su sa 
oduševljenjem izveli folkloraši a pridružili su 
im se i neki od onih koji su pratili ovu grupu. 
Moram napomenuti da je sa nama stalno bila 
predstavnica Mercator-Rodić g-đica Jovana 
Protić kao naš vodič i koja se trudila da sve 
teče po planu.

Po završetku nastupa uslijedio je ručak, 
naravno u organizaciji Mercator centra, a onda 
se krenulo dalje na put koji nas je vodio u Niš. 
Bilo je to zanimljivo putovanje jer nekima je 
ovo bio prvi put da idu ovim prostorima. U 
kasnim popodnevnim satima stigli smo u 
blizinu Niša u motel Zeleni vir koji se nalazi 
7 km od Niša. Motel se sastoji iz dvije zgrade, 
jedna je potpuna nova i tu smo bili smješteni, 
mislim da smo bili prvi gosti u ovom zdanju. 
Smjestili smo se u motel a onda krenuli u Niš 
u obilazak. Obišli smo Nišku tvrđavu a vodička 

iz Niša nam je objašnjavala istorijat i značaj 
ove građevine za Niš i okolinu. Nažalost zbog 
vremena, bilo je kasno, nismo mogli posjetiti 
Ćele kulu, značajan spomenik iz Prvog srpskog 
ustanka. 

Po povratku iz Niša uslijedila je večera a onda 
počinak i priprema za slijedeći dan, ponovo 
nas je čekalo isto ono što smo imali u Čačku.
Oko 10 sati u nedjelju, 5. jula, stigli smo u 
Mercator centar u Nišu. Zaista predivno zdanje 
na tri sprata. 

Kada su se folkloraši spremili i obukli nošnje 
krenulo se u defile centrom a prisutni su sa 
velikom pažnjom pratili i aplauzom nagrađivali 
ove momke i djevojke.

Scena je pripremljena i sve je spremno za 
nastup. Scenario je bio sličan onome u Čačku, 
prvo je Bojana pozdravila prisutne i poželjela 
im da uživaju u pjesmama i igrama folkorne 
grupe SKD Sveti Sava iz Kranja a Jovan je opet 
izveo svoju muzičku numeru. 

Nastup je ponovo bio lijep i zapažen a publika 
je zadovoljna sa onim što je vidjela a to je 
pokazala i aplauzima kojima je nagrađivala 
one koji su nastupali.

I ovdje je bila pauza između nastupa koju 
je vođstvo društva iskoristilo za razgovor 
sa predstavnicima Mercatora koji su bili i 
u Nišu, dogovaralo se o budućoj saradnji i 
nastupima.

Po završetku programa imali smo ručak 
ponovo u Mercator centru a onda je uslijedio 
jedan veoma dirljiv i lijep trenutak. Naime 
dvojica folkloraša, Luka i Boris upravo ovog 
dana imali su rođendan a da bi im slavlje 
uveličali pobrinuli su se kako njihove kolege iz 

Nastup folklorne grupe

folklorne grupe sa poklonima isto tako i osoblje 
restorana koje je pripremilo tortu, šampanjac i 
poklon a onda su muzičari napravili program 
u svojoj režiji, tada se igralo za dušu i srce. U 
ime osoblja restorana slavljenicima su čestitali 
ga. Gordana Gojković, Žika Obradović, Zoran 
Vučetić i svi predstavnici Mercator-Rodić.

Ali svemu dođe kraj pa i ovom gostovanju 
i boravku u Čačku i Nišu, dođe vrijeme za 
polazak prema Kranju. Sa nama su išli i 
muzičari, a violinista Željko kao da nije bio 
nimalo umoran od nastupa, kao da se samo 
zagrijavao pa je uzeo violinu u ruke i nije je 
ispuštao do Beograda, cvili violina a pjesma 
se razliježe po autobusu, kakav štimung, put 
je prošao kao tren. 

Opraštamo se sa muzičarimaa sada već našim 
dobrim prijateljima sa željom da se što prije 
vidimo a onda nastavljamo put sa željom i 
nadom da se ovako nešto što prije ponovi, jer 
šta ima ljepše od pjesme i igre, imali boljeg 
lijeka srcu i duši. SKPD Sveti Sava zahvaljuje se 
Mercatoru na uspješnoj saradnji sa željom da 
se ona nastavi i produbljuje. Želi poručiti svim 
potrošačima da  Mercator brine za svoje kupce, 
pored kvalitetnih usluga u svojim centrima 
njeguje i oživljava i kulturnu tradiciju. 

Pisac ovih redova imao je čast da putuje 
i da sve ovo zabilježi perom i slikom, na 
čemu se zahvaljujem vođstvu društva kao i 
folklorašima koji su tražili da idem sa njima. 
Poželimo im još mnogo ovakvih gostovanja i 
uspješnih nastupa.

Dušan Jovanović

Doček  u motelu Livade sa solju i hljebom

Mojca i Majda sa “poticom”
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Видовдан 2008

Видовдан, јединствен српски национални 
и верски празник у Православној црквеној 
општини Нова Горица прослављен је 
традиционално, свечано и достојанствено 
у суботу 28. јуна, у предивној цркви Светога 
Духа на Јаворци код Толмина. Православни 
верници из горишког подручја већ низ 
година прослављају Видовдан у поменутој 
цркви.

Свету Литургију служио је јереј Душан 
Томић, парох Нове Горице.  

Одслужен је и парастос за покој душа свих 
војсковођа и војника, који су дали своје 
животе за Крст часни и слободу златну од 
Косова па до данас. Свештеник је одржао 
надахнуту Видовданску беседу и поруку те 
поделио нафору верницима. 

После литургије жене су спремиле богат 
Видовдански ручак на коме је угошћено 
око 100 верних. Свештеник је подигао 
здравицу, поздравио присутне, захвалио 
се Богу и светом Кнезу Лазару који нас је 
окупио у овако лепом броју. 

Прослава 
Видовдана на Јаворци 

Верници су наставили дружење уз песму 
и коло те обећање, да следеће године на 
Јаворци опет достојно прославе Видовдан.

Црква Светога Духа на Јаворци

Црква Светога Духа на Јаворци је спомен 
црква из Првог светског рата. Налази се на 
горској планини Јаворци (571 м надморске 
висине, у Триглавском народном парку, 10 
км од Толмина). Изграђена је 1916. године 
за време Сошке фронте. Нацрт је направио 
бечки архитект, у то време надпоручник 
Remigius Deyling, вођа радова био је Мађар 
Geza Jablonsky. Цркву су изградили војници 
3. горске бригаде аустроугарске војске. 
Црква је изграђена претежно од дрвета: 
олтар, носиви стубови и зидови, у које су 
уписана имена палих војника (прибл. 2500). 
Код улазних врата стоји натпис Ultra cineres 
ira non superest (Мржња нека не стиже преко 
пепела умрлих).

Црква на Јаворци

Унутрашњост цркве

На заједничком ручку

Јереј Душан Томић

На парастосу
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СКУД Видовдан из Љубљане ове године је по први 
пут организовало прославу Видовдана. Уз помоћ 
пријатеља из Друштва Српска заједница урађен је 
програм и сценарио прославе, која је одржана 28. јуна 
2008. у атријуму Градског музеја Љубљана.

Програм под називом “Ко је Србин и србскога рода“    
изведен је пред публиком која је до задњег мјеста 
испунила атријум и која је са великим занимањем 
и одобравањем пратила извођење ове веома 
квалитетне представе.

Сценарио за ову прилику припремио је Живко Бањац 
из Друштва Српска заједница у сарадњи са Драганом 
Радонићем из истог друштва. Замисао је била да у 
представи учествују млади, који се углавном баве 
фолклором, и ово је била прилика да се покажу и у 
другом свјетлу. Кренуло се на посао и први задатак је 
био изабрати оне који ће наступати, што је и учињено, 
мада је једно вријем понеко недостајао. За опробане 
глумце из Друштва Српска заједница за ову прилику 
припремљене су нешто другачије улоге, предност је 
пружена дјевојкама и младићима из СКУД Видовдан. 
И када су глумци изабрани кренуло се са пробама које 
су одржаване у Гостионици код Јове. Пробе је редовно 
пратила и Слађана Шмитран, предсједница СКУД 
Видовдан.

Поред улога косовских јунака, јер Косовском боју 
је и посвећена цијела представа, било је потребно 
пронаћи и оне који ће одиграти друге улоге, оне које 
нису у директној вези са косовским јунацима а било је 
потребно урадити и неке техничке припреме као што 
је видео пројекција, сцена итд.

И онда је дошло вријеме да се све то покаже на сцени, 
пред публиком. На генералној проби било је мало и 
треме и неких ситних грешака, али када је кренула 
представа онда је све ишло онако како је замишљено. 
О самом току представе само толико да се почело 

са причом између дједа и унука и то у ово наше, 
садашње вријеме, а онда се ток вратио и преусмјерио 
на давну, али не заборављену 1389. годину, односно 
прво Косовску вечеру, и оне који на њој бијаше, затим 
царицу Милицу, браћу Југовиће, Милоша, Топлицу 
Милана, Косанчић Ивана, Косовку дјевојку, Мајку 
Југовића…

Сцена је била дирљива, навирала су сјећања о 
косовским јунацима и Косовском боју, нарочито код 
оних старијих, а ово је била права прилика да се и 
млади упознају за историјом народа коме припадају 
али из разноразних узрока нису имали прилике 
да упознају све оно што су упознали за ово кратко 
вријеме. И баш то, жеља да нешто више сазнају, као 
да је давала посебан мотив и жељу да се све добро 
савлада и прикаже, а да притом остане у памћењу.

Поред оних који су наступали у представи као лица из 
времена Косовског боја, ту је био и репортер који је 
на један специфичан начин извјештавао са косовског 
ратишта а исто тако и других периода након боја. 
Наратор је такође имао своју улогу да презентира 
нека размишљања и погледе, да ријечима прикаже 
тренутке прије, у току и послије борби, и да представи 
размишљања и погледе ововремене. Представа је 
попраћена и видео слајдовима на којима су биле слике 
које приказују Косовски бој, његове јунаке, посљедице 
свега тога и наравно и ово тмушно вријеме.

Најдирљивија сцена је била свакако она која се односи 
на Смрт Мајке Југовића, која никога није оставила 
равнодушним и која нам по ко зна који пут даје и 
сазнање, и опомену, и путоказ како треба бити јак, али 
да ипак постоји нешто што може наша срца сломити, 
ма колико били јаки.

Ред је да споменемо, односно наведемо оне које дадоше 
свој допринос, који учинише све да ова представа 
успије, да покажу свој таленат и за овакве наступе, а 
то су: Раде Тривунчевић-унук, Драган Дунчић-дјед, 
Дејан Савковић-Цар Лазар, Yasmin Škerjanc-Царица 
Милица, Весна Јелић-Књига Богородичина, Милош 
Мацура-Милош Обилић, Бранко Червиз-Косанчић Иван, 
Јован Бајић-Топлица Милан, Бошко Симеуновић-Бошко 
Југовић, Синиша Пантић-Војин Југовић, Дарјан Јелић-
Слуга Голубан и Ваистина Слуга, Тања Латиновић-
Косовка дјевојка, Вид Бањац-Владета војвода, Драган 
Бекчић-Мусић Стеван, Слађана Симеуновић-Стеванова 
љуба, Неда Галијаш-Мајка Југовића, Сузана Бајић-Љуба 
Дамјанова, дјевојчице-Вукосава и Лијепа Мара, Виле 
русалке-девет дјевојака, Живко Бањац-Павле Орловић, 
Бранко Баћовић-Репортер, Лазар Мићић-Наратор, 
Душан Јовановић-видео пројекција.

Као што је већ наведено, ово је била прилика да се 
Косовски бој не препусти забораву, да га споменемо 
и да се опоменемо, а млади из Хуманитарног фонда 
припремили су видео пројекцију о Косову и Метохији 
у садашње вријеме и позвали присутне и све људе 
добре воље да хуманитарним прилозима помогнемо 
браћу и сестре који остадоше на Косову и Метохији.

Ова представа је свакако успјела, показала како 
се чува традиција, историја, вјера, а организатор 
заслужује похвале за све што је учинио и показао да 
и овакви пројекти могу бити успјешно припремљени 
и реализовани.

Душан Јовановић

СКУД Видовдан обиљежило велики српски национални празник Видовдан 

Милош Мацура и Бранко Червиз

Ко је Србин и 
србскога рода

Неда Галијаш и Сузана Бајић

Дарјан Јелић и Слађана Симеуновић
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Културно друштво “Брдо” из Крања у 
сарадњи са Српским културно-умјетничким 
друштвом Видовдан приредило је 19. 
јуна 2008. у Шентјакобском гледалишчу у 
Љубљани “Вече традиционалне пјесме и 
игре”. Поред фолклораша из фолклорних 
група ова два друштва, наступили су и 
њихови гости ГКУД “Коста Абрашевић” 
из Бачке Паланке и тиме је настављена 
успјешна сарадња између ових друштава.

Публика, која овај пут није у потпуности 
испунила дворану Шентјакобског 
гледалишча, имала је прилику да види 
разноврсне кореографије, игре и пјесме 
које су извели млади фолклораши ова три 
друштва и показали љепоту младости, 
пјесме и игре а и њихову приврженост 
традиционалним вриједностима, макар се 
радило само о игри и пјесми која је овим 
младим људима дубоко у срцу са жељом 

да још више напредују у свом раду, а то они 
хоће и могу што показују својим преданим 
радом а њихови наступи су резултат тога.

Од десет кореографија, колико је било 
изведено, тешко је одабрати која је 
била најљепша  и која је  оставила нај-
упечатљивији утисак на публику, која је 
сваки наступ награђивала бурним аплаузом 
и тиме давала подстрек свима који су насту-
пали и показали шта могу и знају.

Културно друштво “Брдо” извело је 
кореографије: Игре из Крајишта и Игре 
из Врањског поља, Српско културно-
умјетничко друштво “Видовдан” приказало 
је кореографије: Игре из Црноречја и Игре из 
Бујановца, а гости, ГКУД “Коста Абрашевић” 
наступили су са кореографијама: Игре из 
Срема, Циганске игре, Игре из Лепенице, 
Игре из Кобишнице, Игре из Пчиње и Игре 
из Крајишта.

На крају програма предсједници друштава 
измијенили су поклоне, кратком бесједом 

Вече традиционалне 
пјесме и игре

Сарадња између друштава настављена концертом народних игара и пјесама

обратили се публици и пожељели да се 
овако успјешна сарадња настави и у будуће 
на добробит како друштава тако и српске 
културе и традиције у цјелини.

Организатори ове приредбе показали 
су како се заједничким радом може 
припремити и реализовати један овакав 
пројекат, угостити госте из матице, публици 
приредити један лијеп и занимљив догађај 
а младим фолклорашима омогућити да се 
на прави начин представе публици и изведу 
лијеп и занимљив програм. надамо се да је 
ово само почетак и да ћемо имати прилике 
да их чешће видимо и чујемо и уживамо у 
њиховој пјесми и игри.

Свакако треба одати захвалност и гостима 
из Бачке Паланке који су прихватили позив 
и дошли да нас развеселе својом пјесмом и 
игром.

Душан Јовановић

ГКУД Коста Абрашевић, Бачка Паланка

КД Брдо Крањ

СКУД Видовдан Љубљана
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Настављајући са својим веома успјешним 
радом, нарочито радом фолклорне групе, 
Културно друштво Брдо из Крања извело 
је 31. маја 2008. цјеловечерњи концерт под 
називом “Ђурђевданске игре”. Концерт је 
одржан у препуној дворани Прешерновог 
позоришта у Крању.

Публика, међу којом су били представници 
ССДС и других српских друштава, уживала 
је у пјесмама и играма младића и дјевојака, 
који се труде да традиција и обичаји не буду 
препуштени забораву. Након неколико 
успјешних наступа у Словенији и другим 
државама, дошло је вријеме да се разно-
разним кореографијама, играма и пјесмама 
покажу и домаћој, крањској публици и тиме 
покажу свој богат репертоар.

На сцени која је посебно припремљена са 
слајдовима на којима је било видљиво о 
којим се кореографијама, односно играма 
и пјесмама ради, изведене су игре из 

Ђурђевданске 
игре
Културно друштво Брдо из Крања одржало свој пети цјеловечерњи концерт 

Подгрмеча, Змијања, Мањаче, Крајишта, 
Лесковца, Врањског поља, Пчиње. 
Шаренило народних ношњи из различитих 
крајева и обичајне игре и пјесме употпуниле 
су овај наступ. са великим жаром и еланом 
приступало се свакој кореографији, 
жељело се не само оставити добар утисак 
на публику него на најбољи начин извести 
и приказати оно што знају и то им је свакако 
успјело и заслужују све похвале и честитке.

Да нису вичне само игри него и пјесми 
показале су дјевојке са неколико пјесама 
које су извеле на себи својствен начин. 
Овакви наступи не могу проћи без пјевачке 
групе која је извела неколико крајишких 
пјесама и показала и доказала свој квалитет 
а уједно и одушевила гледалиште.

Фолклорна група КД Брдо коју успјешно 
води Милан Гламочанин, који је уједно 
умјетнички вођа и кореограф, све више 
показује како оправданост свога постојања 

тако и начин накоји ради и тиме доприноси 
разноврсности програма и дјелатности 
друштва које поред ове има и друге 
секције.

На крају програма уручена су признања 
фолклорашима и музичарима које је уручио 
предсједник друштва Момир Гламочанин.

Организатор се побринуо да све протекне у 
најбољем реду и онако како је замишљено 
и тако показао да без потешкоћа може 
организовати и захтјевније пројекте из 
разних дјелатности.

По завршетку концерта настављено је 
са дружењем уз пјесму и игру до раних 
јутарњих сати, за пјесму и игру као да су 
неуморни и нека тако наставе.

Душан Јовановић

Фолклорна група КД Брдо
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У склопу својих културних дјелатности а 
настављајући циклус под називом “Наши 
концерти”, Друштво Српска заједница 
реализовало је пројекат, односно концерт 
обоистке Сање Ромић. Пројекат је иначе 
суфинансиран од стране Министарства за 
културу Републике Словеније. 

Концерт је одржан 26. маја 2008. у Градском 
музеју у Љубљани, а присутна публика која 
је испунила атријум музеја уживала је у 
извођењима младе умјетнице Сање Ромић, 
а уз клавирску пратњу Данијела Детонија. 
На досадашњим концертима углавном су 
били заступљени виолина и клавир а овај 
пут указала се прилика да публика чује и 
извођење на обои.

На концерту су извођена дјела Роберта 
Шумана “Три романсе”, Иве Петрича “Зимска 
елегија”, Франсиса Пуленка “Соната” за обоу 
и клавир и Павела Хаса “Свита” за обоу и 
клавир.

Међу присутним гостима и публиком био 
је и композитор Иво Петрич, чије је једно 
од дјела и извођено, и он је искористио 

Наши 
концерти
Настављајући циклус “Наши концерти” Друштво Српска заједница приредило концерт младе обоистке Сање Ромић

прилику да обоистки лично честита за 
успјешан наступ и уручи јој букет цвијећа. 

Публика је доживила једно пријатно и 
лијепо вече слушајући музику коју је на све 
оставила веома упечатљив утисак, веома 
задовољни били су и музичари а нарочито 
Сања Ромић којој је било омогућено да се 
и на овакав начин ппредстави љубљанској 
публици.

Друштво Српска заједница још једном 
је показало да може веома успјешно 
да организује и овакве културне мани-
фестације што потврђују присуство и 
реакција публике након концерта.

Сања Ромић је из Новог Сада гдје је 
рођена 1979. године. Музичко образовање 
започела је у класи проф. Ж. Егић. Током 
музичког школовања осваја награде на 
државним такмичењима (1995. и 1997.) 
а 1997. је полуфиналиста међународног 
омладинског такмичења у Кракову. 

На гимназији и средњој музичкој школи, 
које упоредо похађа, матурира 1998. са 

одличним оцјенама и уписује Академију 
уметности у Новом Саду у класи проф. 
Г. Дијенеша и В. Пушкаша. Студије обое 
наставља 1999. на академији Франц Лист 
у Будумпешти у класи проф. П. Понграца и 
Г. Дијенеша, гдје са почастима дипломира, 
а 2004. и магистрира. Полуфиналиста је 
међународног такмичења за обоу “Женес 
Музикал” у Београду 2002. а на државном 
такмичењу Мађарске 2004. добија 3. 
награду. Током 2004/2005. усавршава се 
на Моцартеуму у Салцбургу, у класи С. 
Шилија.

Током студија стиче знања и на курсевима 
познатих професора за обоу: Д. Д. Ћаћија, 
Хан де Вриса, Х. Ласла, Д. Валтера, Л. Лајоша, 
Г. Ханта.

Концертира као соло и камерни музичар 
у Србији, Мађарској, Швајцарској и 
Аустрији. Соло концерти у Швајцарској (Ла-
турде-Пелз) и Новом Саду пропраћени су 
похвалним критикама. Као гост свирала је 
и на ТВ Нови Сад.

За радио Нови Сад снимала је и румунску 
народну музику, позоришну и музику за 
студијске потребе. Оркестарско искуство је 
стицала као члан камерних, сомфонијских 
и оперних оркестара у Новом Саду, 
Будумпешти, Салцбургу и Холандији.

Од новембра 2005. је соло обоистка СНГ 
Опера и балет Љубљана.

Душан Јовановић

Сања Ромић

Данијел Детони и Сања Ромић
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Свете Тројице
Слава СКД »Слога« из Нове Горице

  Вани је већ мрак, стојим испред 
ватрогасног дома Шемпетер код Нове 
Горице и тужно гледам у тамне облаке, 
који нам поново доносе кишу. Јутрос ме је, 
послије дугих кишовитих дана, пробудило 
и раније дигло из топле постеље сунце, које 
је обећавало лијеп сунчан дан. Помислих, 
данас је 15.06.2008, послије кишовитих 
дана, осванула сунцем обасјана недјеља, 
дан кад СКД Слога слави крсну славу Свете 
Тројице и почело је са лијепим јутром кад 
су чланови Извршног одбора кренули са 
припремама да што боље и љепше дочекају 
и угосте чланове друштва као и позване 
госте да заједно прославе крсну славу.
Уз велики број чланова овом весељу су 
присуствовали и позвани гости, Наташа 
Калезић, представница Амбасаде Србије, 
мр  Драго Војводић, предсједник ССДС, 
Душан Јовановић, уредник новина 
Мостови, Сузана Стојкова, предсједница 
Македонског друштва, Слободан Додић, 
секретар друштва Никола Тесла из Постојне 
као и подпредсједник ССДС Боро Мирић са 
супругом Живаном, такође из Постојне.
По старом обичају сви су дочекани са 
добром домаћом ракијом за срећу, здравље 
и за још много година заједничког славља.
Програм је почео у 13.30 сати са 
поздравним говором који је одржао 
Илија Јанковић, предсједник друштва. 
Поздравио је све присутне, честитао 
члановима славу, најавио програм који је 
започела фолклорна секција СКД Слога. 

Својом лепршавом игром, пјесмом, својом 
љепотом младости одушевили су присутне. 
По први пут та љепота младости нам је 
показала, да нису само добри играчи већ 
и глумци. Својим скечом су нас пријатно 
изненадили, а богами и добро насмијали, 
Сања Недељковић и Дејан Митовски. 
Искреним аплаузом је награђена и млада 
гимнастичарка, Тина Јаћимовић, која тек 
започиње своју гимнастичку каријеру и 
од срца јој желимо да се њене младе жеље 
остваре.
Као и сваке године тако и ове слиједила 
је подјела пехара за најбоље учеснике 
турнира у пикаду и малом фудбалу. 
Турнир у пикаду је био одржан 01.06.2008. 
Треће мјесто је припало члану ИО Илији 
Радмановићу, други је био Илија Јанковић, 
а први и најбољи наш благајник Драган 
Савић. Сам турнир је протекао у једној 
пријатној и пријатељској атмосфери, а 
није недостајало добро јело и пиће за још 
боље расположење. Лијепо се сјетити и 
недјеље, 08.06.2008. и спортског центра 
Јава у Ореховљу гдје је одржан турнир у 
малом фудбалу. Вријеме промјенљиво, 
сунце-киша па опет сунце, свеједно турнир 
је био занимљив-пријатељски. Састале су 
се четири екипе. Млади чланови КД Брдо 
из Крања, четврто мјесто, пред њима је 
још много турнира, млади су, треће мјесто 
су узели чланови Слога 1, друго мјесто је 
припало расположеним члановима из МД 
Охридски бисери који нису скривали своје 

весеље, а прво је узела Слога 2. На крају 
турнира је све учеснике па и посматраче 
чекала добра храна и пиће. Изврсно 
квалитетни ћевапи, које је припремио 
Светозар Кубурић. Морам да похвалим 
кухарицу за рибљу чорбу, Здравку Савић, 
а донатор чорбе Миладин Пејаковић 
наравно заслужује похвалу не само за 
донацију, већ са својим колегом Душаном 
Новаковићем вођом екипе за мали фудбал 
за веома добру и успјешну организацију 
турнира. Похвале наравно и свима који су 
својим радом допринијели овом турниру.
Након подјеле пехара протојереј Душан 
Томић обавио је славски церемонијал, 
читање у славу, ломљење славског колача, 
кољиво и здравица. Послије славског 
церемонијала чланови и гости су, овај 
пут, први пут се послужили сами храном 
и пићем, јер на жељу већине чланова ИО 
се прихватила одлука  да се и за славу 
уведе шведски сто. На крају би додала 
да је организација славе захтијевала 
максималну ангажованост не само свих 
чланова ИО, већ и велики број активних 
чланова друштва. Имали смо и спонзоре, 
који су својом донацијом помогли друштву, 
а то су: Винко Прерад, Здравко Домазет, 
Петар  Цвијановић, Петар Видић, Петар 
Јевтић, Срето Јаћимовић, Стоја Ђурић и 
Илија Јанковић. Сваку похвалу заслужују 
сви чланови ИО, на челу са предсједником 
Илијом Јанковићем, подпредсједник 
Здравко Домазет, те чланови Драган Савић, 
Винко Прерад, Илија Радмановић, Душан 
Новаковић, Миладин Пејаковић, Срето 
Јаћимовић и наравно моја маленкост 
секретар друштва Добрила Цвијановић.
Наше домаћице и овај пут су се побринуле 
за квалитетне и врхунске колаче, који су 
на самом крају славља добро дошли да 
попунимо остатак празног нашег желудца. 
Посебно морамо да похвалимо Љубицу 
Јанковић, која је сама у својој режији 
обезбедила двије кутије разноразних 
колача.
На крају ручка није изостала пјесма, игра 
и добро расположење, али свему дође 
крај, уз топле пријатељске поздраве и 
жеље, свако је кренуо својим путем, а ја 
стојим испред зграде ватрогасног дома, 
размишљам како све добро и лијепо кратко 
траје, а како нам мало треба па да осјетимо 
и љепоту коју нам пружа живот, да бар 
на моменат заборавимо слабе ствари и 
тмурне кишовите дане, јел послије кише 
увијек дође сунце…
                                                                                                  

Добрила Цвијановић

Ломљење славског колача
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Манастир Прохор Пчињски
Налази се на шумовитим обронцима планине Козјак, 
на левој обали реке Пчиње, у близини села Кленике, 
30 км јужно од Врања. Према предању, подигао га 
је у 11. веку византијски цар Роман Диоген IV у знак 
захвалности Прохору, који му је прорекао да ће постати 
цар. Првобитна црква, подигнута над гробом овог чувеног 
светитеља и мисионара, више пута је обнављана. Једна 
од најопсежнијих обнова заслуга је краља Милутина, који 
је ангажовао 1316. или 1317. године солунске сликаре 
Михаила и Евтихија да осликају нови храм. После косовске 
битке манастир су разорили Турци, а 1489. године обновио 
га је Марин из Кратова. Тада је осликан фрескама које 
се убрајају у најзначајније уметничке творевине свог 
времена. У 16. веку у манастиру је постојала сликарска 
радионица, чији су мајстори сликали фреске великих 
ликовних вредности у капели на јужној страни цркве. 
Садашња монументална вишекуполна црква, саграђена 
1898. године, обухватила је старија здања. У олтарском 
простору налази се гробница Св. Прохора Пчињског и 
монашка костурница. Иако је путоказ који намернике 
упућује на скретање за манастир Свети Прохор Пчињски 
непримерено мали и једва уочљив, то данас никоме 
више не смета. Јер, манастир је годинама незаобилазно 
одредиште или одмориште стотинама хиљада људи који су 
се у њега запутили или тек пролазе делом аутопута између 
Врања и Бујановца. Скреће се, дакле, код Ристовца и, после 
двадесетак километара вожње кроз живописан предео, 
стиже до – узвишеног призора: до котлине горњег тока 
реке Пчиње и простора не случајно названог Прохорово. 
Од планинског превоја на висини од деветсто метара, 
доле се стиже стрмоглавим серпентинама са којих се, 
повремено, пружа видик на манастир. И тек кад се стигне 
пред огромне дрвене двери, докучи се да је то чудесно 
место необичног духовног мира и најтише тишине под 
капом небеском. Манастир блешти својом белином испод 
моћног Козјака.

Легенда и историја

По народном предању, манастир светог Прохора Пчињског 
подигао је византијски цар Диоген (Роман Четврти Диоген) 
у једанаестом веку. Посветио га је преподобном оцу 

Прохору. О томе постоји легенда. Родитељи светог Прохора 
добили су сина у позним годинама. Кад је Прохор напунио 
осам година, дали су га да »учи књигу«. Након пунолетства, 
када је изучио књигу мудрости, родитељи одлуче да га 
ожене. Прохор тад своје имање раздели сиромасима, оде 
у пустињу и свој живот посвети Богу. У пустињи је живео 
32 године и за то време није сретао људе. Када је Диоген, 
будући римски цар, био у лову у планини Козјак, сусрео 
се с пустиножитељем Прохором, који му је прорекао да 
ће постати цар. Али га опомену да не заборави на старог 
пустињака. Диоген послуша старца, отпутова у Цариград 
и убрзо постаде цар. Али, заборавио је на пророка. Прохор 
му се јавио у сну и опоменуо га да му макар мали храм 
подигне. Испуњавајући пророкову жељу Диоген најпре у 
Нагоричанима подиже један храм, а потом и цркву на реци 
Пчињи, где вековима почивају свете и чудотворне мошти, 
из којих до данас тече свето миро. Манастир је обновио 
краљ Милутин, о чему сведочи сачувани део цркве, на 
чијим је остацима подигнут 1389. године. По сачуваном 
опису у манастирском летопису, стара Милутинова црква 
била је скромних димензија, живописана, са припратом 
коју је подигао кнез Лазар. Унутар храма била је капела 
свете Богородице. Манастир светог Прохора страдао је од 
Турака 1454. године. Обновљен је крајем петнаестог века, 
када је црква живописана. У турском попису помиње се 
1519. године, а деценију касније, такође у турском попису, 
наводи се под именом Ипшан. Крајем седамнаестог века 
игуман манастира био је Иларион. Манастир је тешко 
страдао (1817) од Арнаута. После Другог српско-турског 
рата (1877 – 1878) манастир Прохор Пчињски је остао 
под турском влашћу. Црква је горела крајем деветнаестог 
века. Обновљена је 1898. године. 

Манастирска здања 
Од старе Милутинове цркве сачуван је јужни део олтара. 
Претпоставља се да је то најстарији део цркве, односно 
остатак храма који је подигао цар Роман Диоген још у 
једанаестом веку. Због ових остатака данашњи олтарски 
простор је окренут североисточно. У јужном делу олтара је 
кивот са моштима светог Прохора. У саставу олтарског дела 
храма, на југоисточној страни, налази се монашка крипта. 

Цео манастирски комплекс окружен је разним здањима. 
На темељима старог конака, или »Поп-Нешине зграде«, 
из 1832. године, подигнут је 1912/13. године троспратни 
конак од тврдог материјала. Десно од Врањске капије 
налази се такозвани Врањски конак, зидан 1854 – 1862. 
године, такође на три спрата, заслугом Хаџи-Михаила 
Погачаревића. На северној страни је здање саграђено 
(1891) трудом попа Јефтимија. У манастирској порти 
постојале су још две црквице: Светог арханђела Михаила 
и светог Јована. За манастир светог Прохора везано је, још 
од времена Светог Саве, манастирско лечилиште-болница 
и школа. Први учитељи били су монаси, и то они који су 
долазили из Хиландара. Један од њих је монах Мартирије 
Хиландарац. Основна школа при манастиру основана је 
1878. године. Основа храма из 1898. године је правоугаона, 
са тространом апсидом на источној страни. На западној 
страни је осмострани звоник. Црква има пет, односно 
шест кубета, од којих је средње највеће, четири су мања, а 
изнад олтарског простора је кубе које је ниже од осталих. 
Унутрашњост храма деле на три дела четири масивна 
стуба. Црква је засведена полуобличастим сводом. 

Живопис и рукописи 
Црква светог Прохора је у средњем веку три пута 
живописана: први пут у време када је храм подигнут, 
потом у време краља Милутина (фрагменти тог 
сликарства, које је 1316. године извео познати сликар 
Михаило Астрапа, видљиви су) и крајем петнаестог 
века (1488/9). Према сада уништеном натпису, фреско 
сликање је платио Марин, син свештеника Радоње из 
Кратова. Највероватније да је тада поновљен и распоред 
и тематика старог живописа. Ово сликарство, по стилским 
одликама, сврстава се у најбоља ликовна остварења 
краја петнаестог века. Капела са јужне стране цркве 
осликана је у шеснаестом веку фрескама изузетног 
уметничког квалитета. После обнове 1904. године, у 
време игумана Владимира и тутора Недељка Ковачевића, 
црква је поново живописана. Портрети игумана и тутора 
представљени су на западној страни код улазних врата. 
Супротно од ктиторске композиције приказан је народ 
из околних села како обнавља манастир. На површини 
јужног зида илустровани су догађаји и личности везани 
за прошлост Пчињског манастира, међу којима су краљ 
Милутин, Стефан Дечански, затим сцене везане за светог 
Прохора и цара Диогена. На северном зиду приказани су 
словенски подвижници и пустиножитељи: Јован Рилски, 
Јоаким Осоговски и свети кнез Лазар. Овај живопис урадио 
је непосредно после Првог светског рата Трајко Јовановић, 
иконописац из Куманова. 

Иконостас је урадио Лукијан Бибић (1934/35). Током 
вишевековног постојања у манастиру светог Прохора 
била је развијена преписивачка делатност, а касније је 
постојала и штампарија. У манастирској кули чувана је 
богата библиотека, у којој су биле 33 рукописне књиге, од 
којих две писане на пергаменту. Ова библиотека страдала 
је у оба светска рата, 1915 и 1941. године. Међутим, иако 
је кроз историју потврђено да грађевине могу пострадати, 
доказано је и да рукописи никада не могу у потпуности 
изгорети.

Драгиша Лазовић

Манастир Прохор Пчињски
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Преображење Господње
Српска православна црква слави Преображење Господње, празник који у црквеном 
календару и народу има изузетан значај. Овај непокретни празник, који се увек слави 19. 
августа по новом, односно 6. августа по старом календару, обележен је црвеним словом, 
што га сврстава међу такозване заповедне празнике.

Српска православна црква и њени верници светим литургијама прослављају на овај 
дан успомену на догађај који се збио на Тавору, треће године од почетка проповеди 
Исуса Христа. Тада је он, како каже јеванђељско предање, први пут пред одабраним 
ученицима Петром, Јаковом и Јованом, показао своју божанску природу препоручивши 
им да чувају тајну до Васкрсења и не клону духом у данима његовог страдања. За 
хришћански свет смисао живота је вера у васкрсење, а тајну свог васкрсења Христос је 
први пут објавио својим ученицима на Тавору, па отуда и значај празника Преображења 
за православно хришћанство. 

Предање, такође, каже да је Исус Христос био унапред свестан да ће страдати за спасење 
људског рода и да је своје најближе ученике позвао »да буду сведоци славе његове пре 
страдања на Голготи«. Сцена преображења са Христом у белим хаљинама изнад Тавора 
симбол је висине хришћанске мисли. »И засја се лице његово као сунце и хаљине његове 
постадоше беле као снег…«, записано је у Јеванђељима поводом овог догађаја.

У православним храмовима се на Преображење износи и благосиља нови род грожђа, 
које се према православном српском обичају, први пут једе на овај празник. Сматрало 
се и да је Преображење дан када се последњи пут купа у рекама, јер се за овај празник 
везује и смена годишњих доба. У предхришћанско време славило се преображење 
природе, па се и данас у народу каже »преображава се и гора и вода«.

Успеније Пресвете Богородице 
- Велика Госпојина
28. август 

Својим молитвама, благим саветима, кроткошћу и трпељивошћу Пресвета 
Богородица је много помагала апостолима. Све до своје смрти живела 
је у Јерусалиму. Обилазила је сва она места која су је подсећала на 
тренутке земаљског живота њеног Сина. Често се молила Господу Богу 
да је што пре узме из овог света. На то јој се јави Свети Архангел Гаврило 
и саопшти да ће ускоро уснути. По вољи Божјој, сви апостоли су се 
сакупили у дому апостола Јована у Јерусалиму и били су присутни када 
је Пресвета Богородица мирно, без икакве муке предала дух свој Господу 
Христу, који је сишао са небеса у пратњи анђела. Апостоли су сахранили 
Богородицу у Гетсиманском врту, у гробу њених родитеља Јоакима и Ане.   

Трећег дана по погребењу тела Богоматере, док су свети Апостоли били 
окупљени на вечери, угледаше на ваздуху васкрслу Богородицу, окружену 
мноштвом анђела. Она им рече: “Радујте се, јер сам са вама у све дане!” Апостоли 
на то ускликнуше: “Пресвета Богородице, помози нам!” Од тога дана уверише 
се свети Апостоли и усменим Предањем научише целу цркву да је пречиста 
мати Божја васкрснула од Сина и Бога свога, и са телом узнесена на небо. На тај 
начин, сам Христос испуњава заповест да синови треба да поштују родитеље 
своје. Он није дозволио да иструли тело Његове умрле Мајке, него га је оживео 
и спојио са Богородичином бесмртном душом. Тако је Богородичин гроб, 
као и Христов, остао празан после његовог Васкрсења и узнесења на небо. 
У то се уверио и свети апостол Тома, који је закаснио на погреб Мајке Божје.  
Овом празнику претходи двонедељни пост. 
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Какве су ти мисли 
такав ти је живот

Још само четири дана те 
деле од новог поглавља у твом 
животу, али је време релативно, 
немој да мислиш о времену. То је 
нешто што никада нећеш моћи 
променити, нити да зауставиш, и 
коначно, стићи ћете заједно на циљ, 
али оно ће наставити да трчи.

Ти немој о томе да мислиш, 
јер паметан човек не мисли о смрти, 
већ о животу.

За седам дана Бог је створио 
читав свет, а ти у рукама немаш 
толику стваралачку моћ, једино 
дело које ће остати само твоје је 
твој живот.

Кажеш да се бојиш непо-
знатог и бојиш се страха, а треба 
да знаш да, када би ронилац стално 
мислио на ајкуле никад не би узео 
бисер.

Помисли на то ново море 
у твом животу, и заволи га, јер ако 
га заволиш, лакше ћеш управљати 
својим бродом. Не носи тешке 
мисли са собом на пут, то је сидро 
које нећеш моћи да подигнеш.

Наићи ћеш на безброј 
бродова, мањих, већих, црних, 
сударићеш се са много њих, неки 
ће те ударити из зависности, из 
мржње, али немој да мрзиш, мржња 
је осећање које убија врлине. 

Управљај својим бродом 
тако да га носе лаке мисли и врлине 
и биће облачно, с времена на време, 

носиће те олује, али остаћеш, 
поново тркајући се с временом.

Смеј се и надај се. Да 
нема наде, срце би пукло. Надај 
се добром, данас ће улов можда 
бити лош, сутра ће бити више него 
добар. 

Мисли о лепоти која те 
окружује и опомиње на лепоту коју 
би требало да створиш, јер имаш 
руке, мисли о својим рукама и 
претвори комад дрвета у дечака.

Неће ти овај пут бити лак, 
али немој да клонеш духом. Наићи 
ћеш на гусаре који ће те опљачкати 
једном, више пута, али онда треба 
да схватиш да су гусари бића попут 
тебе. 

Тада ћеш научити да 
упознајеш своје непријатеље и 
схватићеш да си многе лоше мисли 
бацио узалуд, али оне управо ту и 
треба да буду, бачене у море да се 
претворе у камење. 

Изласци сунца су најлепши 
као почеци љубави, али и заласци 
успоравају бродове својом лепо-
том. Отвори очи за све нијансе 
предела који те окружују. Нека те 
мисли никада не буду мрачне, знај 
да је сенка само знак нечега што је 
осветљено.

Не бој се да плачеш, многе 
сузе су начиниле ово море али 
немој плакати узалуд, нити вечно, 
потопићеш свој брод. Не бој се туге 

и несреће, само су таласи у мноштву 
таласа, неко их прође, неко не успе, 
неког ухвати вир. Не мисли ти о 
виру, већ о пловидби.

Лоше мисли воде ка 
Бермудском троуглу у којем биваш 
изгубљен да никада из њега не 
изађеш.

Ако ме послушаш, пло-
вићеш мирно, а имаћеш све време 
овог света за корисне ствари, и 
ствари које волиш, па и за оне 
које не волиш, али сети се речи 
угравираних на прстену цара 
давида. 

И то ће проћи, стога нека 
твоје мисли буду лепе, јер такав ће 
траг у вечности за тобом остати.

Соња Мијалковић IV-2
Пирот

Најбољи ра на матурантском 
испиту из српског језика и 
књижевности
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DRUGO  STANJE  SVESTI

Sve nas je manje, sanjača
Povlačimo se u drugo stanje  svesti
Prateći tragove izgubljenog plemena
Snegovi u prolazu najavljuju korake,
Neko je na vratima mojih zimskih života…
Tražeći neki skriveni oblik saznanja
Otisnuli smo se daleko na pučinu nepoznatog mora
U hladnim talasima nestaju nam tragovi
Kao ribari sa pokidanim mrežama,
Na novo svitanje prinosim žrtve bogovima…
Smena godišnjih doba
Nije ništa drugo do igra šarenog kljunara,

Mrtva priroda je ostala nedovršena…

CRNA  ORHIDEJA

Vrati se svojim prvotnim bojama, sada si
Onomatopeja hladnih lica. Gotski bludnici
Nisu uzalud pravili orgije u zamkovima
Dijamanti u škrinji izazivaju zavist i
Anđeo na crnom konju jedan je od njih.
Opkoljeni smo morem i grebenima
Šačica nasumice bačenih paukovih niti
Kao svilena rosa Andskih šuma
Tamo gde jutro dva puta sviće na 
Dan, u sećanjima ...
Tako malo vremena protiče kroz nas
Kanoni mudrosti ostaju zatočeni
Iza debelih zidova Aleksandrije.
Vreme neumitno
Neumitno
Postaje začaran krug ...
Crna orhideja sklapa latice
U vrtu Crvenih Ruža Damaska.

PUSTINJSKI  VETROVI

Izgubljene reči nestaju u etar
nemaju više nikakvu težinu
vetrovi se ne osvrću za sobom

u sećanjima budućih strasti
samo je delić prošlih padova
naučili smo deliti bliskosti

pustinja je obojena dodirima
pesak klizi i uklanja se vetru
pred pesmom uzmiču zavere

mudro ćute stihovi i note
ritam im je spokojan i tih

kao blagoslov pred spavanje

 vetrovi se predaju zaboravu ...

AZURNA  PUSTINJA

Na kraju našeg sveta
postoji samo pustinja
naše poslednje odredište

Srđan Đerić
vreme nema težinu
trajanje meri tišina
strah gubi smisao…

Tamo gde sve delimo
počinje naša istina
tamo smo postali hrabri

nebo je naše utočište
pesak su naši snovi
vetrovi na njih ne utiču…

Na kraju našeg sveta
na obalama azurne pustinje
zakopane lađe prošlosti

sećanja su naš jezik
nestali smo bez traga
reči plove bestežinski…

TRAGOVI  TIŠINA

Tamo je jug
i biće bolje
kada kiša počne da se
pretvara u sećanja…

Vetrovi prekomorskih putovanja
izbrisani peskom po pučini
slediće tragovima tragova
dajući svoja imena 

glatkim tišinama 

u telu životinje

uživajući plodove kiša
pod krilima od strahova
pastiri crno sanjaju,

stado je otišlo za vetrovima…

Poslednje leto među zvezdama 

kasno je ostvarena noć,
tajno slediti tragove

uz sveće od slonovače

breme je od pamuka…

SA DRUGE STRANE SVETA

Sa druge strane sveta
otisak nedorečenog pogleda
opet umiremo s razlogom

svakom trenutku u susret
smireno se pokloniti
već narednim korakom

kao sanjači u predvečerje
odlazimo bez blagoslova

reči su postale suvišne…
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SloJoomla CMS
4. KORAK – vnos vsebin
Preden pričnemo z vnosom in pripravo vsebin, jih moramo predhodno ovrednotiti na način statičnih in dinamičnih vsebin. Ustrezno moramo pripraviti 
področja in kategorije, za enostaven pregled in vnos vsebin. Priprava ustrezne strategije je zelo pomembna za prihodnost našega portala, ker nam 
lahko prihrani veliko dela in truda. Po pripravi strategije se lotimo priprave področij in kategorij.
4.1. Izdelava področja
V spustnem meniju Vsebine izberemo Upravljanje področij.

Odpre se okno za področij. Novo področje odpremo z klikom na ikono Novo v desnem delu okna. V meniju Področje določimo, kam bodo članki 
shranjeni. Področje je omara v naši sobi, kjer shranjujemo svoje stvari, v tem primeru članke. Določimo ime področja (primer: šport).
Dobro je, da vnesemo Naslov in področno ime enako.

Po vnosu podatkov področje shranimo s klikom na disketo Shrani.
4.2. Izdelava kategorije
Po kreiranju področja določimo ustrezne kategorije. V vsakem področju je lahko več kategorij (primer: v področju šport so lahko kategorije smučanje, 
veslanje, tenis, …). Za dodajanje kategorij moramo izbrati ustrezno področje. Izberemo ga v meniju Vsebine, Vsebina po področjih. V ustreznem 
področju izberemo opcijo kategorije.
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Kategorije so v prispodobi predali v omari, kamor shranjujemo vsebine. Vsaka vsebina, ki jo napišemo, se shranjuje v točno določeno kategorijo, kat-
egorije pa v področja. Po izbiri opcije kategorije v področju kreiramo novo kategorijo s klikom na ikono Novo

Vnesemo naslov in ime kategorije. Po vnosu podatkov kategorijo shranimo.

Področja in kategorije pripravimo pred začetkom vnosa vsebin, v nasprotnem primeru ne bomo mogli določiti, kam naj se določene vsebine shranjuje. 
Najbolje je, da si pripravimo shemo vsebin, ki jih bomo na spletnem portalu prikazovali.

Primer:
STATISTIKA PODROČJE   IGRALCI PODROČJE
Lokalna tekma Kategorij   Lokalni tim Kategorija
Občinska tekma Kategorija   Občinski tim Kategorija
Državna tekma Kategorija   Državni tim Kategorija

Pripravili smo področje, kategorijo, preostane nam samo še kreiranje vsebine.
Nove prispevke lahko dodajamo iz nadzorne plošče s klikom na ikono Nov prispevek.

Odpre se nam okno, kje naredimo naslov vsebine in vzdevek naslova. V meniju področje, izberemo, v katero področje bomo shranili vsebino. Izbrati 
je potrebno tudi kategorijo v meniju kategorija. Če hočemo, da se nam kategorija prikaže, moramo klikniti zgoraj v ukazni vrstici uporabi, šele potem 
lahko določite kategorijo.
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Po pripravi vseh nastavitev, napišemo vsebino. Če hočemo da se nam bo prikazala na prvi strani moramo postaviti kljukico na desni strani prikaži na 
prvi strani. Po vnosu s klikom na gumb Shrani zapremo in si ogledamo vsebino. Tu lepo vidimo našo prvo vsebino z imenom prva novica.
Dobra strategija in načrt priprave se obrestuje v prihodnosti. Z ustreznim redom se bomo znašli med vsebinami tudi takrat, ko bo vsebin ogromno.

5. KORAK – dodatne nastavitve

Še nekaj napotkov, ki se jih je dobro držati. Nastavitev, katerih delovanja ne poznamo, ne spreminjajmo ali pomoč poiščemo na forumu in se 
prepričamo, čemu služijo. S časom boste pridobili ustrezna znanja in spreminjanje bo postala rutina. Pod globalnimi nastavitvami lahko določite 
nastavitve za e-pošto, da boste lahko pošiljali pošto s spletnega portala. Z ustreznimi nastavitvami bo kontaktni obrazec pravilno deloval in vam pošiljal 
sporočila obiskovalcev vaše strani.

Globalne nastavitve so v večini primerov pravilno nastavljene.

Ob prijavi v administracijo in kliku na meni domov se nam prikaže osnovna nadzorna plošča. Tukaj lahko spremljamo mnogo pomembnih podatkov 
o portalu. Ogledamo si lahko seznam menijev, kdo je trenutno prijavljen v spletišče, nameščene komponente, aktualne objavljene novice in zadnje 
objavljene novice.

Prirejeno po vodiču http://www.slojoomla.si/ 
Branko Matijević,

http://www.sistemi.biz 
e-mail: branko@sistemi.biz 
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KAD SE ODLUČUJE KAD TREBA STUPITI U BRAK ? 

Prvo moraš naći nekoga ko voli iste stvari kao i ti. Ako na primjer ti 
voliš fudbal onda i njoj se mora sviđati to da ti voliš fudbal i onda da 
donosi čips i pivo. 
Marko, 10 godina (potpuno je u pravu ) 
 
Ti u svari ne odlučuješ sam kad trebaš stupiti u brak. Bog to odlučuje 
odavno unaprijed i ti onda na kraju vidiš šta ti se dogodilo. 
Ivana, 10 godina (tu ima nečeg) 
 
KOJE SU PRAVE GODINE ZA BRAK? 
 
Najbolje godine su 23 jer onda poznaješ svog muža najmanje 10 
godina.
Sandra, 10 godina 
 
Ne postoje najbolje godine za brak - moraš stvarno biti dovoljno glup 
da bi se oženio. 
Filip, 6 godina (najverovatnije je imao loše iskustvo) 
 
ŠTA TVOJI RODITELJI IMAJU ZAJEDNIČKO ? 
 
Paaa. Oboje ne žele imat više djece. 
Sara, 8 godina (hi hi hi - zbog čega to?) 
 
ŠTA SE RADI NA IZLASKU S DJEVOJKOM/DJEČKOM? 
 
Izlasci su tu da bi se zabavljali i ljudi bi trebali iskoristit priliku da se 
bolje upoznaju. Čak i dečki imaju reći nešto zanimljivo ako ih dovoljno 
dugo slušaš. 
Jasna, 8 godina (Od koga li joj to? Od majke?) 
 
Kod prvog izlaska se pričaju interesantne laži tako da su onda 
zainteresirani i za drugi izlazak. 
Milan, 8 godina 

ŠTA BI TI RADIO KAD BI TVOJ PRVI IZLAZAK SKROZ LOŠE PROŠAO? 
 
Ja bih otišao kući i pravio se da sam mrtav. Onda bih nazvao novine 
telefonom i rekao da mi naprave umrlicu. 
Darko, 9 godina (to bih ponekad i ja najradije napravio) 
 
KADA SE SMIJE NEKO POLJUBIT ? 
 
Kada je bogat i ima puno para. 
Jelena, 7 godina (pitam se da li je plava?) 
 
Kada poljubiš neku djevojku onda se moraš s njome oženit i da imat 
djecu sa njom. Tako ti je to! 
Ivan , 8 godina ( da Ivane , nažalost je tako) 
 
DA LI JE BOLJE BITI OŽENJEN ILI NE ? 
 
Ja ne znam šta je bolje ali ja nikad ne bih vodio ljubav sa mojom 
ženom. Ja ne želim da ona postane debela. 
Mirko, 8 godina (stvarno biser) 
 
Za djevojčice je bolje da se ne udaju ali dječacima treba neko ko će im 
ćistiti. 
Marija, 9 godina (već zna u čemu je fora..) 
 
I NARAVNO NAJBOLJE ZA KRAJ..... 
 
ŠTA TREBA NAPRAVITI DA BI BRAK BIO USPJEŠAN? 
 
Muž treba uvijek govoriti ženi da je lijepa pa čak i ako ona izgleda kao 
autobus! 
Stanko, 10 godina (ovaj je apsolutni broj 1)

Što se mota po dječjim glavama? 
Anketa rađena s djecom: 

 
Ako naporno radiš, nikad “nemaš vremena za nju”.  
Ako nista ne radiš, onda si “bezvrijedna ljenčina i bitanga”.  
 
Ako dobiješ unapređenje prije nje, onda je to “favorizovanje 
muškaraca”.  
Ako ona dobije unapređenje prije tebe, onda ste imali 
“podjednaku šansu”.  
 
Ako kažeš da lijepo izgleda, onda je to “seksualno 
uznemiravanje”.  
Ako ništa ne kažeš, onda je to “muška ravnodušnost”.  
 
Ako plačeš, onda si “slabić”.  
Ako ne plačeš, onda si “neosjetljivi gad”.  
 
Ako je udariš, to je “zlostavljanje žene”.  
Ako ona udari tebe, to je “samoodbrana”.  
 
Ako nešto odlučiš bez nje, onda si “šovinist”.  
Ako ona nešto odluči bez tebe, onda je ona “slobodna žena”.  

 
Ako ti se sviđa žensko seksi donje rublje, onda si “perverznjak”.  
Ako ti se ne sviđa žensko seksi donje rublje, onda si “peder”.  
 
Ako voliš da žena brije noge i da se održava u formi, onda si 
“seksist”.  
Ako to ne voliš, onda “nisi romantičan”.  
 
Ako se ti trudiš ostati u formi, onda si “umišljen”.  
Ako se ne trudiš, onda si “prostak”.  
 
Ako joj kupiš cvijeće, onda “tražiš nešto”.  
Ako joj ne kupiš cvijeće, onda si “neobziran”.  
 
Ako si ponosan na ono što si postigao, onda si “narcisoidan”.  
Ako nisi, onda si “neambiciozan”.  
 
Ako ona ima glavobolju, onda je “umorna”.  
Ako ti imaš glavobolju, onda je “više ne voliš”.  
 

Muškarci i Žene



Mudre misli
Ako ja odem, ko će ostati; a ako ja ostanem, ko će otići?  
Ako želite uspjeti u društvu, ubijte svoju savjest. 
Ako me i ne volis, nije vazno, ja ionako mogu voljeti za dvoje.  
Biti u zabludi je ljudski, zato su životinje rijetko kad ili nikad u zabludi.  
Biti velik, znači biti neshvaćen.  
Čak i u najvećoj pustoši naći će se prijatelj koji će već reći neprijatne stvari.  
Čekas, čekas, pa dočekaš jos nešto gore.  
Dobar muž je onaj kome je žena dobra. I obratno.  
Dobro je, samo da ne bude gore. 
Dogovor je pao, jos samo i mi da padnemo.  
Gospodari se rađaju među robovima.  
I loš učenik zna danas istine za koje je Arhimed žrtvovao svoj život.  
I orkan je samo vjetar kojem se žuri. 
Iskustvo je zbir nasih razocaranja.  
I vrag može citirati Sveto pismo za svoje potrebe.  
Ima ljudi koji od svog bogastva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.  
Ja nikad neću biti star čovjek. Po meni, star čovjek je petnaest godina stariji od mene.  
Kad čovjeku skidaju glavu, svejedno je ko mu je skida.  
Kad ima volje ima i načina.  
Kad ljubav hoće govoriti, razum mora ćutati.  
Ljubavna strast pobjeđuje samo ako je izbjegavamo.  
Ljudi se ljube da se ne moraju prepirati.  
Medicina je toliko napredovala da praktično više ni jedan čovjek nije zdrav.  
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja - zato što sam star.  
Na silu se ne može voljeti.  
Nada je jedan od onih lijekova koji uopšte ne liječe, već samo produžavaju patnju.  
Najgore je kad padneš u njenim očima.  
Najsigurniji je način kako ćete pogoditi žensko srce, da gađate klečeći.  
Oko ide gdje hoće, ali noga nikada.  
Okovi su krila da se brže leti.  
Petnaest minuta prije svoje smrti još je uvijek bio živ.  
Pojedinačan slučaj je obično nešto vrlo rijetko.  
Rad je za magarce - vele magarci.  
Ratna tehnika žene je takva da i kad se odriče borbe ona ipak pobjeđuje.  
Rođenje nije početak, smrt nije kraj.  
Samo je jedna stvar na svijetu gora od ogovaranja: ne biti ogovaran.  
Samo se luđaci nadaju.  
Smatram da smo pobijedili, jer sam ostao živ.  


