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Savez srpskih društava Slovenije
Mr Drago Vojvodić, predsednik
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana
+386 (0) 41 632 285
www.zsds.si
e-mail: predsednik@zsds.si

Savez srpskih društava Slovenije
Boro Mirić, potpredsednik
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana
+386 (0) 41 466 767
www.zsds.si
e-mail: boro.miric@studioproteus.si

Savez srpskih društava Slovenije
Željko Aničić, potpredsednik
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana
+386 (0) 41 640 373
www.zsds.si
e-mail: zeljkoanicic@email.si

Savez srpskih društava Slovenije
Nikola Todorović, sekretar
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana
+386 (0) 31 344 686
www.zsds.si
e-mail: nikola.todorovic@gmail.com

Novine srpske Mostovi
Dušan Jovanović, glavni i odg. urednik
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana
+386 (0) 41 239 189
www.zsds.si
e-mail: mostovi@zsds.si

Društvo Srpska zajednica
Dušanka Ćirić, predsednik
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
+386 (0) 31 586 147
www.srbska-skupnost.si
e-mail: srpska.zajednica@siol.net

KD “Brdo”
Zlatomir Bodiroža, predsednik
Nikole Tesle 3, 4000 Kranj
+386 (0) 41 647 566
www.kd-brdo.com
e-mail: kdbrdo@email.si

KUD “Izvor”
Zoran Vidović, predsednik
Pokopališka 15, 1000 Ljubljana
+386 (0) 41 738 631
www.kud-izvor.si
e-mail:

KUD “Mladost”
Marko Vukman, predsednik
Prule 3, 1000 Ljubljana
+386 (0) 31 638 076
www.kud-mladost.net
e-mail: info@kud-mladost.net

PKUD “Sveti Nikola”
Nevenko Regojević, predsednik
Ruperče 30 g, 2229 Malečnik
+386 (0) 40 643 244
www.
e-mail: sveti.nikola@gmail.com

SD “Dr Mladen Stojanović”
Jovo Jauz, predsednik
Saleška 19, 3320 Velenje
+386 (0) 41 249 231
www.
e-mail: sd.dr.mladen.stojanovic@email.si

SKD “Novo mesto”
Ostoja Kuđeljić, predsednik
Novi trg 6, 8000 Novo mesto
+386 (0) 31 312 542
www.skd-nm.si
e-mail: ostoja.kudelic@adria-mobil.si

SKD “Petar Kočić”
Neđeljko Marić, predsednik
Savska cesta 34, 4000 Kranj
+386 (0) 40 832 006
www.skd-petarkocic.com
e-mail: nedzeljko_maric@t-2.net

SKD “Sava”
Cvijetin Nešković, predsednik
Cesta 1. maja 68, 1430 Hrastnik
+386 (0) 40 431 955
www.skd-sava.si
e-mail: cvijetin.neskovic@kabelnet.net

SKD “Sloga”
Ilija Janković, predsednik
IX korpusa 54, 5250 Solkan
+386 (0) 31 225 576
www.skd-sloga.eu
e-mail: ilija_jankovic@yahoo.com

SKPD “Sveti Sava”
Radoman Krgović, predsednik
Likozarjeva 25, 4000 Kranj
+386 (0) 40 550 544
www.svetisava.si
e-mail: svetisavakranj@gmail.com

KPŠD “Vuk Karadžić”
Milan Stojanović, predsednik
Linhartov trg 1   p.p. 9 / I, 4240 Radovljica
+386 (0) 40 652 484
www.
e-mail: milanstjnv@gmail.com

SKUD “Vidovdan”
Slađana Šmitran, predsednik
Rusjanov trg 10, 1000 Ljubljana
+386 (0) 31 734 878
www.skud-vidovdan.si
e-mail: skud_vidovdan@yahoo.com

SPD “Nikola Tesla”
Simo Stanković, predsednik
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
+386 (0) 41 695 311
www.
e-mail: simo.stankovic@t-2.net
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Насловна страна:
Psihofotografika “Subconscious” (“Podsvest”- detalj), 1999, 
120x120cm, Branko Baćović.
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Поштовани читаоци!

Пред вама је први овогодишњи број Но-
вина српских Мостови. Од посљедњег 
броја до сада накупило се поприлично 
информација што значи да је било до-
гађаја који су обиљежили овај период. 
У овом броју, поред неких редовних 
рубрика, желимо да вас информише-
мо о свим догађајима како оним у Са-
везу српских друштава Словеније тако 
и о оним који су везани за рад и дјело-
вање наших друштава. Поред тога на-
водимо и неколико информација које 
су везане за друге институције а које 
су посредно или непосредно везане за 
нас и наш живот у овој средини.

Друштва су била веома активна, тако 
да смо њиховом дјеловању посвети-
ли највише пажње а о свему можете 
прочитати у наставку. Савиндан је 
обиљежен у три друштва, као слава 
тих друштава или као светосавски 
дани који се већ дуги низ година одр-
жавају у Љубљани. Било је ту и других 
догађаја, наступа фолклорних и драм-
ских секција, спортских такмичења, 
пјесничких вечери… Трудили смо се 
да све то пратимо, да забиљежимо 
и да вам пренесемо, да и ви сазнате 
шта се ради по нашим друштвима и 

Поново 
смо са вама

како се друштва односе до српске кул-
туре, традиције, обичаја и свега што је 
везано за нас и наше поријекло. 

Веома је важно, како за све нас тако и 
за будуће нараштаје, да све оно добро 
и корисно што се ради по друштвима и 
унутар српске заједнице у Словенији, 
буде записано, да будући родови буду 
упознати са нашим постојањем и на-
шим залагањем и жељом да очувамо 
ово што имамо као и “оно наше, што 
некад бијаше”. 

Зато позивамо све наше читаоце да 
нам пишу о људима и догађајима око 
њих, не мора то да буде везано за рад 
неког друштва, можда у вашој среди-
ни има неко занимљив о коме можете 
писати, можда постоји неки догађај из 
прошлости који би био интересантан 
за наше читаоце. Вјерујем да има све-
га по мало и да има много интересант-
них ствари, људи и догађаја.

Ово је период када се одржавају и ре-
довне годишње скупштине друштава 
на којима се сумирају и анализирају 
резултати рада у протеклој години, то 
је прилика да се оцијени како се ради-
ло а исто тако и да се нађе прави пут 
за будуће дјеловање. Нека друштва 
имају и изборне скупштине тако да 
ће код неких доћи и до промјене у 
вођству. Желимо свима да промјене 
буду на боље, да свако друштво има 
што амбициознији план и програм свог 
будућег дјеловања.

Друштва, чланови ССДС била су ак-
тивна али и Савез српских друштава 
Словеније је имао неколико веома 
важних активности, као што су раз-
говори и посјете, контакти са ин-
ституцијама и појединцима, посјета 
друштвима на њиховим приредбама 
и скупштинама, да се и непосредно 
упозна вођство Савеза са свим оним 
што раде друштва, да им помаже код 
реализације њихових пројаката и дру-
гих активности.

Савез српских друштава Словеније је 
за свој досадашњи рад и дјеловање 
добио још једно признање које ће, не 
само Савезу него и друштвима, много 
значити у будућем дјеловању. Наиме, 
Министарство за културу Републи-
ке Словеније додијелило је Савезу 
српских друштава Словеније статус 
друштва које дјелује у јавном интере-
су на подручју културе. Ово признање 
већ имају два српска друштва у Сло-
венији и то Друштво Српска заједни-
ца из Љубљане и Културно друштво 
Брдо из Крања. Шта тај статус доноси 
ССДС? Прије свега признање за до-
садашње веома успјешно дјеловање, 
када је ССДС постао прави партнер 
многим институцијама како у Слове-
нији тако и изван. 

Свако признање доноси и неку обаве-
зу а та обавеза је прије свега везана 
на то да се настави започетим путем 
и да се још више проширују све актив-
ности. Не треба се заносити са овим 
признањем, треба и даље јачати и 
проширивати дјеловање не само Са-
веза него и друштава која су њему, јер 
шта је Савез, то су сва друштва чла-
нови Савеза, без друштава не би било 
ни ССДС.

У предстојећем периоду очекује се 
реализација пројеката чије суфинан-
сирање је одобрено, мада се још не 
знају званични резултати, од институ-
ција у Словенији и матици Србији. И 
Савез и друштва очекује низ актив-
ности, али о свему томе у наредним 
бројевима Мостова.

Шта још рећи о овом броју Мостова, 
па не бих више, крените ви полако са 
читањем да вас не замарам више са 
овим уводом, вјерујем да за свакога од 
вас има понешто занимљиво и што ће 
пробудити вашу пажњу, а ја очекујем 
ваша писма и ваше прилоге, чланке, 
оцјене, сугестије…

Душан Јовановић
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Делегација Савеза српских друштава 
Словеније коју је предводио мр Драго 
Војводић, предсједник, Никола Тодоро-
вић, секретар и Душан Јовановић, глав-
ни и одговорни уредник Новина српских 
Мостови посјетила је 3. фебруара 2009. 
године Амбасаду Босне и Херцеговине 
и водила разговор са Њ. екселенцијом 
Здравком Беговићем, амбасадором 
Босне и Херцеговине у Републици Сло-
венији. Разговору је присуствовао и Го-
ран Драгољић, савјетник у Амбасади 
БиХ.

Након размјене поздрава мр Драго 
Војводић, предсједник ССДС предста-
вио је рад и дјелатност Савеза српских 
друштава Словеније као и друштава која 
су у Савезу. Истакао је неколико актив-
ности и важније пројекте који се одрађују 
на подручју културне дјелатности а исто 
тако напоменуо је питање положаја и 
статуса српске етничке заједнице у Сло-
венији.

У току излагања а касније и разговора, 
нарочито је наглашена потреба по овак-
вим везама и да се оне продубљују, ја-

чају и тиме доприноси осмишљавању и 
проширењу садржаја свих активности.
Њ. Ексцеленција Здравко Беговић, ама-
басадор Босне и Херцеговине захвалио 
је на посјети и у свом излагању истакао 
неке од важнијих активности које су вође-
не од његовог преузимања дужности ам-
басадора. Те активности су везане како 
на билатералне односе између Босне и 
Херцеговине и Словеније исте тако и на 
друге активности које су везане за обје 
државе и њене грађане. 

Амбасадор Беговић је посебно нагласио 
потребу по већој подршци и што већем 
укључивању људи у многе активности. 
Напоменуо је и значај Српске право-
славне цркве и изградње парохијског 
дома. Навео је и неке активности са под-
ручја конзуларног дјеловања и пружања 
помоћи држављанима Босне и Херцего-
вине који живе у Словенији.

У топлом и отвореном разговору ис-
такнута су сва важнија питања дјело-
вања Савеза и српских друштава као и 
активности амбасаде у нади да ће сва 
важнија питања бити рјешавана зајед-

Разговор са амбасадором 
Босне и Херцеговине

Делегавија ССДС у разговору са амбасадором БиХ

ничком акцијом а Савез може очекивати 
помоћ у свим важнијим сегментима свог 
дјеловања.

На крају разговора амбасадор Беговић 
захвалио се на посјети са жељом да 
се сарадња и даље настави и развија. 
Предсједник и секретар Савеза српских 
друштава Словеније уручили су поклоне 
амбасадору Здравку Беговићу и захва-
лили се на пријему.

Представници ССДС изразили су задо-
вољство  што је дошло до посјете и што 
је пружена могућност да се успоставе 
контакти чиме се пружа могућност још 
бољој и плоднијој сарадњи.

Душан Јовановић

Здравко Беговић, амбасадор БиХ

Мр Драго Војводић уручује поклон

Приликом посјете делегације Савеза српских друштава Словеније Амбасади Босне и Херцеговине истакнута потреба 
по већој подршци и већем укључивању у многе активности
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ССДС-друштво 
у јавном интересу
Још једно велико признање за досадашњи рад Савеза српских друштава Словеније и друштава чланова ССДС.

Министарство за културу Републике 
Словеније је 6. фебруара 2009. доније-
ло одлуку којом се Савезу српских 
друштава Словеније додјељује статус 
друштва које дјелује у јавном интересу 
на подручју културе.

Ово значајно признање, не само за Са-
вез српских друштава Словеније, него 
и сва друштва која су чланови ССДС па 
и цјелокупну српску заједницу у Сло-
венији, додијељено је на основу доса-
дашњег рада и активности Савеза срп-
ских друштава Словеније и друштава 
чланова ССДС као и свих оних који су 
на било који начин допринијели афир-
мацији ССДС и српске културе у Репу-
блици Словенији.

Статус друштва које дјелује у јавном ин-
тересу на подручју културе је и велико 
признање за досадашњи рад а уједно 
и подстрек за будуће дјеловање. Сам 
статус омогућиће још успјешније и 
лакше дјеловање на свим подручјима, 

нарочито на оним подручјима који су 
везани за културну дјелатност.

Ово је велико признање али и обавеза 
да се настави започетим путем а овај 
пут, то се већ у неколико наврата пока-
зало, јесте прави пут.

Ево шта је о томе рекао мр Драго Војво-
дић, предсједник ССДС:
“Добити статус друштва које делује у 
јавном интересу је велика ствар. Кроз 
дугогодишњи озбиљан рад Савеза срп-
ских друштава Словеније као кровне 
организације организованих српских 
друштава у Словенији, Министарство 
за културу Републике Словеније је про-
ценило да заслужујемо и доделило нам 
статус друштва које делује у јавном 
интересу. Наравно то је за сам Савез и 
друштва која су чланови Савеза велика 
част али и велика обавеза.  Савез срп-
ских друштава је постао препознатљив 
у последњих пет година од водства 
мога предходника Илије Јанковића. 

Ми, то јест садашње вођство трудиће-
мо се да направимо бар корак напред 
а следећем вођству желим да направе 
десет корака напред. У последњих пар 
година успостављени су одлични одно-
си са институцијама Републике Слове-
није као и институцијама наше матице 
Републике Србије те Републике Српске 
и Савез српских друштава Словеније је 
постао препознатљив по своме квали-
тетном раду и квалитетним пројекти-
ма, а свему томе велики допринос дала 
су и друштва, чланови Савеза са својим 
пројектима и програмима као и одно-
сом до кровне организације. 

Овом приликом бих позвао све да се 
окупимо за Васкрс 19.4.2008. на дру-
гом Васкршњем сабору пред српском 
православном црквом у Љубљани где 
ћемо уприличити пригодан програм и 
забаву.”

Душан Јовановић
Са састанка Извршног одбора ССДС у новим просторима

Са Васкршњег сабора 2008

Са Васкршње трибине 2008
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У новим просторима Савеза српских друштава 
Словеније у Љубљани, одржана је 14. редовна 
Скупштина у суботу 21. марта 2009. са почетком у 12 
часова. На скупштини су били присутни делегати свих 
друштава која су учлањена у Савез. Рад скупштине 
отворио је по претходном дневном реду, председник, 
маг. Драго Војводић. Изабрано радно председништво 
на челу са председником Радоманом Крговићем из 
СКПД Свети Сава из Крања свој рад је започело минутом 
ћутања за преминулог дугогодишњег активног члана 
Извршног одбора Савеза српских друштава Словеније, 
Димитрија Марковића. Вечан му помен!
Скупштина је са изцрпним извештајима радних тела 
и веома активним укључивањем делегата у дебате и 
текућу проблематику, како Савеза тако и појединачних 
друштава а уз врло добро вођење радног тела 
скупштине, свој рад привела крају после 4 часовног 
трајања. На скупштини су донешене јако битне одлуке 
за будући рад Савеза са нашим сталним очекивањем 
решавања наших горућих проблематика које се тичу 
овдашњих власти, наше Матице и свеопштег опстанка 
Срба у Словенији. Похвално је да је ова скупштина 
до сада била једна од најквалитетније одрађених, 
што је реаговањима и похвалама свих присутних 
било на опште задовољство. »Надамо се да је већ 
једном кренуло како треба«, биле су речи неколицине 
делегата. Да би се све закључило у најбољем реду, 
побринуто је на крају, да задовољство остане у још 
бољем утиску, са чашицом разговора уз ракију, вино, 
сокове и богатом трпезом.

 Драгиша Лазовић

Извјештај о раду ССДС између 13. и 14. 
скупштине

Издвојио бих два веома важна догађаја, а то су 
да је Савез добио своје просторије као и статус 
друштва које дјелује у јавном интересу на 
подручју културе-истакао је мр Драго Војводић у 
извјештају о раду ССДС

Скупштина ССДС
Одржана 14. редовна годишња Скупштина Савеза српских друштава Словеније

Од 13. изборне скупштине ССДС до данас, за Савез 
српских друштава Словеније десило се неколико 
веома важних догађаја који су ССДС сврстали у ред 
веома озбиљних институција и партнера другим 
институцијама. Поред других, издвојио бих два веома 
важна догађаја, о којима ће бити више ријечи касније, 
а то су да је Савез први пут од свога постојања добио од 
Градске општине Љубљана на коришћење просторије у 
којима је сада сједиште Савеза. Други, исто тако важан 
догађај је тај да је Савез српских друштава Словеније од 
стране Министарства за културу Републике Словеније 
добио статус друштва које дјелује у јавном интересу на 
подручју културе. Рад друштава па и Савеза заснован 
је прије свега на културном дјеловању. У вези тога 
Савез је реализовао неколико пројеката који су били 
суфинансирани од стране Министарства за културу 
Републике Словеније, Јавног фонда Републике 
Словеније за културне дјелатности, Министарства 
културе Републике Србије и Министарства за дијаспору 
Републике Србије. Финансијска средства добијена 
од наведених институција омогућила су реализацију 
пројеката Савеза а то су: Новине српске Мостови, 
Васкршњи сабор, Семинар за кореографе и умјетничке 
вође, Девета смотра српских фолклорних друштава из 
Словеније. У прошлој години изашло је пет бројева 
часописа Мостови. Садржајем и квалитетом наших 
новина задовољни су сви они који су имали прилику 
да га прочитају осим наравно оних којима смета све 
што је неко добро урадио а можда и због ћирилице. 
Часопис Мостови постао је цијењен не само међу 
српским друштвима и њиховим члановима, него и 
изван Словеније, нарочито у институцијама у Србији 
и Републици Српској. Призање часопису одали 
су и неки појединци као што је академик Драган 
Недељковић. Концепција и садржај новина засновани 
су на догађајима у друштвима, тако да је о сваком 
догађају написано понешто, ако ништа друго да се 
забиљежи да је то било. Други пројекат који је Савез 
извео, наравно уз помоћ друштава, је Васкршњи 
сабор-Дани српске културе у Љубљани, који је одржан 
на Васкрс 2008. године. На сам Васкрс, 27. априла 2008. 

одржан је пред српском православном црквом св. 
Ћирил и Методије у Љубљани концерт народних игара 
и пјесама у извођењу српских фолклорних група а гдје 
је наступила, као гост, и словеначка фолклорна група. 
Уз присуство више хиљада људи, млади фолклораши 
показали су се широј публици у Љубљани и тиме 
обогатили културне догађаје Љубљане. Истог дана 
одржана је и трибина у Градском музеју у Љубљани 
а предавач је био академик Драган Недељковић, 
који је такође дан раније одржао предавање на 
тему православља. Трећи пројекат у организацији 
ССДС била је Девета смотра српских фолклорних 
група из Словеније која је одржана 14. новембра 
2008. у Позоришту за дјецу и младе у Љубљани а 
на којој је наступило девет фолклорних група из 
српских друштава. Гост на тој манифестацији био је 
Миодраг Јакшић, државни секретар у Министарству 
за дијаспору. Савез је реализовао још један пројекат, 
који је веома важан за рад фолклорних група а то је 
семинар за кореографе и умјетничке вође фолклорних 
група који је изведен 29. и 30. новембра 2008. у 
Љубљани. На семинару је предавао Маринко Копрена, 
кореограф из Бања Луке. О самом семинару, његовом 
садржају и квалитету најбоље говоре оцјене учесника 
семинара а њих је било тридесетак.

Као што је већ напоменуто, Савез српских друштава 
Словеније добио је од Градске општине Љубљана 
на коришћење просторе у којима је сада сједиште 
Савеза. Након дугогодишњег лутања од једне до 
друге адресе, од једног до другог мјеста, коначно 
је овом путешествију дошао крај, коначно Савез 
има просторије у којима се могу одржавати разни 
састанци, пријеми као и друге активности везана за 
рад Савеза и друштава. Упорност садашњег као и 
бившег вођства Савеза исплатила се. Простори, када 
су добијени на коришћење нису одмах били спремни 
за употребу, није било никакве опреме а била је 
потребна и адаптација. Прионуло се на посао, тражена 
су средства за обнову и опрему а у томе су највише 
помогли спонзори који су финансијским средствима, 
личним радом и опремом помогли да простори данас 
изгледају овако како изгледају. Велику помоћ добили 
смо и од Министарства за дијаспору преко пројекта 
који је пријављен за суфинансирање. Простори су 
свечано отворени и освештани 15. новембра 2008. уз 
присуство представника друштава чланова Савеза, 
представника Министарства за културу Републике 
Словеније, спонзора а гост Савеза у то вријеме био је и 
Миодраг Јакшић, државни секретар у Министарству за 
дијаспору. Просторе је освештао протојереј ставрофор 
Перан Бошковић, парох љубљански.

Слиједећи веома важан догађај који ће бити посебно 
важан у будућем дјеловању Савеза и друштава је 
статус друштва у јавном интересу. Вођство Савеза 
одлучило је, на основу досадашњег рада и резултата 
како Савеза тако и друштава која су чланови Савеза, 
да се кандидује за придобијање овог статуса. И ту 
је било потребно много посла, да се прикупе сви Мр Драго Војводић подноси извјештај
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потребни материјали и доставе Министарству. Морам 
да напоменем да су досадашњем раду и резултатима, 
као и препознатљивости коју ССДС има у Словенији 
и изван, умногоме допринијели и сви они који су 
учествовали у досадашњем раду Савеза а прије свега 
вођства која су правилно усмјеравала рад и улогу 
Савеза. Наравно прије свега морам да похвалим 
предходно вођство Савеза под диригентском палицом 
мога предходника Илије Јанковића, који је имао 
визију а наравно и подршку нас који смо били поред 
њега, како треба напријед. Тада је Савез кренуо 
крупним корацима напријед. Изграђен је чврст 
темељ и започета успјешна градња. Ми настављамо 
ту градњу и жеља свих нас је да то буде чврст објекат. 
Драго ми је да су сва друштва која су чланови Савеза 
јединствена да треба да градимо јак Савез и он то 
неминовно и постаје. Пар мјесеци је прошло док није 
коначно стигла одлука да је Савез српских друштава 
Словеније добио статус друштва које дјелује у јавном 
интересу на подручју културе. Овај статус много значи 
за будуће дјеловање али носи са собом и одређене 
обавезе, прије свега оне које се односе на још бољи 
и квалитетнији рад, на проширење дјелатности, 
већу сарадњу са свим релевантним институцијама, 
на побољшању положаја и статуса Савеза, српских 
друштава и цјелокупне српске заједнице у Словенији.

У протеклом периоду, односно од 13. скупштине, 
Извршни одбор ССДС одржао је пет састанака а на 
дневном реду биле су многе и различите акривности. 
На првој сједници Извршног одбора конституисан 
је Извршни одбор, где смо изабрали секретара и 
благајника. На овој сједници усвојени су Правилници о 
раду Извршног одбора и чланству. На другој сједници 
ССДС поред текућих активности и нформација о 
којима се расправљало, СКД Петар Кочић из Крања 
примљено је у чланство ССДС. На трећој сједници 
такође су на дневном реду биле активности Савеза 
међу којима је и предлог контаката са институцијама 
у Републици Словенији и Србији. На четвртој сједници 
усвојени су Правилник о рачуноводству и Правилник о 
попису средстава. Расправљало се и о нацрту Закона 
о дијаспори који је припремило Министарство за 
дијаспору Републике Србије. На овом састанку КУД 
Младост из Љубљане постало је пуноправни члан 
ССДС. И Пета сједница била је посвећена припремама 
за 14. скупштину ССДС. О свему овоме, као и свим 
другим детаљима говоре записници Извршног одбора 
као и закључци који су усвојени.

Поред ових, можемо рећи редовних дјелатности, Савез 
српских друштава Словеније имао је и друге веома 
важне активности, истакао бих оне које су везане 
на успостављање нових и учвршћивање постојећих 
односа и контаката са институцијама у Словенији, 
Србији и Републици Српској. Приликом полагања 
камена темељца за парохијски дом у Љубљани, 
22. јуна 2008. обављен је краћи разговор између 
Милорада Додика, предсједника владе Републике 
Српске и мене као предсједника Савеза српских 
друштава Словеније. Настављајући добру сарадњу 
са Министарством за дијаспору Републике Србије 
делегација Савеза посјетила је ово министарство 24. 
октобра 2008. године. Том приликом Министарство 
за дијаспору упознато је са радом Савеза српских 
друштава Словеније, радом друштава која су чланови 
Савеза као и са положајем и статусом српске заједнице 
у Словенији. Веома важан резултат ових разговора 
је и чињеница да је Министарство за дијаспору у 

Савезу српских друштава Словеније добило озбиљног 
саговорника и партнера за све будуће активности. 
У делегацији Савеза били су мр Драго Војводић, 
предсједник, Никола Тодоровић, секретар и Боро 
Мирић, подпредсједник ССДС. Вођство Савеза је 
јако задовољно овом посјетом што се одразило и на 
контакте који су услиједили након тога.

У организацији Министарства за дијаспору Републике 
Србије одржана је 11. новембра 2008. године у Београду 
конференција на тему: Положај и перспективе српске 
заједнице у земљама окружења. На овој конференцији 
испред ССДС учествовали су мр Драго Војводић, 
предсједник ССДС и Душан Јовановић, главни и 
одговорни уредник Новина Српских Мостови. Овом 
приликом делегацију Савеза примио је и мр Срђан 
Срећковић, министар за дијаспору. И у том разговору 
представљене су наше активности и положај и статус 
српске заједнице у Словенији. Што се тиче контаката 
са Министарством за дијаспору они су непосредно 
настављени и приликом поменуте посјете Миодрага 
Јакшића, државног секретара у истом министарству а 
важно је напоменути да ти контакти теку непрестано. 

У својим активностима, Савез се, односно вођство 
Савеза трудило да помаже друштвима која су 
чланови ССДС. Поред финансијске помоћи коју су нека 
друштва добила за своје дјеловање треба истаћи 
и помоћ приликом пријаве пројеката на конкурсе 
за суфинансирање. Вођство ССДС било је присутно 
на скоро свим приредбама, манифестацијама, 
скупштинама и другим скуповима која су организовала 
друштва. Жеља нам је да се још више учврсти сарадња 
како између Савеза и друштава тако исто и међусобна 
сарадња међу друштвима. Надам се да сам у овом 
извјештају обухватио оне главне активности које су 
биле у протеклом једногодишњем периоду. Нисам 
спомињао активности нити све оно што је урађено 
по друштвима, то су друштва имала на дневном 
реду својих скупштина, иако су и те активности и 
цјелокупно дјеловање везани и на Савез јер Савез 
српских друштава Словеније су сва друштва која су 
његови чланови.

Желим на крају овог мог излагања, да изнесете 
своја мишљења, ставове и оцјене у конструктивној 
дискусији која ће омогућити да пронађемо нове 
правце и смјернице за наше дјеловање. Савезу, као и 
друштвима желим мирно море и успешну пловидбу. 
И још само то, као једну опаску или напомену: без 
обзира шта ми урадимо, постоје људи којима наши 
резултати сметају. Ипак, могу да им обећам да ће им 
у будућности сметати још више.

Хвала!

Предсједник ССДС:
Мр Драго Војводић

План рада ССДС за 2009. годину

У плану рада обухваћени су пројекти које ће Савез 
српских друштава Словеније реализовати уз сардњу 
са друштвима члановима Савеза. Реализација плана 
зависи од неких фактора а прије свега од финансирања, 
односно средстава које ће Савез добити за те пројекте. 
Још увијек не постоји јасна слика у вези придобивања 
финансијских средстава. Постоји вјероватноћа да 
неки пројекти неће бити реализовани онако како је 

првобитно предвиђено.
Пројекти који су у плану за 2009. годину:
1. Новине српске Мостови 6 до 7 бројева;
2. Васкршњи сабор, на Васкрс 19. априла 2009. године 
у Љубљани;
3. Семинар за кореографе и вође фолклорних секција, 
на јесен у Љубљани;
4. Десета смотра српских фолклорних група из 
Словеније, новембар 2009. у Љубљани.

Поред реализације пројеката предвиђене су и друге 
активности, нарочито оне које се односе на контакте 
и односе са одговарајућим институцијама у Словенији, 
Србији и Републици Српској. Очекујемо да ћемо и у овој 
години имати разговоре са представницима локалне, 
оносно градске власти Љубљане, затим посјете 
Министарству за културу Републике Словеније и 
Јавном фонду за културне дјелатности на којима ћемо 
покушати изнаћи права рјешења за суфинансирање 
дјеловања Савеза и друштава.

Исто тако још увијек је актуална посјета Влади 
Републике Српске и надамо се да ће до реализације те 
посјете доћи у овој години. Наставићемо контакте са 
Министарством за дијаспору и Министарством културе 
Републике Србије а ако се укаже потреба и посјетити 
ова два министарства.

Наставити сарадњу са Амбасадама Републике Србије 
и Босне и Херцеговине и изналазити могућности 
за заједничко организовање и извођење неких 
активности. Посјете друштвима која су чланови Савеза 
и помоћ како код реализације пројеката исто тако 
помоћи и у њиховој редовној дјелатности, нарочито 
оним друштвима који имају кадровске или друге 
организационе проблеме. Још једном да поновим 
Савез ће се борити и већ се бори кроз разговоре са 
свим институцијама које додјељују средства за рад 
друштава и пројекте да добијемо више средстава и у 
том смјеру учинићемо све што је у нашој моћи.

Такође око неријешених питања Срба у Словенији 
упознавати Амбасаде као и све државне органе у 
матици Републици Србији као и Републици Српској 
да та питања морају да буду на дневном реду било 
које званичне посјете или разговора амбасадора са 
званичницима Словеније. Мислим да ће и питање 
признања нас као националне мањине доћи на дневни 
ред.

На самом крају бих још рекао, да сам ове године био 
на пар скупштина друштава и био одушевљен са 
њиховим радом а поготово што су та друштва почела 
да укључују омладину у највише структуре друштава и 
то ме радује. Мислим да је то исправна и једина права 
политика друштава јер због омаладине смо и оснивали 
друштва.  Као што видите у светским размјерама је све 
мање сиједих предсједника те предсједника влада а 
то полако увиђа и већина друштава и проводи у својим 
редовима што ме јако радује. Интерес Савеза као и 
интерес друштава морамо ставити испред личних 
интереса. Сјетимо се оне старе изреке; На младима 
свијет остаје. План рада биће текуће допуњаван, што 
зависи од многих других чинилаца.

Предсједник ССДС
Мр Драго Војводић
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Seminar za umjetničke 
vođe i koreografe
Održan seminar za umjetničke vođe i koreografe folklornih grupa koji je pohađalo 22 polaznika, a predavač je bio Marinko 
Koprena, koreograf narodnih igara iz Banja Luke. 

Savez srpskih društava Slovenije i ove godine 
organizovao je i izveo seminar za umjetničke 
vođe i koreografe folklornih grupa društava 
koja su u Savezu. Seminar je održan od 29. do 
30. novembra 2008. u Ljubljani u prostorijama 
Gradske opštine Ljubljana, Grablovičeva 28. 
Na seminaru je učestvovalo 22 polaznika iz 
osam srpskih društava. Predavač na seminaru 
bio je Marinko Koprena, koreograf narodnih 
igara iz Banja Luke, a korepetitor na harmo-
nici bio je Dubravko Dobraš. Mladi polaznici, 
buduće umjetničke vođe i koreografi, imali su 
priliku da se upoznaju sa igrama i pjesmama 
sa područja Zmijanja i okoline Banja Luke. 

Ovo je za većinu njih bio prvi put da se nepo-
sredno, odnosno praktično upoznaju sa igra-
ma sa ovih područja. Da li zbog znatiželje za 
nečim još nepoznatim ili zbog pravog odnosa 
prema folklornoj umjetnosti, svi polaznici su 
pokazali veliko zanimanje i sa pažnjom su pra-
tili objašnjenja pojedinih igara, a aktivno su 
pratili i praktično izvođenje. Marinko Koprena 
pokazao se kao veliki stručnjak i pedagog, vi-
djelo se da je na samom početku uspostavio 
pravi odnos i da je na pravi način, i na zado-
voljstvo učesnika seminara, nesebično pre-

nosio svoja znanja i iskustva. Ovakvi odnosi i 
pristupi daju prave rezultate što se pokazalo 
već drugog dana seminara.

Po prvim ocjenama polaznika seminar je u 
potpunosti uspio, naučili su, i to za kratko 
vrijeme, mnogo novoga što će im koristiti u 
njihovom budućem radu. Ocjene su zaista po-
zitivne i mnogo riječi pohvale izrečeno je na 
račun predavača koji, ne samo što ih je naučio 
nove igre, nego je obećao svoju pomoć kada 
god im ustreba.

Polaznici su posebno pohvalili materijal koji su 
dobili, a koji će im pomoći da u svojim folklor-
nim grupama prikažu ono što su naučili i da to 
primjene u praksi sa novim koreografijama.

Marinko Koprena i Dubravko Dobraš izrazili 
su veliko zadovoljstvo kako prijemom i orga-
nizacijom tako i pristupom i angažovanošću 
polaznika, što dokazuje da je seminar u pot-
punosti opravdao očekivanja i da sa ovakvom 
praksom treba nastaviti i ubuduće.

Na kraju radnog dijela seminara podijeljena 
su uvjerenja o pohađanju seminara koje je 

uručio mr Drago Vojvodić, predsjednik Saveza 
srpskih društava Slovenije, a Marinko Kopre-
na je svim polaznicima uručio poklone u znak 
sjećanja na ovaj seminar i na kratko ocjenio 
svakog polaznika, što će im svakako dobro 
doći.

Dušan Jovanović

Zajednička fotografija

Praktični dio

Marinko Koprena pokazuje korake

Dubravko Dobraš i Marinko Koprena
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Дан државности Србије
Амбасада Републике Србије приредила пријем поводом Дана државности

Поводом Дана државности Амбасада 
Републике Србије у Љубљани приредила 
је пријем за политичке и јавне личности 
Републике Словеније и града Љубљане, 
представнике дипломатског кора, пре-
дставнике привредног, културног, спортског 
живота, представнике словеначких и 
српских медија, вјерских институција као и 
представнике српских друштава. Пријем је 
одржан 12. фебруара 2007. у хотелу Унион у 
Љубљани. Многобројним гостима обратио 
се Предраг Филипов, амбасадор Републике 
Србије у Словенији. У свом говору истакао 
је значај данашњег датума и осврнуо се на 
догађаје који су му претходили. Као дан 
државности Републике Србије изабран је 
15. фебруар а тај датум је везан за два веома 
важна догађаја из српске прошлости. Први 
догађај везан је за почетак Првог српског 
устанка, на Сретење 1804. године а други 
догађај везан је за доношење првог устава 
Србије, такозваног Сретењског устава.

Сретењски устав (донет 15. фебруара 1835. 
године) је писан са циљем да ограничи 
апсолутистичку владавину кнеза Милоша, а 
својим ставкама ограничавао је деспотски 
дух и дух тираније, уводећи непосредно 
народ у систем власти формом народне 
скупштине. Сретењски устав је писан 
четрдесетак година после Француске 
револуције, а тринаест година пре велике 
револуције 1848. године. Могло би се рећи 
да је Сретењски устав писан и под утиском 

чувеног списа Вука Караџића “Писмо кнезу 
Милошу”. Међутим, Вук Караџић је пре 
свог чувеног писма кнезу Милошу боравио 
у Србији као председатељ законодавне 
комисије и председник нахијског суда 
београдског, по вољи кнеза Милоша и 
његовој изричитој жељи да сачини устав 
аутономне Србије. Заједно са Лазом 
Зубаном, састављачем првог Српско-
француског речника, и осталим члановима 
комисије Вук је за основу будућег 
српског устава преводио најслободнији 
правни спис Европе тог времена, чувени 
Наполеонов кодекс. Могло би се рећи и 
да је чувено писмо кнезу Милошу настало 
и из Вуковог незадовољства што кнез није 
примио понуђени устав. 

Несумњиво је да је устав који је нудио Вук 
Караџић био основа за Сретењски устав 
који је сачинио Димитрије Давидовић. 
Као и Вук, и Давидовић је радио са истом 
комисијом и користио идеје које је у Србији 
оставио француски изасланик Боа ле Конт. 
Давидовић је био један од најугледнијих 
Срба тога доба, правно образован и човек 
који је искусио све бесове аустријске 
царске цензуре, издајући неколико година 
у Бечу чувене “Новине Сербске”. Поред свег 
свог слободарства, и своје бунтовности, 
Давидовић је желео да прибави Србији 
не само атрибуте аутономне и слободне 
државе, већ и да је законски утемељи, 
према свом знању, најслободнијом. То је 

Гости на пријему

једино могао Сретењским уставом, који, 
и кад се отпишу све наше националне 
емоције, може чинити част слободарској 
Европи тога времена. Правили смо свој 
први устав, правили смо први устав 
на Балкану, а правили смо га тако да је 
изазвао запрепашћење целе Европе. 
Турској се, наравно, није допадала ни 
сама помисао да Срби праве свој устав, 
а камоли устав наспрам њихове власти у 
Србији. Русија га није подржала скоро ни 
у једној ставци, а Аустрија, која је притисла 
добар део Европе, и то народа словенске 
провенијенције, видела је у том уставу и 
заверу против себе и свог цара. У писмима 
кнеза Метерниха овај устав је представљен 
као једна од највећих заблуда 19. века. 
Француски слависта Сипријан Робер назива 
га “француским расадом у турској шуми”, а 
свима је заједничка оцена да је Сретењски 
устав велика зараза.
 
По Сретењском уставу многе неправде се 
ни данас не би могле догодити. Још по 119. 
члану Сретењског устава, исељавање Срба 
са Косова и Метохије под притиском било би 
законски кажњиво: “Имање сваког Србина, 
било какво му драго, јест неприкосновено. 
Ко покуси својевољно дирнути туђе 
добро и имање, и или присвајати га, 
или окрњити га, онај ће се сматрати за 
нарушитеља обшченародне безбједности, 
био он ко му драго и откуда му драго” 
Сретењски устав разрешавао је и питање 
српског држављанства чланом 108.: 
“Свако дете, рођено у Сербији или изван 
Сербије, од Србина из Сербије, сваки у 
време обнародовања овог устава у српској 
служби, у Сербији и изван Сербије налазећи 
се чиновник или служитељ, сваки ко му је 
десет година прошло од како се у Сербији 
налази »или који непокретна добра у њој 
има, има право уживати српско државно 
грађанство.«

Припремио: Душан Јовановић

Амбасадор Предраг Филипов
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Илија Милосављевић  

Село Колари налази се на Цариградском 
путу, између Гроцке, Смедерева и Хасан-
пашине (Смедеревске) Паланке. У том 
су селу почетком XИX века (око 1800. 
године) живели Милосав и Јованка. 
Милосав се бавио абаџијским занатом, 
правио је сукнена одела, па су га звали 
Аба-Милосав. Њихов син Илија рођен је 
1800. године а надимак Коларац добио 
је по родном селу Колари, умро је 6. 
октобра 1878. у Београду. Као дете је 
рањен у Првом устанку. По његовој 
пропасти, Илијина породица пребегла 
је преко Дунава, али се Илија брзо 
нашао у Београду, са 30 пара. Радио је 
као трговачки момак за друге трговце. 
Отворио је сопствену радњу, болту. 
Недуго затим, преселио се у Панчево, 
а због страха од књаза Милоша. Тамо 
је развио велику трговину и са Србијом 
и унутар Аустроугарске, првенствено 
са храном, али и са стоком, и веома се 
обогатио. Спада у велике задужбинаре 
Србије. Његова најпознатија задужбина 
је Коларчев универзитет.

Трговачки почеци 

Илијини родитељи нису хтели да иду 
далеко од Србије, већ су се населили у 
близини Панчева, у Црепаји. И како то 
бива, све је требало почети испочетка. 
Опет глад и немаштина, али је Илија ипак 
смислио начин да помогне родитељима. 
Пошто меса није било довољно, а Дунав 
је, хвала Богу, био пун рибе, Илија је 
рибу нешто ловио а нешто откупљивао 
од других аласа и упрегнувши своје 
ждребенце у некакве таљиге разносио 
рибу по околини, продајући је српским 
избеглицама. Када су Турци Србима 
дали гаранцију да неће бити одмазде 
због устанка, Илијини родитељи се 
вратише у Коларе, а Илија реши да 
срећу окуша у Београду. 

Око 1817. године запослио се 
код трговаца Марка и Милутина 
Радовановића. Ту је дуго остао и 
марљиво радио, толико добро да га 
је Милутин узео за зета, удавши 1827. 
године своју кћер Синђелију за њега. 
Илија Милосављевић, који је свуда са 

Илија Милосављевић 
Коларац
Илија Милосављевић Коларац је био велики трговац из 19. века.

поносом истицао да је родом Коларац, 
убрзо се осамосталио и отворио своју 
трговачку радњу у Дубровачкој улици 
(данас улица Краља Петра И), на 
Зереку, односно падини према Дорћолу. 
Одмах је у својој фирми запослио 
рођену браћу, Тасу, Миту и Ранка. Били 
су сложни, вредни и зарадили су толико 
да су ускоро купили кућу на Великој 
пијаци (данас Студентски трг, поред 
Етнографског музеја).

Међутим, Кнез Милош није дозвољавао 
да се свако богати како хоће, без 
његове контроле и учешћа. У крви је 
угушио Ђакову буну, а Илији Коларацу 
је запленио кућу са дућаном на лепом 
месту. Илија одмах пређе у Панчево 
и тамо поново оснује фирму. Најпре 
је куповао и продавао свиње, али се 
врло брзо преоријентисао на трговину 
житарицама. Пуне лађе пшенице, јечма 
и друге хране кренуле су из Панчева ка 
Сиску, Ђуру, Пешти и Бечу. 

Врло брзо су у тим и другим местима 
аустријске царевине сазнали за 
предузимљивог Коларца. Синђелија 
и Илија нису имали деце. Илија је у 
свету свашта видео и закључио да је 
српској деци најпотребније образовање, 
просвета, на основу које ће надокнадити 
оно што због дугог ропства нису могли да 
стекну - капитал. Зато Коларац почиње 
да потпомаже издавање књига. У почетку 
је финансирао превођење и штампање 
лепе литературе (белетристике). Тако 
је уз његову помоћ изашло прво издање 
Диминог романа Гроф Монте Кристо.

Београдска пивница 

Седмога јуна 1855. године Синђелија 
умире у Пешти, а Илија је преноси у 
Београд и сахрањује на Ташмајдану, 
поред цркве Светог Марка. Очигледно 
да он без ње ни мртве није могао, те 
се следеће године и он пресељава 
у Београд, где зида две куће, једну 
на Варош капији, а другу на тргу код 
Народног позоришта. Ова друга ће 
бити позната као Коларчево здање и 
налазила се на углу данашњих улица 
Коларчеве и Македонске, где се данас 
налази тржни центар на Тргу републике. 

Та је зграда имала стамбени део и део 
који је служио за издавање. У њој се 
налазила чувена београдска пивница, 
једно време чак и католичка капела, а 
затим главна пошта, телеграф и прва 
телефонска централа. Пивница је 
била култно место београдских боема. 
Књижевници, глумци и певачи мешали 
су се са трговцима, телеграфистима и 
државним чиновницима. Сала пивнице 
је била идеално место за одржавање 
балова, а истовремено је била и прва 
стална биоскопска сала у Београду. Ту 
су се касније могли видети Бранислав 
Нушић и Стеван Сремац, Добрица 
Милутиновић и Чича Илија Станојевић, 
па и Драгомир Брзак, који је истовремено 
био телеграфски инспектор, песник, 
књижевник и певач у Првом београдском 
певачком друштву. Овде је и чувени 
професор Коста Вујић уз криглу пива 
сласно кушао кисели купус са коленицом. 
Ова кућа срушена је тек 1941. године у 
бомбардовању Београда.

Илија Коларац српскоме 
роду 

Илија Милосављевић Коларац је 
у Београду наставио да се бави 
трговином. Трговао је сољу, набављао 

Илија Милосављевић Коларац
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држави шалитру (која је састојак за 
прављење барута), а улагао је и у неке 
руднике. Међутим, није га напуштала 
мисао да потпомаже српску просвету и 
књижевност. Резултат те његове жеље и 
пријатељства са Костом Цукићем било 
је оснивање Књижевног фонда Илије 
Милосављевића Коларца. Овај фонд 
је основан на Видовдан, 15 јуна 1861. 
године. Циљ фонда је био да штампа 
књиге српских писаца, а Коларац је у 
ту сврху давао сваке године износ од 
100 дуката. Ко је заслужио да добије 
потпору из овог фонда одлучивало је 
тело у саставу: Коста Цукић, Љубомир 
П. Ненадовић, Јосиф Панчић, Димитрије 
Матић, Панта Јовановић, Емилијан 
Јосимовић и Милоје Лесјанин. 

Исте године је Коларац у Новом 
Саду присуствовао обележавању 
стогодишњице рођења Саве Текелије. 
Том приликом је Новосађанима дао 
прилог од 1.000 дуката за оснивање 
Правне академије. Вероватно 
инспирисан личношћу Саве Текелије, 
тек Коларац доноси одлуку да читаво 
своје имање остави српском народу за 
оснивање Универзитета. Неки су га од 
тога одвраћали, говорећи му да није 
његово да оснива Универзитет и да је то 
дужност државе. 

Међутим, он није одустајао од ове 
идеје, те је у том смислу 1877. године 
сачинио тестамент. У тестаменту је 
писало да Илија М. Коларац оставља 
Србији 10.000 дуката, са циљем да се 
део годишње камате улаже у Фонд за 
помагање књижевности, а други део 
камате да се припаја главници све док 
главница не буде изнела 20.000 дуката. 
Од тада би се целокупни износ камате 
давао за помагање српске књижевности. 
Поносан на своје порекло, коларској 
школи оставља 200 дуката, за помен 
својим родитељима Милосаву и Јованки. 
Остатак имања Коларац је посветио 
Фонду за универзитет.

Али, као да је неко желео да Коларца 
поколеба у овојој одлуци. Исте године 
Илија бива оптужен за велеиздају и 
упућен на преки војни суд! Било је то 
смутно време Српско-турских ратова, 
а Обреновићи су по други пут посегли 
за Коларцем. Непоколебљив у својој 
одлуци, Коларац је пре одласка у затвор 
свој тестамент поверио суду на чување. 
Није провео дуго у затвору, али је као 
осамдесетогодишњак брзо оболео. 
Из затвора је пуштен следеће године, 
а већ 6. октобра 1878. године Илија 
Милосављевић Коларац умире у својој 
великој кући на Позоришном тргу. 

Ни мртвог га нису оставили на миру. 
Чланови шире породице оспорили су 
тестамет, те су парнице трајале неколико 

година. Тек 1886. године, на Коларчеву 
крсну славу, Светог арханђела Михајла, 
после помена задужбинару оглашено је 
да Коларчева задужбина за књижевност 
и универзитет износи ондашњих 
904.935,17 динара.

Коларчев универзитет 

  Коларчев универзитет је задужбина 
Илије Милосављевића Коларца. Налази 
се у Васиној улици у најстрожем центру 
Београда. У овој згради се дешавају 
многе културне манифестације. Дворана 
Коларчевог универзитета је позната као 
најакустичнија ако не и једина стварно 
акустична сала у Београду. Због тога се 
редовно у њој дешавају концерти на које 

долазе најпознатији светски музичари. 
Осим велике дворане (сале) постоји 
и мала сала на првом спрату где се 
свакодневно одржавају разна предавања 
и промоције. Обично се ова предавања 
организују у циклусима који се одржавају 
одређеног дана. Улаз на предавања у 
малој сали углавном је слободан.

Припремио: Душан Јовановић

Коларчев универзитет-Задужбина Илије Милосављевића
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Светосавски дух нас је, као народ, ујединио 
и високо подигао; вековима нас је надахњивао и 
оплемењивао; а данас, демони око нас и они у нама 
– черече нам и народну свест и отаџбинско тело, 
убијају нам веру и морал. Зле силе су на делу, а вођи 
наши, без светог надахнућа, очигледно немају визију 
будућег живота. Присећајући се Псалма четрнаестога, 
мислим у ово предпоноћно доба нашег века, на 
савремени нам свет, Европу и, нарочито, Америку: » 
Сви су зашли, сви се покварили, нема никога добро 
да твори, нема ниједнога! – Зар се неће опаметити 
који чине безакоње, једу народ мој као што једу хљеб, 
не признају Господа.« Да, да сила Бога не моли и не 
признаје Га.

Да опстанемо, да одолимо претњама, да 
се одржимо на страшним ветрометинама, да будемо 
достојни трагедије која нас је погодила – морамо 
тражити ослонце, најпре свак у себи, сви ми – у вери и 
у херојској повести нашој, а надахнуће у нараштајима 
који стасавају, за које смо не мало одговорни, и у 
поколењима која ће нас наследити. Битно је да не 
изгубимо пут. Па зато су се наши преци и молили 
појући: »Скажи ми, Господи, пут…« Стаза, проверена, 
постоји: она што води од Студенице и Хиландара – то 
је светосавска стаза, столећима за нас спасоносна, коју 
треба одржавати, неговати, да је не обузме коров, и 
неуморно даље крчити, али градећи је у духу новог 
доба. Одмах бих нагласио: прошлост је непоновљива, 
па се и историја не понавља, као ни живот нас смртних; 
али искуство се наслеђује и само малоумни се њиме не 
користе.

Наслеђе нам је знатно: народ коме није 
стало до наслеђа постаје варварски. И то смо искусили, 
а онда смо се, већ у очајању, суочени са сопственим 
варварством, опет окренули традицији, али оскудни 
у знањима, сиромашни културом, па још нисмо 
допрли до дубљих вредности. Није реч о паничном 
враћању уназад, услед страха од грозне савремености 
и претеће будућности! Ми ћемо бити достојни Светог 
Саве не ако опонашамо Средњи век, него ако у своме 
времену будемо онако далековиди, смели и напредни 
као што је он био у своме веку. Све што је стварао 
намењивао је будућности и вечности, па тако и ми 
све што градимо треба да је достојно овог доба и 
далековидо намењено вековима који ће доћи. Свети 
Сава је припадао претечама, то јест елити, своје епохе; 
а ми, ако желимо остати на његовој стази, треба да 
смо авангарда у свом времену.

Пре дванаест година обележавали смо 
осамстоти јубилеј студеничке лавре, а ове године 
све је у светогорском одсјају: Немањин и Савин 
Хиландар нам светли већ осам столећа. Имамо шта 
да славимо и чиме да се поносимо; али није време 

за весеља! Време је – хтедох рећи – тугу, јер за тили 
историјски часак изгубили смо многа српска огњишта: 
Мостар и Задар, Дубровник и Сарајево, Карловац 
и Пакрац, Книн и Вуковар, Крку и Житомислић… 
- болно је даље набрајати. Немамо времена, а ни 
права на дуге ламенте, јер нас чека неумољива 
судбина, тражећи од нас брзе и јасне одговоре: шта 
да чинимо, суочени с тешким истинама? Тренутак 
је за темељно преиспитивање и размишљање; и за 
прибирање свих снага, опстанка ради. Горка искуства 
нас гоне да подвучемо црту, да их трезвено саберемо 
и да окренемо лист, на ком морамо, исоисивати своју 
будућу повест. У тако драматичном положају затекли 
су се устаници и Вожд, које је опевао Филип Вишњић, 
вазда свестан ко је, шта је и чије дело наставља. И он 
беше на светосавској стази: зато је, иако слеп, јасно 
видео Србију и њену судбину на небу ведроме; видео 
да »небом свеци сташе војевати«, осећајући пресудни 
историјски трен и стапајући у својој визији небеске и 
земаљске силе.

»Боже мили, чуда великога!
Кад се ћаше по земљи Србији,
по Србији земљи да преврне
и да друга постане судија…«

Био је то драматичан почетак једне велике 
епохе, а ми смо на њеном трагичном свршетку, кад 
су сурово поништене тековине двовековне борбе за 
ослобођење и уједињење Српства.

Поменусмо прибирање свих снага, а 
снаге нам расуте. Бар трећина српског народа топи 
се у расејању на свим континентима. Кад земаљско 
царство пропада, људи упиру погледе и у небеса. 
Нису мислили случајно, ових трагичних година, неки 
забринути Срби, на небеске претке, што је дало и 
даје повода извесним лакореким незналицама да с 
подсмехом говоре о »небеском народу« и »небеској 
Србији«. Срећом, вазда, особито у несрећи, постоји и 
небеско Српство. Те бројне и славне небеске претке 
има сваки стари народ, па и Срби, који су велики народ 
међу малима и значајан међу великима – зато смо 
стално изложени претњама и ударцима. 

Постоји, на пример, и небеска Француска, 
на коју је често мислио Шарл де Гол. Незадовољан 
својим поколењем, усудио се да отворено каже 
савременим Французима да су телад; али је он служио 
вечитој и небеској Француској, оној Светог Луја и 
Јованке Орлеанке, осећајући се дужником славних 
предака и наследником њихових светих завета, које 
треба у савремености испуњавати, осигуравајући тако 
будућност потомства, кроз тај непрекинути ланац свих 
Француза, и оних на небу, и оних још на земљи, као и 
оних који ће се тек родити.

Тако смо и ми дужници Светог Саве и Светог 
великомученика Лазара, косовских јунака и оних из 
устанака, из балканских и светских ратова; дужници, 
не мање, великих стваралаца и визионара: опет 
Светог Саве, али и деспота Стефана, песника »Слова 
љубве«, Доситеја, Вука и Његоша, Кочића, Шантића 
и Дучића, Андрића и Црњанског, Пупина и Тесле. Сви 
они, и многи непоменути али упамћени, чине небеско 
Српство, које нас надахњује и опомиње да га будемо 
достојни настављајући његове путеве. Народ који 
има такве претке, такву небеску подршку, не може 
пропасти, уколико му памћење није потамнело и 
поштење попустило. А народ који нема своје небеске 
претече и сроднике, народ коме није стало до наслеђа, 
постаје варварски.

Нека наша сабраћа кренула су управо 
тим путем, на коме могу бити само варвари, јер су се 
одрекли наслеђа предака, повинујући се идеологијама 
и упливима чији је циљ био черечење и уништавање 
Српства. Као што су насилно комадали тело руског 
народа, измишљајући нове нације, тако да је Русији 
одузет њен Средњи век, епоха христијанизације, то 
јест Кијевска Русија, тако су, по истом идеолошком 
рецепту, и код нас вештачки стваране нове нације. 
Вештачки поступци се примењују и у природи, у 
биљном и животињском свету: калемљењем и 
укрштањем добивају се нове врсте.  У Македонији 
се калем примио: створена је македонска нација 
коју је сад претешко порицати, али једва да постоји 
небеско македонство, сем ако се и оно не измишља и 
маштом не ствара, а то је већ сумњив пут, јер реч је о 
кривотворењу! У Црној Гори се калем није примио, али 
је створена пометња. Нешто се изметнуло, изродило; 
некад изузетно јака српска самосвест у Црногораца 
замућена је, особито у млађим поколењима, на 
које је пресудни утицај имала школа са својим 
прећуткивањима и отвореним фалсификатима. Тако је 
та некад најсрпскија међу српским земљама све више 
антисрпска, што је апсурдно.  Том апсурду кумовали су 
зна се који идеолози и измећари. Тек, сад једна нова 
нација, без корена, помаља своје прљаво лице. Притом 
се бестидно заборавља да су и Немањићи – о, да само 
они! – из Зете односно Црне Горе; да је Свети Сава и у 
тој српској земљи оснивао епископије и подизао цркве; 
да се Свети Петар Први, Петар Други Петровић Његош, 
Марко Миљанов и краљ Никола преврћу у гробовима 
док им се извесни потомци одричу Српства. Па без 
Његоша ми не можемо ни да замислимо своје српско 
родољубље – он га је најбоље дефинисао. Ни без 
краља Николе, чију смо химну певали као своју:

»Онам' онамо за брда она: Милошев, кажу, 
пребива гроб!

Онамо покој добићу души кад Србин више не 
буде роб«

Светосавски дух и 
судбина савременог српства

Беседа на Вишњићевим данима у Бијељини, 12. октобра 1998.
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Гледао сам у цетињској библиотеци 
школске уџбенике из земљописа и историје, у доба 
књаза Данила и краља Николе. Да није створена збрка 
у главама низа поколења, бесмислено би било на њих 
и подсећати, а још сувишније цитирати их, јер зашто 
проваљивати отворена врата? Тако, нпр. у »Земљопису 
књажевине Црне Горе за ученике трећег разреда 
основне школе« читамо: »Сви људи који живе у нашој 
домовини јесу Срби, и већином су православне вјере, 
а има их неколико римокатоличке и мухамеданске. 
Осим нас у Црној Гори има још Срба који живе по 
другим српским земљама. Неки су, као ми, слободни, 
а неки нијесу, него су под туђином. Сваки Србин у 
Црној Гори треба да искрено и свесрдно љуби своју 
слободну домовину – Црну Гору и свога књаза, који 
се очински стара о њој и о нама; па зато треба сваки 
да је научи и позна, и да је сваки од непријатеља чува 
више него свој живот.  – Тако исто србин у Црној Гори 
дужан је љубити и познати своју цјелокупну домовину 
– све српске земље, у којима живе наша ослобођена и 
неослобођена браћа Срби. Ниједан Србин и Српкиња, 
мак оје вјере били, не смију пожалити ни живот ни 
имање за општу српску слободу, добро и благостање. 
Треба да је брат мио, ма које вјере био, јер тешко брату 
без брата.«

Тако се од малена у душе школске деце 
усађивао свесрпски национални програм, у коме су 
препознатљиви светосавска стаза, вишњићевски дух 
и његошевска замисао. Али се исто тако, у Титово доба, 
у душе српске деце – уз помоћ школе – уграђивала 
једна друга свест, несрпска и противсрпска. Некад 
је у пасошима кнежевине и потом краљевине Црне 
Горе лепо писало: народност – српска, држављанство 
црногорско. С таквом путном исправом отишао је 
у туђину и краљ Никола Петровић, где је покренуо 
новине с називом »Српски лист«, јер се вазда сматрао 
великим Србином. Друго су династички, политички, 
режимски обрачуни!

Коме је било потребно да замућује бистру 
изворску воду, коме ако не злим дусима? И како сад 
да назовемо те Црногорце што се одричу Српства, 
одричући се тиме, хтели то или не, и Светог Василија 
Острошког, и Светог Петра Цетињског, и Његоша, 
и краља Николе, и Марка Миљанова, и Матије 
Бећковића, који с правом на подсмех каже да је он 
старији од младе црногорске нације? Ти гушитељи 
Српства у Црној Гори зацело су као тикве без корена; а 
како пре себе никог немају за потврду нове нације, што 
су друго него никоговићи, у најдословнијем значењу? 
Као што никоговићи и војвођански аутономаши, који 
смисао аутономије Војводине Србије окрећу против 
Српства, не плашећи се провалије апсурда услед 
потпуног раскида са историјом и културом! Да су 
они слуге неких демона који не желе добро Српском 
народу – одвећ је очигледно: али је тужно што ми 
морамо да трошимо речи и време на такве измећаре, 
чији нас језик прља и злодух гуши. Стога хајдмо што 
пре на чисти ваздух светосавља, који је удисала сва 
небеска Србија, па је стекла дуговекост.

Судбина наша ипак је трагична. Који понори 
и падови у нашој историји! Први српски државници 
беху и први писци: Свети Сава и Стефан Првовенчани. 
Јер наш средњи век није мрачно доба, него је то доба 
велике светлости, од чијег одсјаја и данас опстајемо 
у помрчини. У Хиландару, Студеници, Расу, Жичи, 
Љубостињи, Манасији – настаје српска књижевност: 

дела саве, Доментијана, Првовенчаног, Теодосија, 
Данила, Јефимије, Деспота Стефана, Константина 
Философа, Григорија Цамблака. Да не говоримо о 
врхунским дометима у сликарству и неимарству.

А у деветнаестом столећу! – вођи наших 
устанака, творци нове српске државе и оснивачи 
династија – беху неписмени. Колику провалију су нам 
ископали Турци! Срећом у несрећи, гениј народа није 
мировао; геније се рађао кад је било најтеже, као што 
је и дана сово смутно време пребогато талентима.  
Карађорђеву епоху обележио је Филип Вишњић, 
српски Хомер, и уз њега цела плејада народних 
песника и певача: Тешан Подруговић, Старац Милија, 
баба Живана, све неписмени генији. Срећом, ту је, 
уз њих, и самоуки Вук да што више забележи и свету 
открије даровитост и величину српског духа, којим 
се одушевљавала романтичарска Европа, сам гете, 
па Мицкијевич, Мериме и Пушкин, да не помињемо 
Браћу Грим и многе друге заљубљенике у дела наших 
генијалних аналфабета.

Издалека светлост бацају – вазда, па и 
у ово смутно време – Студеница и Хиландар, Жича 
и Пећ, Милешева и Сопоћани, Грачаница  и Дечани, 
Раваница и Манасија. Над свим нашим поколењима 
лебди неугасиви дух Светог Саве. Он је био први 
српски духовни вожд, »вожд отачаства у благоверју 
и светињи«, »изасланик Божији«, од својих биографа 
упоређиван са апостолом Павлом и са Мојсијем. 
Апостол Павле је учитељ целе васељене – пише 
Доментијан – коју је учио правоверју три године, дан и 
ноћ. Архиепископ Сава је учитељ и просветитељ српског 
народа; он од младости до старости не престаде учити 
своје отачаство, дан и ноћ.

Православни монах, светогорски исихаст, 
који се подвизивао у испосницама, Свети Сава је био 
и много више него то. »У Србији он није могао бити 
обичан пустињак – пише Николај Велимировић. – 
Бог га је послао да ради у народу и за народ. У њему 
су се срели Исток и Запад у пуној хармонији. Био је 
наклоњен дубоком размишљању као источњак, а 
енергичан у акцији, као западњак… У суштини, ту је 
лежала огромна духовна снага, употребљена једном 
за један, други пут за други циљ«. Као истински 
хришћанин, »Свети Сава је проповедао универзалну 
љубав, али је најбрижљивије био наднесен над својим 
Српским народом« – добро запажа Радован Самарџић. 
Схватио је Немањин син да тај, још недовољно 
христијанизован народ, треба просвећивати; јер циљ 
му је био да Богу приведе не само народ који је споља 
прихватио праву веру него да Срби буду савршен 
народ, а за то је неопходан огроман труд. Стога Саву 
можемо упоређивати са Мојсијем. То што нису до краја 
успели не умањује њихов подвиг. Изазов је био велик, 
превелик: »Од стварања савршеног народа, па до 
изабраног народа само је један корак«.

Хиландар је саздан да буде узор и идеалан 
спој националног и универзалног, посвећен Српству, 
а отворен Човечанству, спреман да даје, расположен 
да прима, и тако остварује синтезу за нас драгоцену и 
сваком неопходну. У Хиландару је неговано многогласје 
од свих духовних делатности тог времена. Немања и 
Сава су у Хиландару створили скровиште за спас своје 
душе, али не мање – и прибежиште своме отачаству. 
Добро су схватили да се мора изаћи из оквира 
Рашке и Зете и бити присутан у средишту тадашњег 

најпросвећенијег света. Имали су и остваривали су 
велику визију. Зато су они заслужили светачке ореоле 
и титулу вожда.

После је назив вожд српске земље даван 
краљевима Милутину, дечанском и Душану. А након 
несрећне битке на Марици, Срби деценијама чекају 
новог вожда. Ту титулу ће дати још Деспоту Стефану, 
приликом оплакивања после преране смрти овог 
просвећеног владаоца: » И ти си нас оставио вожду 
новог Израела«. »Оплакуј опет, Бели граде, поцрњење 
твоје. Вожд народа као цвет процвета и отпаде. И 
земља рида с тобом, што брзо прими оног коме се није 
надала« – пише у житију Деспота Стефана Константин 
Философ.

После тога Срби су тим чином одликовали 
само вожда Карађорђа, да би потом, све до данас, 
чекали новог вожда. Можда се он, у једном муњевитом 
трену, појавио; али се, дословно, сав свет устремио на 
њега, тако да је као Атлант на плећима својим носио 
целу планету. Морао је отићи. Можда је он ту негде, 
у густим шумама, у дубоким пећинама, као митски 
јунак који чека чудо, а и сам је чудо.

Сад српски народ треба да извојује највећу 
победу да би доказао да је светосавски народ, достојан 
трагедије која га је снашла – спасоносну победу над 
самим собом, јер у овим претешким околностима, 
што трају већ превише година, а које ниједан други 
народ не би тако поднео, неизбежно су пропале многе 
вредности, не само материјалне него и моралне. 
Српски човек јесте издржао, али се и похабао, губећи 
многе врлине, а тиме и високи морал. Порушен је 
цео систем етичких и људских вредности, које су нас 
красиле. Узајамна мржња као да је јача од љубави, 
неповерење веће од поверења, сумња жешћа од 
вере. Ово је опасан тренутак. Ми морамо повратити 
равнотежу, и упркос неприликама, и управо због 
њих, неговати узајамну љубав, поверење, слогу, 
непоколебљиво родољубље и тврду веру. 

Другим речима, осигурати победу врлине 
над пороцима који нас угрожавају са свих страна, 
и изнутра и споља. Шта нам, браћо, преостаје ако 
смо изгубили земаљско цатство? Да се изборимо за 
небеско, да од многострадалног народа постанемо 
нераја чувајмо се рајетинског менталитета! – него 
посвећени народ, посвећен добру, имун на зло. То је 
сад императив који историја упућује српском народу. 
Он се мора одазвати, покушавајући да га испуни, ако 
не жели да пропадне и нестане.

Кад се толико изгуби, колико су Срби 
изгубили, парадоксално се стекну услови за 
приближавање савршенству, о коме су сањали и 
Мојсије, и апостол Павле, и Свети Сава, и многи други 
сејачи вере и врлине. Они би вам рекли: горе главе!

(Са допуштењем и благословом аутора 
преузето из књиге: »Поруке Драгана Недељковића«, 

Нова Европа, Београд,2006.
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Српско културно друштво Сава из 
Храстника једно је од најстаријих 
српских друштава у Словенији. 
Када је и како дошло до оснивања 
друштва?
Почетак рада друштва везан је за 1995. 
годину када група ентузијаста сакупља 
обућу и одјећу за ратом угрожене Србе 
у БиХ. Друштво у 1996. години ради као 
подружница Завичајног удружења Мир 
из Љубљане, да би се у 1997. години од-
лучили за издвајање из друштва Мир и 
оснивање Српског културног друштва 
Сава. Да смо у том тренутку урадили 
правилно говори наше дванаестого-
дишње дјеловање.               

Како тренутно друштво функцио-
нише, с обзиром на средину у којој 
друштво дјелује?
Друштво функционише као и свако 
друштво, по закону о друштвима, члан 
је Савеза културних друштава Храстник, 
препознатљиво је у општини Храстник, 
али и у цијелој регији Засавје.
         
Наведите нам најважније актив-
ности друштва у протеклом пери-
оду?
СКД Сава се у првим годинама 
постојања бавило организовањем за-
бава за своје чланове и симпатизере, 
те хуманитарним радом када смо са-
мостално сабрали пет тона одјеће и 
обуће и упутили у избјеглички центар у 
Братунац. Током 2001. године почиње-
мо са течајем српских народних игара 
те формирањем фолклорне секције 
која се и поред кадровских потешкоћа 
одржала до данас. У 2004. години први 
пута организујемо сусрете фолклор-
них група у Храстнику да би то 2006. 
године прерасло у културну манифес-
тацију Етно фестивал Храстник, гдје је 
по подацима друштва учествовало 39 
различитих друштава и фолклорних 
група из Словеније, Хрватске и Босне 
и Херцеговине, зато је Етно фестивал 

са сигурношћу највећа и најбоље ор-
ганизована културна манифестација 
која већ превазилази организациони 
капацитет друштва. Поред Етно фес-
тивала друштво је организовало или 
учествовало у низу других културних и 
спортских приредби у Словенији али и 
у Србији и Републици Српској.

У многим срединама рад друштва је 
условљен и са односима са локалном 
заједницом. Какви су односи вашег 
друштва са локалном заједницом у 
којој живите и радите?
Наши односи са свим институцијама у 
општини Храстник су коректни, нуде 
нам сву помоћ у нашем раду чему си-
гурно највише доприноси градоначел-
ник и државни посланик Миран Јерич.

Дали имате сарадњу и односе са дру-
гим институцијама у општини или 
на вишем нивоу, рецимо државном 
или са институцијама у матици?
Друштво учествује у различитим актив-
ностима у Савезу културних друштава 
Храстник, са Мулти медијалним цен-
тром Мат-култра Загорје, основном 
школом Храстник, кроз пројекте са 
Министарством за културу Републике 
Словеније, Јавним фондом за култур-
не дјелатности, а изван Словеније са-
рађујемо са Јавним центром за културу 
Нови град, Република Српска.
          
Поред културних активности које су 
друге активности друштва и да ли 
сте задовољни са одзивом чланова 
и симпатизера друштва?
Чланови друштва али и симпатизери 
укључују се у рад друштва, али нисмо 
задовољни да поред ријетких чланова 
укључујемо у рад интелектуалце, док-
торе и прву српску генерацију у Репу-
блици Словенији који су се већ на неки 
начин асимиловали, зато смо кренули 
у течај народних игара ветерана гдје 
већ имамо добар одзив, током године 

слиједи и серија предавања о право-
слављу у сарадњи са српском право-
славном црквом, те формирање пла-
нинарске секције.

Имате ли сарадњу са другим српским 
друштвима у Словенији и изван и у 
чему је видљива та сарадња?
Сарадњу са српским друштвима имамо, 
али она би свакако могла бити далеко 
боља, прије свега у бољој координа-
цији, заједничком организовању проје-
ката, мислим да се друштва превише 
баве сама са собом, тако да у принципу 
нисам задовољан са сарадњом са на-
шим друштвима. У 2007. години поче-
ли смо сарадњу са Јавним центром за 
културу Нови град – Република Српска 
и већ у овој години очекујемо прве ре-
зултате те сарадње.

Ваше друштво је дуго година члан 
Савеза српских друштава Словеније. 
Да ли сте задовољни тим чланством 
и шта би то требало промијенити 
у раду Савеза и односима између 
друштава и Савеза?
Нећу да кажем да смо задовољни или 

Чувајући наслијеђе, 
очуваћемо идентитет
У овом броју Мостова представљамо вам Српско културно друштво Сава из Храстника. У вези тога разговарали смо 
са Цвијетином Нешковићем, предсједником друштва који нам је изнио најзанимљивије детаље о овом друштву.

Цвијетин Нешковић
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незадовољни, али Савез треба више да 
ради са друштвима приликом пријаве 
разних пројеката, њиховој реализа-
цији, координацији, нисам за центра-
лизацију али нисам ни за то да пројек-
те пријављујемо самостално за што 
добивамо врло мала средства, да ли су 
нам потребне троје новине, више све-
тосавских академија, више фолклор-
них манифестација које су само локал-
ног значаја, Савез мора више радити 
на добивању средстава из Европског 
социјалног фонда а све активности 
препустити у реализацију друштви-
ма, више средстава од Министарства 
за културу Републике Словеније, Ми-
нистарства културе Републике Србије, 
Министарства за дијаспору, тако нам 
се може догодити да неко имагинар-
но друштво за које никада у Словенији 
нисмо ни чули, добије за први пројекат 
више него сва српска друштва у Сло-
венији у посљедње три године, за што 
основну кривицу видим у Савезу и Ми-
нистарству за културу Словеније, гдје 
се нисмо јасно поставили према том 
министарству.

Ваше друштво се сваке године 
пријављује за конкурсе за суфинан-
сирање културних пројеката, да ли 
сте задовољни са предвиђеним фи-
нансирањем за ову годину?
СКД Сава одорена су у суфинансирање 
три пројекта на Министарству за кул-
туру Словеније и стим смо задовољ-
ни, али нисмо са висином одобрених 
средстава. Зато очекујем од Савеза да 
већ сада да конкретне предлоге Ми-
нистарству за културу и да не чека да 
се усвоји буџет за 2010. годину када ће 
поново бити касно, Министарство за 
културу мора у предстојећем периоду 

повећати средства за »друге« прерас-
подјелом средстава у Министарству за 
културу. Средствима од општине смо 
задовољни с обзиром на висину сред-
става намијењених култури.

Храстник је релативно мала среди-
на, вјероватно имате и кадровских 
проблема када је у питању реали-
зација пројеката. Како рјешавате те 
недостатке?
Свако друштво има кадровских про-
блема при реализацији пројеката, 
па тако и наше, али се сналазимо на 
различите начине, већи проблеми су 
финансијске природе, како покрити 
трошкове пројеката.

У чему се види будућност вашег 
друштва и каква је ангажованост 
младих људи, прије свега оних који 
су рођени овдје?
Покушавамо анимирати младе за рад 
у друштву, али за нас је највећи про-
блем одлазак у средње и високе шко-
ле у Љубљану, Марибор, Цеље, за-
послење ван регије Засавје, што значи 
да се више не враћају у друштво, зато 
у друштву имамо велики одлив члан-
ства, али истовремено и долазак нових 
чланова што нас ових дванаест година 
одржава у животу и раду. 

Да би организовали и реализовали 
све ваше пројекте и активности по-
требно је уложити много слободног 
времена а потребна је и подршка 
породице. Као ви гледате на све то?
Тачно, потребно је много слободног 
времена за реализацију наших актив-
ности, понекада се и сами замислимо 
зашто и за кога радимо, али идемо 
напријед. Свакако породица је врло 

битна, јер у активностима учествују 
цијеле породице.

Свакако ту је потребна и подршка 
и активност чланова друштва. Да 
ли сте задовољни са ангажовањем 
својих чланова?
Да, код реализације пројеката сви чла-
нови дају свој прави допринос, али 
потребно је више самоиницијативе у 
периоду када се припрема одређени 
пројекат.

Већина српских друштава има фол-
клорне секције у којима су млади 
носиоци тих активности. Можете ли 
од младих очекивати да се у будућ-
ности прихвате и других послова 
и да буду активни и на другим под-
ручјима?
Ми покушавамо да млађи преузму и 
друге активности, што ће значити и 
опстанак друштва у наредним година-
ма. Да ли ћемо успјети, то ће показати 
вријеме пред нама.
          
Ви сте дуго година предсједник 
друштва. Шта је то што вам даје то-
лико енегије и воље да обављате 
своју функцију и радите на реализа-
цији свих активности?
Ни сам не знам откуда ми толико енер-
гије и воље.

Шта конкретно очекујете у будућем 
раду и дјеловању српских друштава 
као и Савеза и каква је ваша пору-
ка? 
Очекујем да сва српска друштва уђу у 
кровну организацију, јер једино тако 
можемо сви да опстанемо,  да што 
више међусобно сарађујемо и да се по-
мажемо.
           
И на крају порука за ваше чланове и 
наше читаоце?
Користим прилику да позовем сву 
српску популацију да се укључи у рад 
друштава као и да се настави оснивање 
друштава у регијама гдје их нема, да се 
у друштва укључи што више младих 
јер је то будућност наших друштава. 
Чувајући наслијеђе, остварујући своја 
културна права, сачуваћете свој иден-
титет, унаприједити себе и обогатити 
културу земље у којој живите.

Хвала на разговору
Хвала и вама.          
          

Разговор водио Душан Јовановић
 Фолклорна група СКД Сава Храстник
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Друштво Српска заједница из Љубљане и 
ове године поводом Савиндана организо-
вало је Светосавске дане од 25. до 27. јану-
ара 2009. у Љубљани. Као и ранијих година 
програм је био богат и разноврстан, од пре-
давања, трибине, концерта до Светосавске 
академије.

Разговор
Првог дана Светосавских дана у недјељу 
25. јануара 2009. одржан је у дворани у 
Грабловичевој улици разговор са др Сашом 
Кнежевићем и мр Аленом Новалијом а тема 
разговора била је »Визије онога света и жи-
вот после смрти«. На почетку разговора на 
коме је модератор био Живко Бањац прво 
су др Саша Кнежевић и мр Ален Новалија 
отпјевали тропар Светом Сави. Након тога 
наставило се са разговором у коме су пре-
давачи прво изнијели своје ставове и своја 
запажања у вези хришћанства и живота 
после смрти. Публика која је пажљиво пра-
тила излагања након разговора поставља-
ла је питања а исто тако и своја мишљења 
и запажања. Др Кнежевић и мр Новалија 
детаљно су одговарали на постављена пи-
тања трудећи се да своје знање, ставове и 
запажање што вјерније презентују присут-
нима.

Концерт у Столној цркви
Настављајући добру сарадњу и односе са 
Римокатоличком црквом, односно Столном 
црквом (Столницом) у Љубљани, поводом 

Савиндана и недјеље екуменизма, при-
ређен је 25. јануара 2009. концерт у Стол-
ној цркви у Љубљани. На концерту су пред 
великим бројем посјетилаца наступили 
чланови ансамбла Бас корус под вођством 
професора Зорана Марковића. Контраба-
систи, чланови ансамбла одсвирали су неш-
то до сада не виђено на оваквим концерти-
ма, професор Зоран Марковић обрадио је 
нека од дјела Стевана Мокрањца, заправо 
хорску музику, и преуредио је у инструмен-
талну. Публика је са великом пажњом и по-
штовањем пратила извођење композиција 
а на крају бурним аплаузом наградила ове 
умјетнике.

Светосавска трибина
Организовање Светосавске трибине поста-
ло је већ традиционално. Предавач на 
трибини био је др Момчило Спремић из 
Београда. Тема трибине била је »Српска 
деспотовина 1402-1459«. Трибина је одр-
жана 26. јануара 2009. такође у дворани 
у Грабловичевој улици у Љубљани. Про-
фесор Спремић, иначе добар познавалац 
средњовјековне историје Срба, говорио је 
о једном периоду средњевјековне Србије у 
којем су водећу улогу имали деспот Стефан 
Лазаревић и Бранковићи. Присутни на три-
бини са великим интересовањем и пажњом 
пратили су уводно излагање а затим су по-
стављали веома занимљива и питања на 
која је др Момчило Спремић веома опшир-
но и детаљно одговарао.

Светосавска академија 2009
Као и ранијих година Светосавска акаде-
мија одржана је на Савиндан, 27. јануара 
2009. у Луткарском позоришту у Љубљани. 
За разлику од неких прошлих година посје-
та је била на задовољавајућем нивоу, мада 
никако није јасно због чега посјета Свето-
савској академији није већа а Савиндан је 
празник свих Срба.

На самом почетку програма Дечји хор хра-
ма Св. Ћирила и Методија извео је химну 
Боже правде а затим је водитељка програ-
ма Весна Јелић, која је и овога пута веома 
успјешно обавила свој посао, присутнима 
пожељела добродошлицу на Светосавској 
академији а посебно поздравила госте 

Светосавски дани 2009 
Светосавски дани 2009 трајали су три дана, од 25. до 27. јануара са четири програмска склопа

Гости на Светосавској академији

Др Момчило Спремић, свечани бесједник

Тедора Пејашиновић

А. Новалија, Ж. Бањац и С. Кнежевић
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академије међу којима су били: протојереј 
ставрофор Перан Бошковић, архијерејски 
намесник и парох љубљански, Наташа Ка-
лезић, представница Амбасаде Републи-
ке Србије, Горан Драгољић, представник 
Амбасаде Босне и Херцеговине, др Сузана 
Чурин Радович, представник Министарства 
за културу Републике Словеније, Виолета 
Ћорић, представница Министарства кул-
туре Републике Србије, др Драго Чепар, 
директор Бироа владе Републике Слове-
није за вјерске заједнице, мр Драго Војво-
дић, предсједник Савеза српских друштава 
Словеније и представници других српских 
друштава.

Свечану бесједу о Светом Сави одржао је 
др Момчило Спремић, дугогодишњи про-
фесор на Филозофском факултету у Београ-
ду, значајан српски историчар, поштован и 
изван граница Србије. Лик и дјело Светога 
Саве непресушни су извор и инспирација 
за сва покољења тако да је и овом прили-
ком публика са великом пажњом и оду-
шевљењем пратила излагање свечаног 
бесједника.

Након свечане бесједе Ансамбл Бас Корус 
одржао је концерт на коме је изведено 
седам композиција хорске духовне музи-
ке такође преуређене у инструменталну 
односну у музику контрабаса. И овај пут, 
као и у Столној цркви, контрабасисти под 
вођством професора Зорана Марковића 
веома успјешно и упечатљиво приказали 
су своје умјетничко знање.  На програму су 
била дјела: С. Ст. Мокрањац  Химна Светом 
Сави, С. Ст. Мокрањац  Прва руковет Из моје 
домовине (1883),     П. Г. Чесноков       Молит-
ва Пресветој Богородици, С. Ст. Мокрањац  
Друга руковет Из моје домовине (1884), С. 
Ст. Мокрањац  Херувимска песма (1894/5), 

С. Ст. Мокрањац  Пета руковет Из моје до-
мовине (1892), С. Ст. Мокрањац  Тебе појем 
(1894/5). Присутни су бурним аплаузом 
наградили ове истинске умјетнике који су 
на један специфичан начин дочарали хор-
ску духовну музику а исто тако настојали 
да свом инструменту, контрабасу, дају оно 
мјесто које му припада и на основу његове 
физичке величине, да буде велики инстру-
мент у правом смислу ријечи.

По наступу Ансамбла Бас Корус на сцену је 
ступила Теодора Пејашиновић која је отпје-
вала тропаре Светом Сави: једног из опште 
божје службе исповеднику гласа осмог и 
другог из службе Светом гласа трећег.  За-
тим је Дечји хор храма Св. Ћирила и Мето-
дија из Љубљане под вођством Соње Ђеве-
нице наступио са химном Светом Сави.

После Светосавске химне, водитељица про-
грама Весна Јелић, позвала је Dušanku Ćirić, 
предсједницу Друштва Српска заједница да 
подијели захвалнице онима који су битно 
допринијели да се овогодишњи Светоса-
вски дани у Љубљани догоде. Прво је уру-
чена захвалница др Момчилу Спремићу за 
његово гостовање и свечану бесjеду, затим 
је уручена захвалница професору Зорану 
Марковићу који је са својим студентима 
окупљеним у Бас Корусу увеличао акаде-
мију. Захвалницу је примила и Соња Ђе-
веница која је нашу дјецу између осталога 
научила и химнама и обогатила академију, 
Теодора Пејашиновић добила је захвални-
цу за молитве које је пјевала Светом Сави. 

Међу добитницима захвалница били су и 
Никола Милованчев, иначе велики спон-
зор Светосавских дана 2009, дизајнер Бран-
ко Баћовић и његова фирма Informa-echo, 
Душан Јовановић, за дугогодишње ангажо-

Ансамбл Бас Корус

вање у организацији Светосавских дана и 
Весна Јелић, водитељка програма која је и 
овом приликом на веома упечатљив начин 
водила програм.

Велике заслуге за организацију ового-
дишњих као и ранијих Светосавских дана 
припадају неуморном Драгану Радонићу.

На крају програма Весна Јелић се у име 
организатора још једном захвалила про-
фесору Спремићу и свим учесницима у 
организацији и извођењу ове свечаности и 
напоменула да је вишегодишњи обичај да 
се после Светосавске академије дружимо у 
фоајеу уз чашицу пића, тај обичај се и даље 
његује и позвала присутне на дружење.
Након коктела учесници академије и орга-
низатори отишли су на вечеру у гостиони-
цу Портал гдје се наставило са дружењем 
уз пријатан, пријатељски разговор а из-
мијењени су и поклони као знак сјећања на 
Светосавске дане 2009.

Душан Јовановић

Весна Јелић

Дечији хор

Др Момчило Спремић на трибини
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СКПД Свети Сава
Своју 14. редовну годишњу скупштину 
одржало је Српско културно-просветно 
друштво Свети Сава и то 14. фебруара 
2009. у дому Мјесне заједнице Кокрица. На 
скупштини је било присутно око 30-так чла-
нова друштва. Као гости скупштини су при-
суствовали представници Савеза српских 
друштава Словеније, мр Драго Војводић, 
предсједник и Никола Тодоровић, секре-
тар, затим Крстан Шућур и Остоја Шобот, 
представници СКД Петар Кочић из Крања.
Скупштину је отворио Радоман Крговић, 
предсједник друштва, поздравио све при-
сутне, захвалио се на одзиву и предложио 
радне органе скупштине. Скупштину је 
даље водила Снежана Максимовић а у рад-
ном предсједништву поред ње били су још 
Љубица Газибара и Марко Смоловић. С об-
зиром да су Снежана Максимовић и Марко 
Смоловић чланови фолклорне секције ово 
је била ријетка прилика да млади не само 
да воде скупштину, него уопште да учест-
вују у њеном раду. Ово би требало да буде 
узор и другим друштвима и њиховим мла-
дим члановима. Након што је утврђен кво-
рум прешло се на излагање извјештаја. 

Годишњи извјештај о раду Извршног одбо-
ра поднио је Радоман Крговић. У свом из-
вјештају осврнуо се на период оснивања 
српских друштава у Словенији и све оне 
слабости које су биле тада присутне. Наро-
чито је истакао улогу младих људи у раду и 
активностима друштва и потреби њиховог 
што већег ангажовања. Фолклорна секци-
ја је главни ослонац дјеловања друштва, 
у прошлој години имали су неколико гос-
товања и наступа а свакако најзначајнији 
је наступ на 13. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре која је одржана у Ис-
точном Сарајеву а на којој је друштво Свети 
Сава освојило Златну плакету. Предсједник 
Крговић је нагласио да су активне и друге 

Одржане годишње 
скупштине друштава

Неколико друштава одржало је своје редовне годишње скупштине и анализирало резултате у протеклом периоду

групе, млађа, ветеранска и пјевачка.
У наставку рада скупштине поднешени су и 
остали извјештаји: о финансијском посло-
вању, извјештаји о раду Надзорног одбора 
и Суда части.
Присутне на скупштини поздравили су и 
честитали им на досадашњем раду мр Дра-
го Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније и Никола Тодоровић, 
секретар и представник СКД Сава из Храст-
ника.

КД Брдо
Кд Брдо из Крања одржало је 14. фебруара 
2009. у Крању своју 15-ту редовну годишњу 
скупштину. Скупштину је отворио Момир 
Гламочанин, предсједник друштва, поздра-
вио све присутне и госте а затим предло-
жио радне органе скупштине. Након што 
су изабрани радни органи скупштине даљи 
ток скупштине водио је Златомир Бодиро-
жа. Скупштини су као гости присуствовали 
мр Драго Војводић, предсједник ССДС, Ни-
кола Тодоровић, секретар ССДС и Милорад 
Савић, представник СКД Слога из Нове Го-
рице.

Извјештај о раду друштва у протеклом пери-
оду поднио је Момир Гламочанин. Истакао 
је сарадњу са друштвима и финансирање 
пројеката са стране Министарства за култу-
ру и Јавног фонда за културне дјелатности. 
Посебно је нагласио дјеловање фолклорне 
секције и њене наступе а посебно истакао 
наступ на 13. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре у Источном Сарајеву 
гдје је фолклорна група имала веома ква-
литетан и успјешан наступ. Исто тако навео 
је и друга гостовања као што је гостовање у 
Бугарској. Поред фолклорне секције веома 
активна била је и драмска секција са пред-
ставом Боинг, Боинг. У кратком али веома 
садржајном извјештају наведене су све ак-
тивности и дјелатности.
У наставку рада скупштине поднешени су и 
извјештаји о финансијском пословању, из-
вјештаји Надзорног одбора и Суда части као 
и извјештаји фолклорне и спортске секције. 
Из ових извјештаја могло се закључити да 
је друштво било веома активно и да је ква-
литетно одрађивало и изводило пројекте и 
све активности које су биле пред њим. Сви 
извјештаји усвојени су једногласно.
С обзиром да је ово била и изборна 
скупштина у наставку рада изабрано је 

ново вођство друштва а за предсједника 
друштва изабран је Златомир Бодирожа. 
Поред предсједника изабрани су и остали 
органи друштва. Нови предсједник друштва 
изнио је план рада за 2009. годину који је 
такође једногласно усвојен.

За ријеч се јавио и мр Драго Војводић, 
предсједник ССДС кји је поздравио све 
присутне, пожелио успјешан рад скупшти-
не и друштва у цјелини. Нагласио је »да смо 
Савез сви«. ССДС прати рад свих друштава 
и да је КД Брдо врло активно друштво и спа-
да у сам врх што се тиче квалитета рада и 
активности. Споменуо је неке од пројеката 
које ће Савез реализовати а први на реду је 
Васкршњи сабор у коме ће учествовати сва 
друштва чланови Савеза. Честитао је новом 
предсједнику и пожелио му успјешан рад.
Присутне је у име СКД Сава из Храстника 
поздравио Никола Тодоровић, секретар 
ССДС. Он је напоменуо да се ради о при-
премама за редовну годишњу скупштину 
Савеза српских друштава Словеније која ће 
бити крајем марта 2009.
Рад скупштине и све присутне поздравио је 
у име СКД Слога из Нове Горице њен пред-
ставник Милорад Савић.
Након завршетка скупштине услиједила 
је краћа пауза а онда се кренуло са закус-
ком коју су приредиле вриједне домаћице 
друштва.
Прије почетка забавне вечери подијеље-
на су признања најзаслжнијим члановима 
друштва за њих рад и вођење секција у 
протеклом периоду. За успјешну сарадњу и 
допринос у раду КД Брдо признање је до-
био и Никола Тодоровић, секретар ССДС.

СКД Петар Кочић
Своју другу годишњу скупштину имало је и 
СКД Петар Кочић из Крања и то 21. марта 
2009. у својим просторима у Крању. Скупш-
тини су поред чланова друштва, а њих је 

Скупштина КД Брдо, Крањ

Скупштина СКПД Свети Сава, Крањ
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било око 40-так, присуствовали и гости 
Никола Тодоровић, секретар ССДС и пред-
ставник СКД Сава из Храстника, Радоман 
Крговић, предсједник СКПД Свети Сава, 
Жељко Аничић, подпредсједник ССДС и 
Милорад Савић, представник СКД Слога из 
Нове Горице.
Присутнима се прво обратио Неђељко Ма-
рић, предсједник СКД Петар Кочић, поздра-
вио све чланове друштва и госте и предло-
жио радне органе скупштине. Даљи ток 
скупштине усмјераван је и вођен од стране 
радног предсједништва на чијем челу је био 
Крстан Шућур. Након утврђивања кворума 
прешло се на дневни ред скупштине.
Извјештај о раду друштва изнио је пред-
сједник Неђељко Марић. Осврнуо се на сам 
почетак рада друштва, односно његово ос-
нивање и шта је све било потребно урадити, 
од реализације програма, до проналажења 
и опремања просторија у коме су учество-
вали чланови и симпатизери друштва. Ис-
такао је све оне активности које су обиље-
жиле протекли период. За веома кратко 
вријем постигнути су вриједни и запажени 
резултати.

Након овог извјештаја поднешени су и из-
вјештаји о финансијском пословању, из-
вјештаји Надзорног одбора и Суда части. 
Услиједила је дискусија у којој су диску-
танти говорили о досадашњем дјеловању 
и апеловали на све чланове друштва да се 
још више укључе у све активности које су 
пред друштвом.
План рада који је усвојен на скупштини 
односи се на наставак досадашњег дјело-
вања, затим дружење, излете, сарадњу са 
другим друштвима, излете, пјесничке вече-
ри, забавни програм итд. план рада као и 
извјештаји усвојени су једногласно.
6
Скупштину су поздравили и гости Радоман 
Крговић и Милорад Савић који су пожеље-
ли успјешан рад друштва и настављање 
плодне сарадње.
У свом обраћању скупштини, послије поз-
драва Никола Тодоровић је нагласио да је 
друштво у кратком времену постигло врло 
значајне резултате, на којима би му поза-
видила и друштва са много дужим стажом, 
а што је врло важно, успостављена је са-
радња не само са културним друштвима у 
Крању и осталим друштвима у ССДС, него 
изван Словеније, прије свега у Републици 

Српској, што је од великог значаја. Успјешна 
реализација бројних пројеката у прошлој 
години је био повод за  доношење врло 
оптимистичког програма, који је скупшти-
на једногласно прихватила. У обраћању 
је Никола Тодоровић нагласио да је СКД 
Перар Кочић активан градитељ ССДС као 
институције, која је кровна организација 
свих српских друштава у Словенији, која 
нешто значе на овим просторима, а Савез 
је у прошлој години поставио врло важне и 
чврсте темеље за будући опстанак и дјело-
вање, које се прије свега огледа у одличној 
сарадњи са институцијама у нашој мати-
ци, као што је Министарство за дијаспору, 
Министарство културе Србије, сарадња 
са институцијама Републике Српске и ам-
басадама Србије и Босне и Херцеговине у 
Словенији, као и сарадња са институција-
ма у Републици Словенији, прије свега са 
Предсједником Републике, Министарством 
за културу и Министарством за школство и 
спорт, са Јавним фондом за културне дје-
латности Словеније, а такође и са институ-
цијама града Љубљана, с чиме смо постали 
препознатљиви и уважавани као саговор-
ници.
На крају свога обраћања скупштини Никола 
Тодоровић је нагласио важност, да друштва 
обавјештавају јавност о своме раду, а прије 
свега локалну самоуправу, да успостављају 
коректне односе са осталим друштвима 
и граде међукултурни дијалог, а посебно 
подсетио на обавезе садашње генерације 
Срба у Словенији, поводом изградње кул-
турно пасторалног центра поред српске 
православне цркве у Љубљани, гдје мора-
мо свако по својој могућности допринијети 
са својим прилозима, јер је објекат, којега 
градимо споменик садашњој генерацији, а 
који ће остати на задовољство и употребу 
будућим генерације нашега народа.

СКД Слога
СКД Слога из Нове Горице одржало је 1. 
марта 2009. своју 14-ту редовну годишњу 
скупштину. Скупштина је одржана  у Ђач-
ком дому у лијепој и пријатној атмосфе-
ри. Скупштину је отворио Илија Јанковић, 
предсједник друштва, поздравио све при-
сутне, представио госте скупштине а затим 
предложио радне органе. Поред чланова 
друштва скупштини су као гости присуство-
вали мр Драго Војводић, предсједник Са-
веза српских друштава Словеније, Никола 
Тодоровић, секретар ССДС и представник 
СКД Сава из Храстника, Златомир Бодиро-
жа, предсједник КД Брдо из Крања, Крстан 
Шућур из СКД Петар Кочић из Крања, Боро 
Мирић, подпредсједник ССДС и представ-
ник СПД Никола Тесла из Постојне, прото-
намесник Душан Томић, парох новогорич-
ки и Душан Јовановић, главни и одговорни 
уредник Новина српских Мостови. Након 
избора органа скупштине даљи ток рада 
вођило је радно предсједништво на челу 
са Дејаном Јовићем, предсједником радног 
предсједништва. Овај млади човјек доказао 
је да млади могу преузимати овакве улоге Скупштина СКД Петар Кочић, Крањ

јер је водио скупштину управо онако како 
би требало да се одрађују овакви посло-
ви. Предложен је а затим и усвојен днев-
ни ред скупштине. Иначе овом засиједању 
присуствовало је око педесетак чланова 
друштва, неки су долазили у току засије-
дања.

Прешло се на подношење извјештаја а 
први, односно извјештај о раду Извршног 
одбора СКД Слога поднио је Илија Јанко-
вић, предсједник. У свом излагању истакао 
је све активности и догађаје у протеклом 
периоду. Након извјештаја о раду Изврш-
ног одбора поднешени су финансијски из-
вјештај, извјештај Надзорног одбора, Суда 
части, затим извјештаји о раду фолклорне и 
спортске секције. Након извјештаја прешло 
се на дискусију која је била веома конструк-
тивна а у којој је учествовало неколико чла-
нова друштва. По завршетку дискусије сви 
извјештаји усвојени су једногласно.

Слиједећа тачка дневног реда било је под-
ношење предлога плана рада за 2009. го-
дину. План рада изнио је Илија Јанковић, 
предсједник друштва. Након краће дис-
кусије и изношења конкретних предлога 
план рада усвојен је једногласно.

Скупштини се обратио и мр Драго Војво-
дић, који је поздравио све присутне и по-
желио друштву много успјеха у будућем 
раду. Истакао је неколико важнијих пода-
така о раду Савеза, међу којима су свакако 
то да ССДС коначно има своје просторије. У 
вези пројеката који су пријављени за суфи-
нансирање навео је да је много пројеката а 
мало средстава. 
Никола Тодоровић је поздравио присутне 
у име СКД Сава из Храстника и такође по-
желио много успјеха у будућем раду и дје-
ловању друштва. Скупштину су поздравили 
и пожељели успјешан рад и Боро Мирић, 
подпредсједник ССДС у име СПД Никола Те-
сла из Постојне, затим Крстан Шућур у име 
СКД Петар Кочић и Златомир Бодирожа у 
име КД Брдо.
Након завршетка скупштине која је проте-
кла у једној пријатној и пријатељској атмос-
фери приређена је закуска гдје су присутни 
могли да наставе дружење и разговор.

Душан Јовановић

Скупштина СКД Слога, Нова Горица



22  |  Из друштава  |  Април 2009     

Већ традиционално, од 1988. године, у 
Крању се одржава велика Светосавска 
прослава и слава у организацији Српског 
културно просветног друштва Свети Сава. 
Под иконом Светога Саве и овога пута 
је резан и преломљен славски колач, уз 
кољиво и славску свећу, која је догоревала 
до јутарњих сати.
Овом приликом су нам у госте дошли СКУД 
»Др Младен Стојановић« из Приједора, 
са чијим председником је преломљен 
славски колач, а наступили су са својим 
кореографијама »Шопске игре« и »Игре из 
Гламоча«.
Њихова певачка група »Ојкача« одпевала је 
неколико красних песама из Крајине.
Братска друштва из Крања, КД »Брдо« 
наступили су са »Играма из Пчиње« где су 
показали висок ниво игре, а СКД »Петар 
Кочић« је загријало публику песмама из 
Крајине, коју је приредила њихова »Мушка 
певачка група«.
Нормално, пред својим члановима 
и домаћом публиком, фолклораши 
друштва Свети Сава, дочарали су посебну 
атмосверу.
»Женска певачка група Свети Сава«, под 

Светосавска прослава
2009  у Крању

Светосавска прослава одржана је 31. јануара 2009 у дворани МЗ »Примсково« Крањ
 

вођством Снежане Максимовић је напунила 
дворану угодним звуцима.
Млађа »Припремна група Свети Сава«, 
извела је »Игре из околине Лесковца« а 
старија   »Извођачка група Свети Сава« 
извела је »Игре из околине Гњилана«.
Овом игром фолклораши СКПД Свети 
Сава освојили су златну плакету на 
прошлогодишњој 13. европској смотри 
српског фолклора дијаспоре у Источном 
Сарајеву.
Највећа радост су била деца, најмлађа 
група СКПД Свети Сава »Рингараја« са две 
песмице: Коринђашка песмица »Ја сам 
мали Пера« из Панчева и песма »У ливади 
под јасеном« из Шумадије.
Група »Рингараја« је по први пут извела свој 
део програма којег је Припремила Снежана 
Максимовић.
Посебност вечери су били фолклораши 
групе СКПД Свети Сава »Ветерани«, који су 
се потрудили и по први пут у својој обради 
приказали »Српске игре из Беле Крајине«, 
чију је кореографију Јована Мијалковића, 
својим великим трудом улила у тешке ноге 
ветерана, Снежана Максимовић.
Гости и фолклораши СКПД Свети Сава 

приказали су високо фолклорно умеће 
које су китили лепим песмама из наших 
крајева.
Целокупни програм прославе, зналачки је 
водила наша Снежана, обучена у прелепу 
косовску ношњу. Прослава је изведена у 
најбољем реду и миру и поред набијено 
пуне дворане присутних, како доликује 
члановима друштва, који носе име Светога 
Саве.

 Драгиша Лазовић
Ломљење славског колача

Најмлађа група “Рингараја”

Гости из Приједора

Пјевачка група СКД Петар Кочић
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Савиндан
у Постојни

Настављајући са традицијом и народним обичајима СПД “Никола Тесла” прославило своју крсну славу Савиндан

Српско просветно друштво “Никола Тесла” 
из Постојне прославило је 27. јануара 2009. 
своју крсну славу Савиндан. Домаћин славе 
Симо Станковић, предсједник друштва до-
чекивао је госте и сваком пожелио добро-
дошлицу и захвалио се на доласку. 

На слави су као гости били мр Драго Војво-
дић, предсједник Савеза српских друштава 
Словеније, Илија Јанковић, предсједник 
СКД “Слога” из Нове Горице као и спонзори 
друштва, чланови и симпатизери и други 
гости.

У заказано вријеме почело се духовним об-
редом који је обавио протојереј ставрофор 
Томо Ћирковић, парох копарски. Наком 
освећења славског колача и славског жита 
приступило се ломљењу славског колача 
који су обавили парох Томо Ћирковић и 
Марко Шарчевић, кум славе, а придружили 
су им се и сви присутни.

Након тога парох Ћирковић одржао је 
краћу бесједу а Симо Станковић, предсјед-
ник друштва још једном је поздравио све 
присутне, захвалио се на њиховом одзиву 
и позвао за славску трпезу. И овај пут, као 
и ранијих година, славска трпеза била је 
богата а вриједни домаћини, а нарочи-
то домаћице, потрудили су се да се гости 
осјећају пријатно што је све попраћено и 
добрим, правим славским расположењем. 
Присутне је поздравио и честитао им славу 
и мр Драго Војводић, предсједник ССДС.

На овај начин СПД “Никола Тесла” наставља 
са лијепом традицијом, славећи Савиндан 
друштво ради на очувању српске традиције 
и обичаја на овим просторима што даје 
допринос очувању цјелокупног национал-
ног идентитета.

Душан Јовановић

Ломљење славског колача
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У лијепом и симпатичном амбијенту 
просторија друштва, а пред препуним 
гледалиштем, СКД Петар Кочић из Крања 
приредило је 17. јануара 20009. године 
културно вече посвећено српском 
књижевнику и народном трибуну Петру 
Кочићу чије име носи друштво. Жеља 
организатора је била да се организује и 
културни и забавни програм, што му је и 
успјело.
Организатори су радосни и задовољни што 
је ово вече њихов гост био Бошко Ђурђевић, 
глумац Народног позоришта из Бања Луке. 
За ову прилику Бошко Ђурђевић је извео 
монодраму “Петар Кочић - посљедњи дани” 
по сценарију Гордане Милиновић.
Монодрама говори о неким детаљима 
из живота Петра Кочића као и његовим 
посљедњим данима, како каже сам назив 
овог дјела.
О самој монодрами аутори су рекли: “Када 
се смијемо Кочићевом Штрпцу или било 
којој особи из његових књижевних дјела, 
заборављамо да се за сваком ријечју крије 
мукотрпан и драматичан живот писца који 

се у тешким временима, под аустроугарском 
династијом, одлучио за глас народа. 
Праведном и осјетљивом човјеку, какав је 
био Кочић, било је суђено да настрада”.
Сценарио за драму припремљен је на 
документарној основи. Кочићева судбина 
приказана је у три склопа: љубави која 
га је везивала за жену Милку, борби за 
народна права и незаустављивој жељи 
за литерарним учешћем. Топло вам 
препоручујемо читање свједочења о 
посљедњим Кочићевим данима у болници 
које је описао др Јовановић.
Шта је тјерало тог човјека да проживи живот 
брзином динамита? Какве су мисли водиле 
његов ум, каква осјећања су га мучила пред 
посљедњим издисајем?
И сценариста и главни глумац монодраме 
покушали су са љубављу и пијететом 
оживјети најзначајније карактеристике 
Кочићевог живота и његовог дјела. Тако 
значајна људска судбина оставља отворене 
многе могућности, јер је то трептај српске 
душе која је претрпјела много бола и 
трпљења”.

Петар Кочић - 
посљедњи дани
Српско културно друштво Петар Кочић из Крања у склопу својих културних активности организовало је извођење 
монодраме “Петар Кочић - посљедњи дани”

Глумац Бошко Ђурђевић за ово одлично 
извођење монодраме награђен је бурним 
аплаузом, а током самог извођења било је 
присутно саосјећање са свим оним што је 
Петра Кочића задесило у његовом животу 
и као да тек након оваквих дјела схватамо 
његов животни пут и његово дјело.
Поред чланова и симпатизера друштва, на 
овој културној вечери били су и мр Драго 
Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније, Горан Драгољић, 
савјетник у Амбасади Босне и Херцеговине 
и Радоман Крговић, предсједник СКПД 
Свети Сава из Крања.

Након извођења монодраме наставило се 
са дружењем које је трајало до касно у ноћ, 
а присутне је забављао оркестар Пјешадија, 
иначе оркестар СКД Петар Кочић.

Душан Јовановић

Бошко Ђурђевић као Петар Кочић

Пред почетак представе

Оркестар Пјешадија
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Српско просветно друштво Никола Тесла 
из Постојне извело је 6. децембра 2008. 
године у Културном дому у Постојни мани-
фестацију под називом Вече Николе Тесле. 
У току програма публика је имала прили-
ку да види и ужива у “Озренској свадби”, 
“Завичајном поселу” и драмској представи 
“Импресије”.

Вече Николе Тесле отворила је водитељка 
Весна Анђелковић и представила програм 
вечери а затим су као први на бину изашли 
наши добри пријатељи Културно друштво 
Торбари из Постојне са којима већ дуго го-
дина сарађујемо. Културно друштво Торба-
ри представили су се са својим оркестром 
и играма и песмама из Постојне и околних 
крајева. 

Након Торбара на сцену је изашла фолклор-
на група домаћина са играма и песмама из 
јужне Србије. Атракција вечери била је гру-
па Каскада коју чине три девојчице: Вале-
рија Лазић, Јања Ковачић и Сара Гавренић 
које су отпевале песму “Прошли Божић” 

Вече Николе Тесле 
у Постојни

Озренска свадба, Завичајно посело, драмска представа на Вечери Николе Тесле у Постојни

те за своју песму добиле велике аплаузе и 
наду друштва да и млади желе да сарађују 
у друштву.

Након лепе песме водитељка је најавила 
аматерску драмску представу у којој су 
учествовали глумци аматери: Геџа, Мица, 
Мајстор, Циго и Господин са краватом. Са 
својом представом “Импресије” насмејали 
су све па и они који се мало смеју морали 
су се насмејати.

После драмске представе наступила је фол-
клорна група пријатељског СКД “Слога” из 
Нове Горице са којима имамо традиционал-
ну и добру сарадњу. Представили су нам се 
са играма из околине Ниша и Поморавља.

На крају вечери наступила је фолклорна 
група СПД “Никола Тесла” у ношњама са 
Озрена која је приказала традиционал-
не игре и песме које се играју и певају на 
озренским свадбама, славама и другим 
приликама.

Озренска свадба

Након завршене приредбе у Културном 
дому, учесници и гости преселили су се у 
обновљење просторије друштва на вечеру 
и дружење које је трајало до касно у ноћ.

Слободан Додић

Из представе “Импресије”

Гости из Нове Горице

“Импресије”
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Uoči slovenačkog praznika – Dana kulture 8-og 
februara i stošezdest godina od smrti velikog 
slovenačkog pisca dr. Franca Prešerna,  SKD 
Petar Kočić Kranj je organizovalo literarno veče 
07.02. 2009. u svojim klubskim prostorima. 
U samom uvodu u progam, spomenut je 
lik, biografija i djela velikog pisca  dr. Franc 
Prešerna.  Pored velikog broja prisutnih 
članova društva, pozivu su se odazvali i mnogi 
gosti: Smiljana Ilić, KUD SCENA iz Železnika, 
Ostoja Šobot, Rade Ilić, Radoman Krgović, 
predsednik SKPD Sveti Sava Kranj, Željko 
Aničić podpredsednik SSDS i Zvone Oblak, 
ZKD Kranj. Recitovane su Prešernove pjesme 
i mnoge druge koje su napisali spomenuti 
gosti. Posle predviđenog programa družili 
smo se do kasno u noć.

Naročito smo bili prijatno iznenađeni 
komentarima naših gostiju: grupe iz društva 
Scena i gospodina Zvoneta Oblaka. Kako 
rekoše, bili su veoma iznenađeni vidjevši 
da kulturni praznik Slovenije ovadašnji Srbi 
obilježavamo čak bolje nego domaći narod.

Neđeljko Marić

Literarno veče

SKD Petar Kočić Kranj je dana 07.02.09 
organizovalo turnir u šahu za sva društva 
učlanjena u SSDS. Na žalost nijedno dru-
štvo nije prijavilo svoj dolazak  na turnir 
a bili su svi pravomremno obavješteni. 

Uložili smo mnogo truda u rganizaci-
ju turnira, smatrajući da će sva društva 
poslati po dva kandidata. Nažalost po-
griješili smo u procjeni, to se nije desilo.

U zadnjem momentu smo se odlučili pozvati 
sve svoje članove koji igraju šah  i iznenađeni 
smo  odzivom. Na turnir je došlo 14 šahista. 
Prava takmičarska igra je trajala 3.5 časa. 
Posle proglašenja pobjednika i podjele 
priznanja družili smo se do kasno u noć.

Neđeljko Marić

Šahovski turnir
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Честитку са овим садржајем добила сам за 
православну Нову годину, можда је добио 
и неко од вас, а свеједно, свим члановима 
српских културних друштава, свим 
читаоцима новина “Мостови” као и свим 
Србима желим срећну православну Нову 
годину.
Како су чланови СКД »Слога« прославили и 
дочекали православну Нову годину могли 
бисте питати некога од сто педесет до двеста 
што чланова што пријатеља и симпатизера 
друштва који су својим присуством, добрим 
расположењем и уз добру музику створили 
атмосферу за памћење.
Да сте око пола осам увече то питање 
поставили мени, жалосно бих одговорила: 
»Јок, брате, ово је пропало вече«. Музика 
залутала, сала празна, чак и улазна врата 
закључана, али десило се чудо. Добила сам 
кључ, откључала врата, музика нашла пут 
до сале и до наших срца и за кратко вријеме 
настаде жур и по.
Добром расположењу није кумовала само 
добра музика оркестра »Добра воља« из 
Крања и добра капљица већ и наша млада 
драмска секција која је извођењем скеча 

Дочек Православне 
нове године

ДОК ЧЕСТИТКУ ШАЉЕМ ОВУ, ПРАВОСЛАВНУ СЛАВИМ НОВУ,
ЧЕСТИТАМ ЈЕ СВИМ СРБИМА, ПОСЕБНО НАЈМИЛИЈИМА. 

КО ЈЕ СЛАВИ ОВОГ ДАНА, БОГ ГА ЧУВ’О ОД ДУШМАНА, 
КО ЧЕСТИТКУ ОВУ ПРИМИ У ВЕСЕЉУ НЕКА ЖИВИ, 

НЕК’ ГА СРЕЋА УВИЈЕК ПРАТИ, ЈЕР ДОБРО СЕ ДОБРИМ  ВРАТИ!

Сање Недељковић и Дејана Митовског »И ја 
бих жено кандидирао за предсједника СКД 
Слога« све присутне насмијала до суза. Није 
изостала ни томбола са добрим наградама 
за које су се побринули донатори Војин 
Јанковић, Перо Травар и Никола Пуповац. 
Не смијем да заборавим да је Посавинце, 
Требавце па и многе друге присутне дигла 
на ноге изворна музика коју су изводили 
Вељо Крстић и Петар Марковић. Забави се 
није могао видети крај, па су чланови ИО 
морали такорећи истјерати расположене 
госте у саму зору уз пјесму: »У рану зору, 
зору, зору, кад сване дан, ја идем кући сав 
накресан!«
Весели и задовољни што се све завршило 
без проблема, у добром расположењу 
које нам је бар на моменат отјерало у 
заборав свјетску и нашу кризу, а и неке 
друге проблеме, разишли смо се са жељом 
да се поново састанемо, развеселимо се, 
заиграмо и запјевамо онако како само ми 
то знамо.

                                                                                              
Добрила Цвијановић

Сања Недељковић и Дејан Митовски
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Српско село је вјековима гајило, чувало и 
развијало народне обичаје. У првом плану 
су одувијек биле народне пјесме и игре, а 
није недостајало ни јуначких (епских) пје-
сама, шала, прича, пословица, загонетки, ... 
Најобичније сеоско прело је нудило праву 
ризницу народне умотворине. Али, не лези 
враже.

Задњих десетљећа је индустријализација 
посијала сјеме заборава. Села нам опус-
тјеше, све је мање пјесме и игре, а о лије-
пим народним ношњама да и не говоримо. 
Једина нада за спас од заборава тога пре-
красног народног блага је (гле чуда) омла-
дина из урбаних средина, како у отаџбини, 
тако и у дијаспори.

Да је то тако увјерили су се сви присутни 
(препуна дворана) у културном дому Чр-
нуче 20.12.2008. године. Наша младост из 
Љубљане, наш понос, чланови  СКУД Видо-
вдан,  уз помоћ Друштва Српска заједни-
ца  приредили су  јако лијеп програм, може 
се слободно рећи прело, под именом: ОНО 
НАШЕ, ШТО НЕКАД БИЈАШЕ.

Присутни су имали прилику да виде пре-
лијепо украшену позорницу на којој су се 

Оно наше
што некад бијаше

налазили троножац, котлић, вериге, ватра, 
икона, лампа, фењер, гусле, преслица, пле-
тара и плоска за ракију, везени пешкири и 
многобројни предмети из сељачке свако-
дневнице. Игра и пјесма су доминирали, 
али смо видјели и све остало што нуди пра-
во сеоско прело. Имали смо ђеда, бабу, уну-
ка, било је капања, загонетки, мудровања, 
правили смо цицвару, имали кума и здра-
вицу. Једном ријечју – лијепо и поучно.

Захвалност заслужују сви учесници про-
грама. Двоје учесника ипак морамо истаћи: 
млађану Слађану Шмитран, младу само по 
годинама и изгледу, у свему осталом пра-
вог искусног вођу и доброг организатора, и 
Живка Бањца, аутора драмског дијела про-
грама, човјека великог ентузијазма, енер-
гије и великог познаваоца српских народ-
них обичаја. Још једном се показало да се 
младост и искуство одлично допуњавају. За 
крај могу још само рећи: драги моји, срећ-
но и дуговјечно!
                                                                                               

Маринко ЈАГОДИЋ МАКИ
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Народни обичаји, тако шаролики и разно-
врсни, ипак имају једну заједничку злат-
ну нит која их све повезује - од обичаја 
афричких племена до народних обичаја 
тзв. "високо развијених" култура. Та злат-
на нит јесте очување идентитета наро-
да, али и сваког појединца у том народу.  
 
Управо због тога се води тако огорчени, 
прави рат против свега што је народно, што 
људе подсјећа на њихове коријене, на пра-
исходиште и на циљ. Савремене политичке 
опције покушавају све народно прогласи-
ти за "заостало"и за "националистичко"?! 
Као да је љубав према својим коријенима 
- криминал, а оданост домовини - злочин?  
 
Они који стоје иза ових политичких то-
талитарних опција намјерно покушавају 
народима отети сјећање и тиме им избри-
сати идентитет и наду у будућност. Води 
се планетарна борба између онога што је 
изворно (народно) и онога што је човјеком 
креирано (умјетно). Народни обичаји и љу-
бав људи према њима је брана тим тотали-
тарним силама. 

Покушава се креирати један нови свијет у 
којем би све изворно било проглашено за 
"назадњачко", а у блиској будућности било 
би проглашено и за - противзаконито! Исто 
онако како данас ЕУ покушава да забрани 
народне обичаје у земљама које желе да 
приступе Унији, почевши од 'колиња'! За-
тим следи забрана продаје домаћих про-
извода на пијацама. Да ли ће на крају тог 
ланца забранити и НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ, ИГРЕ, 
ОБИЧАЈЕ, НОШЊЕ, па и само сјећање на ко-
ријене националног идентитета и судбине.  
 
Што су поједини народи удаљенији од из-
вора и средишта зла - западног свијета - то 
су нормалнији и блискији изворном коду 
свога идентитета. За западне варваре ови 
народи су "дивљаци" које запад покушава 
да "преваспита" методама топовњача, крс-
тарећих ракета, бомби, агресије и насиља. 
Нормални народи не дају посебна права 
одређеним маргиналним социјалним гру-
пама које су по правилу носиоци деструк-
тивних облика понашања као што то чини 
Запад! 

Међу нормалним људима, пси се држе 
на ланцу испред куће, а пас не једе из 
истог тањира из којег вам једе дијете. 

Нормални народи не дају посебна пра-
ва нпр. вулгарним феминисткињама 
јер феминизам је расизам и отворена 
рана на духовном тијелу човјечанства.  
 
Народни обичаји су ум и сјећање, призи-
вају давне архетипске слике и тако држе 
будним национални понос и достојанство. 
Ти архетипови су жива оружја одбране 
народа. Управо зато траје оволики рат 
против свега народног, против свега из-
ворног. То је битка свјетова, велика магија.  
 
И ми судјелујемо у тој битки, хтјели ми то 
или не. Ако мало пажљивије погледамо, 
можемо уочити како полако, корак по ко-
рак, са државног радија нестају изворне 
народне пјесме, пјесме из разних крајева 
наше државе. Да, није то само случај овдје 
код нас. То је тако и на простору цијелог 
Балкана и Европе. Намјесто тога, у главе 
нам удара неподношљиво чекићање такоз-
ваног турбо фолка с примјесама турског и 
арапског мелоса. Само на неким локалним 
станицама може се још понекад чути на-
родна пјесма и која ријеч о народним оби-
чајима. Иначе чујемо пјесме неких страних 
и далеких људи, једне туђе и непријатељс-
ке "цивилизације"! Једне лажне и самодо-
вољне цивилизације перверзије и смрти. 
Једне самозване цивилизације која обожа-
ва насиље, а једну животињу – пса -  прет-
ворила је у "бога" и предмет обожавања!  
 
Да, та "цивилизација" која себе назива - 
Запад постаје истинска и једина пријетња 
цијелом свијету. Организирани сатанизам 
и царство таме. Арогантни дух расиста који 
би са висине наређивали народима као го-
ничи робова. Хоће ли се то добро заврши-
ти? Тачније: може ли се то добро завршити?  
 
Чувајмо народне обичаје јер тиме чувамо и 
властити идентитет. Дигнимо глас у одбра-
ну свега што нас као народ чини живим и 
препознатљивим. Уочимо намјере неприја-
теља и супротставимо му се! Инсистирајмо 
на што више народног духа на државном 
радију и на државној ТВ јер то све ми плаћа-
мо! Поштујмо туђе, волимо своје! Тако и 
само тако можемо бити признати и пошто-
вани од других. Слугерањство је судби-
на слабих која изазива презир код јаких!  
Да бисмо били јаки и поштовани, морамо 
имати коријен. Без коријена (идентитета, 
народних обичаја и самосвојности) је сва-

ки народ само сухи лист на вјетру судбине 
и брод без кормила на мору манипулације.  
 
Гдје год нам се укаже прилика бранимо и 
истичимо народне обичаје. Не само свога 
народа, него и других народа. А противимо 
се западном анационалном варварству и 
цивилизацији смрти! Научимо се да уочи-
мо све добро и корисно код других наро-
да! Само заједничким фронтом можемо се 
супротставити најезди нововјековних вар-
вара са запада. Оних који немају ни култу-
ре нити идентитета. Оних којима је новац 
и њихово псето бог, а дјечицу педофилски 
искоришћавају. Оних који су расисти, а дру-
гима држе лекције о "људским правима". 
Оних који иза својих слатких ријечи сакри-
вају језик и отров змије, агресију на туђе.  
 
Нека народни дух и свијест пробуди у 
нама понос! Подстичимо искрено дру-
жење свих (без обзира на нацију и вје-
ру) који љубе своје а поштују туђе! Само 
заједно смо јаки. Расцјепкани и посвађа-
ни смо слаби и лак плијен западних по-
литичких вукова у сабласној ноћи ове 
историје. Подсјетимо се прела и сијела 
наших старих, не дајмо се дијелити. Јер за 
њих - западне варваре - сви смо ми исти!  
 
Уочимо и истакнимо све што је лијепо код 
сваког народа. Тиме зидамо кућу на твр-
дим темељима, а демагоге проказујемо и 
обеснажујемо. Дакле нека наша сијела и 
дружења буду као некад, као сијело, прело 
или посијело наших старих, уз огњиште по-
родичне и народне слоге! 

Живко Бањац

Народни обичаји као 
заштита идентитета
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Nezaboravno druženje naša tri 
kluba u Gosauu

Srpsko folklorno društvo »Homolje« iz 
Gosaua u istočnoj Švajcarskoj prošle subote 
je organizovalo zabavu za pamćenje u 
opštinskoj Sali u Valdštatu. Oko pet stotina 
gostiju uživalo je u folklornom nadigravanju 
kulturno-umetničkih društava »Mladost« iz 
Ljubljane, »Izvor« iz St. Galena i domaćina 
»Homolje«. KUD »Mladost« iz Ljubljane je prvi 
put gostovao u Švajcarskoj i oduševio publiku 
šopskim i igrama iz Leskovca i Glamočkim 
kolom. Svoje znanje pokazili su i igrači KUD 
»Izvor«, aktuelni prvaci Švajcarske, kao i 
domaćini. Bio je to revijalni prikaz folklora i 
nije bilo pobednika, bolje rečeno, svi su bili 
pobednici. Između spletova igara nastupale 
su i pevačke grupe sva tri udruženja, koje su 
dvoglasnim i troglasnim pevanjem oduševili 
publiku. Na kraju je sve »začinio« svojom 
violinom virtuoz Zoran Pavlović.

- Ovo je prvi put da su nam došli gosti iz 
Ljubljane i smestili smo ih kod naših članova. 
Večeras ste videli i sami, sala je bila puna, 
jedno lepo druženje i jedna lepa revija folklora. 
Zahvalio bih se kolegama iz KUD-a »Mladost« 

BROJNE SEKCIJE »MLADOSTI«
- Srpsko kulturnoumetničko društvo 
»Mladost« u Ljubljani deluje od 2001. 
godine i u svom sastavu imamo više 
od 200 aktivnih članova u folklornoj 
i sportskoj sekciji. U okviru folklora 
imamo dečju, omladinsku i odraslu 
sekciju. Kada je sport u pitanju, imamo 
planinarsku, fudbalsku, odbojkašku, a 
pored njih, i dramsku, literarnu, likovnu 
i foto sekciju. Nemamo svoje prostorije i 
registrovani smo na adresi jednog našeg 
člana, a salu za vežbanje dobijamo od 
opštine Ljubljane- kaže Marko Vukman, 
predsednik »Mladosti«.

Srpski zmajčeki 
očarali publiku

Prvi put u Švajcarskoj gostovali članovi KUD »Mladost« iz Ljubljane i oduševili svojim nastupom

i KUD-a »Izvor« što su bili naši gosti i uskoro 
ćemo i mi kod njih ići - kaže predsednik 
»Homolja« Neša Todorović.

Posle nastupa Todorović je pozvao sve 
učesnike na binu (njih više od 150) da se 
zajedno fotografišu, a onda je počelo narodno 
veselje i druženje do zore. Igralo se i na bini i 
u sali. Veoma dobro organizovana posluga je 
imala pune ruke posla. U sali je bilo i sponzora 
koji su imali svoje štandove za prodaju majica 
i raznih suvenira sa srpskim znamenjem, 
zdravstvenih osiguranja, tombola, a bio je tu 
i štand s tortama i kolačima. 

Ž. MARKOVIĆ
VESTI   Utorak, 10. februar 2009.

Zajednički snimak
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Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«-Podod-
bor Rijeka organizovalo je Svetosavsku akade-
miju 24. januara 2009. godine u Teatru Fenice. 
Na Svetosavskoj akademiji nastupili su: KUD 
»Javor«, Vukovar, koji je izveo Himnu Svetom 
Savi, Panonske rukoveti od Stevana Mokranjca 
i Dvanaest razbojnika, rusku narodnu pesmu, 
Andreja Maričić, glumac Narodnog pozorišta 
iz Beograda sa Zaveštanjem Stefana Nemanje 
o jeziku i narodnom pjesmom Sveti Sava, So-
listi Ansambla Renesans iz Beograda pjevali 
su stihire iz Službe Svetom Savi i pjesme iz 
stare Srbije a na kraju i Tamo daleko, Folklor-
ni ansambl i Narodni orkestar »Prosvjeta« iz 
Rijeke izveli su splet igara iz Šumadije. Kultur-
no umetničko društvo »Mladost« iz Ljubljane 
nastupilo je sa Šopskim igrama u koreografiji 
Marinka Popovića i Igrama iz Ponišavlja u ko-
reografiji Ratomira Ilića.

Dušan Jovanović

Nastup 
u Rijeci
KUD »Mladost« iz Ljubljane na poziv SKUD »Prosvjeta«-Pododbor Rijeka nastupilo na Svetosavskoj akademiji u Rijeci

MARKO DO MARKA

Prilikom gostovanja Srpskog kultur-
no-umetničkog društva “Mladost” 
iz Ljubljane u Švajcarskoj, gde su ih 
ugostili prijatelji iz KUD-a “Homolje”, 
saznali da u ansamblu iz glavnog gra-
da Slovenije ima čak sedam članova sa 
istim imenom – Marko. Na slici su sve 
Marko do Marka: Vukman, Obradović, 
Mirosavljević, Ljepoja, Vidić, Šarković i 
Mijatović.

Ž. MARKOVIĆ
VESTI   Utorak, 10. februar 2009.

Zimska liga Gradiant: sezona 2008, Grupa B
U Zimskoj Gradiant ligi u malom fudbalu KUD Mladost zauzeo je osmo mjesto sa sedam pobjeda i osam poraza a u doigravanju izgubili su u 
polufinalu. Sve utakmice u ligaškom dijelu:
1. kolo: 12.11.2008: ICO Team – KUD Mladost 1:3: 2. kolo: 18.11.2008: KUD Mladost – KMN Vič 0:4; 3. kolo: 25.11.2008: Krovstvo Žeželj – KUD Mladost 
2:3; 4. kolo: 02.12.2008: Vis Major – KUD Mladost 2:1; 5. kolo: 09.12.2008: KUD Mladost – Mozaik Vukuč 5:1; 6. kolo: 16.12.2008: Povratak Odpisanih 
– KUD Mladost 0:3 b.b.;  7. kolo: 07.01.2009: KUD Mladost – Rekreativa 1:2; 8. kolo: 13.01.2009: Teleg M – KUD Mladost 1:5; 9. kolo: 20.01.2009: KUD 
Mladost – Izterjave Barič 8:1; 10. kolo: 27.01.2009: Diva Sportiva – KUD Mladost 0:3 b.b.; 11. kolo: 03.02.2009: KUD Mladost – DNG Team&Buon Piatto 
1:3; 12. kolo: 11.02.2009: Driblers – KUD Mladost 2:0; 13. kolo: 17.02.2009: KUD Mladost – Elmo 0:4; 14. kolo: 24.02.2009: Empor d.o.o. – KUD Mladost 
5:2; 15. kolo: 15.03.2009: KUD Mladost – Geiger 0:2.
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SKUD Vidovdan je u januaru dobio poziv za 
učešće na Međunarodnom festivalu u Pragu. 
Pozivu smo se sa zadovoljstvom odazvali. 
Počele su pripreme i kraj februara pakovanje 
za Prag. Dug put koji je trajao deset sati brzo je 
prošao uz muziku, filmove, druženje i zezanje. 
Neki su uspeli čak i da odspavaju koji sat. 

Češka. Prag. Da ne gubimo vreme i željni 
znanja te novih informacija, odmah posle 
dolaska u grad imali smo vođeno razgledanje 
sa obilazkom nekih od znamenitosti koje 
pruža Prag. Grad je pun kulturnih i istorijskih 
znamenitosti ali nažalost vreme nam nije 
dopustilo da ih sve vidimo. Ipak ono malo što 
smo uspeli da vidimo na nas je ostavilo velik 
utisak. Hradčany, Karlov most, astronomski sat 
bile su samo od nekih koje ostavljaju utisak i 
urezuju se u sećanje. 

Gostovanje 
u Pragu
Članovi SKUD Vidovdan iz Ljubljane pored nastupa u Pragu imali lep i nezaboravan provod

Posle smeštanja u hotel, kratkog odmora i 
večere, članovi društva rezervisali su sebi 
prostor u hotelu gde su uz kuglanje proveli 
preostatak prve večeri u Pragu. Posle par 
početnih bacanja brzo se ispostavilo da 
imamo među nama prave profesionalce – one 
koje sa jednom kuglom sruše sve čunjeve a i 
one koje više puta zaredom ne sruše ni jedan 
čunj. Nadigravanje trajalo je do kasno uveče 
kad smo smoreni od puta i napornog dana 
popadali u krevete. Petak rano ujutru počele 
su pripreme za nastup. Vika i trka po sobama, 
spremanje,... kao uvek pred nastup. Sva 
društva sigurno su upoznata i sa nedostatkom 
sapinjača u zadnji tren. Uvek se vuku svugde a 
kad ih čovek treba nema ih nigde. 

Na festivalu SKUD Vidovdan predstavio se sa 
spletom Igara iz Crnorečja i sa spletom »More 

zađe sunce« - igrama iz Bujanovca.  Predstavili 
su se svi naši naraštaji – od najmlađih do onih 
najstarijih. Pored našeg društva iz Slovenije 
predstavila su se još društva iz Maribora i 
društvo iz Kopra. Slovenske igre predstavili 
su članovi društva Iskraemeco iz Kranja. Na 
festivalu su učestvovala i društva iz Češke, 
Hrvatske, Srbije i ostalih zemalja Evrope.
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Ostatak dana iskoristili smo za šetanje 
gradom, razgledanje znamenitosti, kupovinu 
različitih suvenira i naravno za ručak. Svi 
znate da je Češka poznata po pivu. Da vidi 
da li je pivo tamo stvarno toliko dobro koliko 
ga hvale, želela je da vidi i naša predsednica 
Slađana. Kao najstarija (25 godina) u grupici 
sa kojom je bila, nije očekivala da će baš ona 
jedina morati pokazati lićnu kartu da provere 
da li je punoletna da joj posluže pivo. Sitaucija 
je izazvala puno smeha a svakako nije bila 
jedina koja je izazvala smeh kod svih. Ali o 
tome malo kasnije. Idemo dalje redom. 

Članovi SKUD Vidovdan i posle napornog 
dana imali su dovoljno energije da odu u 
noćni klub gde su se zabavljali i plesali do 
ranih jutranjih sati. Naš Igor čak je odradio/
otrčao svoj maraton. 

Sledeće jutro nenaspavani ali ipak puni 
energije otišli smo u zadnji obilazak grada. 
Videli smo Narodni muzej, Jevrejsku četvrt, 
mnoge crkve, ...i Prag sa drugog aspekta. 
Naime iznajmili smo brod koji nas je provezao 
po reci Vltavi ispod Karlovog mosta. Kiša nam 
nije dozvoljavala da vidimo još nešto pa smo 
posle toga krenuli prema hotelu. 

Tog dana nekoliko nas imalo je zanimljivo 
iskustvo sa korišćenjem različitih dokumenata. 
Naš Vid uspeo je da ubedi gospođu na 
kasi Narodnog muzeja da mu na osnovu 
njegove zdravstvene potvrde naplati kartu 
sa popustom za studente. Sašo je posudio 
člansku kartu društva Vidovdan devojci iz 
Srbije koja je sa njom uspela da uđe u kazino. 
Očito nije važno da nema slike i da piše muško 
ime. Kako i nije važno da to uošte nije lični 
dokument.

Zadnje veče u Pragu donelo je nezaboravno 
druženje svih koji su učestvovali na 
festivalu. Zvuci nekoliko harmonika, violine, 
gitara, tarabuke, tapana, klarineta i ostalih 
instrumenata učinili su pravu atmosferu za igru 
i pesmu. Druženje i upoznavanje sa ostalim 
društvima nije trajalo dugo u noć (jer je rano 
počelo i jer su nas izbacili iz restorana) ali je 
dosta rano počelo i ostavilo lepe uspomene. 

Druženje je nastavilo svoj put po sobama. 
Iako nas je idući dan čekao dug put kući, 
smogli smo toliko energije da ćaskamo i 
zezamo se do ranih jutranjih sati. Neki su i to 
vreme iskoristili za svirku – frula je bila omiljen 
instrument. Vežba je nepohodna. Pa se za nju 
iskoristi svaki slobodan momenat.

Sve lepo brzo završava pa je tako i naše 
putovanje brzo završilo. Ali ne bez 
zanimiljivosti na putu kući. Nekako nam je 
uspelo da na putu prema Sloveniji na jednoj 
benzinskoj pumpi zaboravimo jednog našeg 
člana. Da nam stvar bude još gora Miloš je 
imao i prazan mobilni telefon pa mu nismo 
mogli javiti da se vraćamo nazad. Sreća nismo 
otišli daleko. 

Dok smo se vozili unazad po krajnjoj desnoj 
traci autoputa naš Jovan je preuzeo mikrofon i 
kao pravi reporter komentarisao šta se dešava 
– nabrojao je sve kazne koje bi trebali platiti 
da nas je zaustavila policija u tom trenu. Videli 
smo da je momak rođeni reporter pa ćemo 
ga sigurno još videti u toj ulozi. Sve je dobro 
prošlo. Policija nas nije zaustavila i Miloš je 
došao živ i zdrav nazad. 

Posle nekoliko sati naš vozač Danijel sigurno 
nas je dovezao u Ljubljanu. Tu su nas dočekali 
naši dragi roditelji koji nas uvek isprate i 
dočekaju. Koji su uvek tu i koji nam uvek 
pružaju podršku. Uz pesmu Bil bil pile rastali 
smo se i otišli svako svome domu. I jedva 
čekali da se što pre vidimo i iskomentarišemo 
sve što nam se desilo. Tako je to kod pravih 
prijatelja. Nisu se ni rastali a jedva čekaju da 
se opet sastanu. 

Suzana Bajić i Slađana Šmitran
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Десет година од НАТО бомбар-
довања

Прошло је тачно десет година од НАТО бом-
бардовања СР Југославије. Тим поводом, 
сјећајући се на жртве тог безумног чина 
НАТО снага збога кога српски народ још 
увијек трпи посљедице, Српско културно 
друштво Слога из Нове Горице припреми-
ло је рецитал под називом »Косово и Ме-
тохија-земља страдања«, у коме су учест-
вовали Весна Јелић, Бранко Баћовић, Неда 
Галијаш и Душан Јовановић. Рецитоване су 
пјесме посвећене Косову и Метохији а про-
читан је и чланак о страдању Срба у овој 
српској покрајини. 

Пред више од сто посјетилаца извођачи су 
показали свој таленат али и оданост срп-
ској култури, историји, традицији а исто 
тако показали су своја осјећања према на-
паћеним Србима који остадоше на својим 
вијековним огњиштима. Публика је са ве-
ликим осећањем пратила извођење овог 
рецитала. Иначе, да напоменемо да су ови 

Представљање 
српске књижевности
Поводом 21. марта, свјетског дана поезије, СКД Слога из Нове Горице извело је пројекат Представљање српске 
књижевности у Словенији. Исте вечери одржан је и рецитал под називом »Косово и Метохија - земља страдања« у 
сјећање на Нато бомбардовање прије десет година, као и изложба сликара Мирослава Иванковића.

учесници, осим Неде Галијаш, учествовали 
и на прошлогодишњем мирном протесту 
у Љубљани. Рецитал је такође одржан 21. 
марта у Ђачком дому у Новој Горици.

Представљање српске књижев-
ности

Поводом 21. марта, свјетског дана поезије, 
СКД Слога из Нове Горице извело је проје-
кат Представљање српске књижевности у 
Словенији. У уводном дијелу Душан Јова-
новић, главни и одговорни уредник Нови-
на српских Мостови говорио је о значају 
српске писане ријечи и очувању језика, 
нарочито међу младима. 

Поред тога напоменуо је да у Словенији 
имамо око петнаестак књижевника, углав-
ном пјесника, који пишу на српском језику. 
Била је ово прилика да се ово вече предста-
ви троје пјесника. Прво је Душан Јовановић 
представио сваког пјесника појединачно а 
затим су своје стихове читали Бранко Баћо-
вић, Неда Галијаш и Маринко Јагодић Маки. 

Више од стотину посјетилаца са великом 
пажњом пратило је рецитације а на крају 
бурним аплаузом наградило ове успјешне 
пјеснике. 

Пројекат је финансирало Министарство за 
културу Републике Словеније.

Уз пројекат Књижевно вече СКД Слога је 
организовала и изложбу слика Мирослава 
Иванковића, који се представио са лијепим 
избором слика. Једну од слика је покло-
нуо СКД Слога да исту продају на аукцији, 
а новац од слике, намијени у хуманитарне 
сврхе за помоћ угроженим српским поро-
дицама на Косову и Метохији

Дружење у Ђачком дому настављено је уз 
добро расположење и забавни програм а 
присутне је забављао оркестар Пауковић 
из Крања.

                                                 Душан Јовановић 

Непосредно пред наступ

Изложба 

Рецитал
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КУД Младост из Љубљане приредило је 
28. марта 2008. Концерт народних пјесама 
и игара у Спортско рекреационом центру 
Јежица. На концерту су поред домаћина 
учествовали и њихови гости СПД Никола 
Тесла из Постојне и МКД Св. Кирил и Метод 
из Крања. Била је ово прилика да публика 
ужива у пјесми и игри а исто тако и у реци-
тацијама најмлађих чланова КУД Младост.

У једанаест тачака програма који су води-
ли Маја Жарковић и Бранимир Јаблановић 
млади фолклораши приказали су богат ре-
пертоар народних игара а пјевачке групе 
изворним пјесмама употпуниле су наступ 
фолклорних група.  Различитост кореогра-
фија, игара, шаренило ношњи, узраст из-
вођача допринијели су томе да је публика, 
која је иначе испунила трибине овог лије-
пог и пријатног објекта, уживала и бурним 
аплаузима награђивала све учеснике у про-
граму.
 
Сам програм текао је онако како је и било 
предвиђено. Прво су се Цицибани, најмлађи 
чланови фолклорне групе КУД Младост 
представили са кореографијом Ајде Јано 
и катанка. Након њих поново су наступили 
чланови КУД Младост, они мало старији и 
извели кореографије Игре из Понишавља 
а пјевачка група отпјевала је пјесме из Ср-
бије. Гости из Крања, МКД Св. Кирил и Ме-
тод у току програма извели су двије корео-
графије игара из Македоније. Веома лијеп и 
занимљив наступ са неизбјежним ритуали-

Концерт народних
игара и пјесама
КУД Младост на концерту народних игара и пјесама премијерно извело кореографију Врањанска свита коју је 
поставио кореограф Маринко Поповић

ма који доприносе да кореографија буде 
још љепша и привлачнија.

Домаћин је извео још једну кореографију 
и то Игре из околине Лесковца а затим је 
драмска секција КУД Младост под вођством 
мр Весне Анђелковић извела програм под 
називом Књижни салон. Они су извели 
двије тачке а млађани рецитатори одреци-
товали су по неколико стихова пјесама на 
српском језику и тиме показали не само 
своју вољу до рецитовања него и вољу и 
жељу да и они српски језик још боље науче 
и очувају.

У наставку програма поново је наступила 
фолклорна група КУД Младост са Влашким 
играма а након њих на сцену су изашли њи-
хови гости из Постојне, СПД Никола Тесла, 
који је извео Озренски вез, пјесме и игре уз 
пратњу виолине и шаргије.

На крају, као посластица, премијерно је 
приказана кореографија Врањанска сви-
та у извођењу фолклорне групе КУД Мла-
дост. Кореографију је поставио Маринко 
Поповић који већ дуже времена успјешно 
сарађује са овим друштвом. Кореографија, 
сценски добро урађена, са већ препозна-
тљивим врањанским елементима изведена 
је веома добро и успјешно, играчи су на за-
хтјев публике пар пута понављали завршне 
дијелове ове увијек привлачне кореогра-
фије, коју је публика знала наградити ова-
цијама и бурним аплаузом.

Врањанска свита

По завршетку програма Марко Вукман, 
предсједник КУД Младост, уручио је Ма-
ринку Поповићу и представницима свих 
извођача поклоне у знак сјећања на ово 
дивно вече гдје је младост још једном по-
казала сву своју љепоту и своје чари. Дру-
жење је уз вечеру настављено у Gostilni pr' 
Novaku гдје су сви они који су наступали 
као и дио публике уживали у пјесми и игри 
до раних јутарњих сати.

Душан Јовановић

Наступ Цицибана

Млади рецитатори

МКД Кирил и Метод

СПД Никола Тесла
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Moja karijera počinje davne 2004. godine 
kada me je drug iz obdaništa pozvao da 
dođem u sportsku salu u Hrastniku da se 
malo igramo. Otac i majka mojeg najboljeg 
druga su bili treneri stonog tenisa koji su 
držali trening starije dece. U mesecu aprilu 
i maju  2004. godine počinjem sa dečijim 
igrama i ludilom po sali i svaki dan molim 
roditelje da mi kupe reket da i sam počnem 
da igram stoni tenis. 

Jedne subote navrate teča i tetka iz Celja i 
teča mi pokloni njegov reket ne znajući da 
ću sa njim postići nekoliko dobrih rezulta-
ta. Moje aktivno bavljenje stonim tenisom 
počinje u junu 2004. godine. Nakon škol-
skog raspusta, u oktobru opet počinjem sa 
treninzima. 

Na regionalnom turniru 21.11.2004. u Hra-
stniku, pred domaćom publikom, kao peto-
godišnjak osvajam 3. mesto u grupi do 10 
godina. Nisam se ni video iza stola, toliko 
sam bio mali.
       
Dan za danom sam postajao sve jači, sta-
bilniji. Počeo sam da odlazim i na među-
narodne turnire u Zagreb, Varaždin, Rijeku, 

Zadar, Bjelovar, Samobor, Poreč, a dospeo 
sam čak i do Evropskog prvenstva u Fran-
cuskoj 30.08.2008.

Do sada sam osvojio 23 medalje i 12 peha-
ra. Najveći uspeh postigao sam u  Varaždi-
nu 21.,22. i 23.11.2008. kada sam osvojio 
duplu krunu - 1. mesto u ekipnom takmiče-
nju i 1. mesto u pojedinačnom takmičenju. 
           
Takmičim se u više kategorija: najmlađi ka-
deti do 10. godina, mlađi kadeti do 12. go-
dina i kadeti do 14. godina. U ovoj sezoni 
2008/09 sam u grupi II (stariji kadeti do 14. 
godina) TOP-8 Slovenije osvojio 3. mesto, 
što je za mene veliki uspeh sa samo 10. 
godina. 

Odlazeći na turnire upoznao sam mnogo 
igrača i njihove trenere. Svi su bili mojom 
igrom oduševljeni, pa me čak pozivaju da 
dođem na njihove pripreme (Srbija, Hr-
vatska, Mađarska, Bosna i Hercegovina).  
Vremena su vrlo teška. Moji roditelji snose 
sve troškove, sponzora trenutno nema. Že-
lja moja i mojih najmilijih je da postanem 
najbolji igrač. Trenutno su mi uzori  Alek-
sandar Karakašević i Bojan Tokić. 

Karijera mladog srpskog 
stonotenisera Darka Jorgića
Kao mali klinja ni sanjao nisam da ću ikada u ruci držati reket, a još manje da ću sa njim osvajati različite turnire 
(opštinske, regionalne, državne, međunarodne…)

Evropsko prvenstvo u Francuskoj

Darko Jorgić

Sa peharom u Varaždinu

Ljubljana-ekipno 3. mesto
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Sarajevo, Nova Gorica, 
Ljubljana
U novembru prošle godine je učestvovao 
na II. novosarajevskim književnim susre-
tima, međunarodnoj manifestaciji pisane 
riječi u Sarajevu. U decembru se odazvao 
pozivu makedonskog Kulturnog društva 
Nova Gorica, da kao gost učestvuje na 
»Danima Makedonske kulture na Goriš-
kem – 2008«, gdje su pozvani i umjetnici iz 
Italije i Makedonije.

Baćović je kreativno započeo i Novu 2009. 
godinu, otvorenjem retrospektivne izložbe 
Transformation (1999-2009) u KUD-u Fran-
ce Prešeren u Ljubljani (22.01.–10.02.’09). 
Moto ove izložbe je transformacija, preo-
bražaj, koji se provlači kroz sve njegove psi-
hofotografike i erotske fotografije kao i kroz 
pjesničko stvaralaštvo. Izražavanje kroz 
poeziju i fotografije je kod Baćovića pove-
zano. Poezija prati sve njegove izložbene 
radove i obrnuto, svako njegovo pjesničko 
ostvarenje  obogaćeno je fotografijama od-
nosno psihofotografikama. Do sada je Ba-
ćović izdao tri zbirke pjesama i u pripremi je 
četvrta, koju je najavio otvaranjem izložbe 
u KUD-u. Nova umjetnička dimenzija koju 

Transformacija
Neki naši umjetnici su veoma aktivni u svom stvaralaštvu, kao i predstavljanju i 
konkurišu za nagrade. Tako Branko Baćović veoma uspješno predstavlja svoje 

stvaralaštvo  po mnogim klulturnim institucijama u Sloveniji i van nje.

Baćović dodaje svom stvaralaštvu je muzi-
ka. Premijerno i na iznenađenje prisutnih je 
tada u KUD-u uspješno izveo/otpjevao dve 
svoje komponovane pjesme u duetu s mu-
zičarom Zoranom Mosićem (gitara). Veče 
je bilo vrlo uspješno, čemu je doprinijela i 
raznolikost izvođača. Pored Baćovića, su 
njegove pjesme interpretirali: Neda Galijaš 
(Sisak, HR), Mitja Kranjc (Postojna, SLO), 
Astrid Wenker (NL), Romana Novak (Ko-
čevje, SLO) uz pratnju muzičara: Robert 
Oven (Kranj, SLO), Tomaž Šturm (Železni-
ki, SLO), Zoran Mosić (Pula, HR). Sve se to 
događalo pod budnim okom režisera i sce-
narista Nenada Muždeke (Sisak, HR). Ba-
ćović na svoj kreativan način stvara most 
povezanosti sa svima.

Arsenije Čarnojević
Zato je Baćović s pravom nominovan za 
više nagrada. Iz Saveza srpskih društava 
Slovenije su ga predlagali za nagradu Ar-
senije Čarnojević, koju dodjeljuje Ministar-
stvo za dijasporu i udruženje književnika 
Srbije, srpskim književnicima iz dijaspore 
koji pišu na srpskom jeziku. Branko je ušao 
u uži izbor, odnosno nominiran je za glav-
nu nagradu. Niti u Sloveniji ga nije zaobišla 

nominacija. Na konkursu za najbolju samo-
izdavačku knjigu, izdanu u 2007 godini, koji 
organizira Javni sklad RS za literarne dje-
latnosti, ušao je u uži izbor za knjigu Erotic 
Transformation.

Pošto je Brankovo stvaralaštvo širokog 
spektra, prijavljuje se i na konkurse za di-
zajnerske nagrade. I tu je prošle godine bio 
nominiran za najbolji grafički dizajn (2006-
2007) u Srbiji, R. Srpskoj i Crnoj Gori – 
»Grifon«, za knjigu Erotic Transformation i 
plakat teatra Harlekin – »Predigra«.

Brankova kreativnost ne miruje, već u aprilu 
predstaviće se u Novoj Gorici u galeriji Mo-
stovna, a u Beogradu će 5. juna predstaviti 
svoje radove u Galeriji ‘73, gdje je jedan 
od 12 autora od 137 prijavljenih. Izabran je 
i medju 12 umjetnika od 32 prijavljenih na 
konkursu za samostalnu izložbu u Centru 
za kulturu – Grocka (pored Beograda).

Kako kreativno je Baćović završio 2008, 
tako je kreativno započeo i 2009 godinu.

Tekst: Neda Galijaš; Psihofotogarfika “Disco-
vering” - Branko Baćović; Foto: mi-press.eu

Nenad

Tomaž

Robert

Romana

Astrid

Branko

Zoran

Neda Mitja

 Iznad
  Sve što sam viši,
  slepilo mi manje smeta.
  I dok duže gledam.
  tako više čujem Jedno.
  Kako mislim dublje,
  sve sporije dalje trčim.
  Jer roneći po dnu,
  počinjem da letim.

 Branko Baćović
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Ако желим обрадити ову тему морам се присјетити 
прошлог писања. Ако се сјећате, било је речено да смо 
још увијек некако укљештени између двије супроста-
вљене теорије, и да још увијек покушавамо допријети 
до истине. У осталом, људско биће је такво по приро-
ди, да стално нешто испитује и истражује. Дакле, већ 
сада ми се намеће некаква констатација, да је људски 
род на планети Земљи, у суштини некаква компактна 
цјелина. Из тога слиједи да развој човјека као људског 
бића, морамо посматрати цјеловито.
      
Када посматрамо човјека као друштвено, интели-
гентно биће, тада је могуће посматрати појединачни 
развој неког народа. У нашем примјеру ћемо пратити 
развој српског народа. Значи дошли смо до тренутка 
када се морамо упитати: како је настао српски народ?

Вјерујем да ће се бар неко присјетити, да сам већ ра-
није у нашим новинама писао нешто о овом питању. 
Када сам писао о историји Срба, навео сам, да су Срби 
потомци старословенских племена. То значи да се 
наши непосредни преци нису називали Србима већ су 
се називали племенским именима.
      
Узимајући у обзир историју као друштвену науку, мо-
рам навести да је ту о Србима писано веома уопште-
но, паушално, игнорантско и пристранско. Одмах нам 
се дакле, поставља питање: ко је тако писао, и зашто 
је тако писао, и о Старим Словенима и о Србима? Тако 
су писали разни историчари, којима је био важнији 
нечији интерес од њиховог личног кредибилитета. 
Испоставља се да је у прошлости било више таквих 
историчара, него оних што су писали објективно само 
истините догађаје. Што је још горе то се догађало у зва-
ничној свјетској историји.
       
Вјерујем да су се многи између нас дивили док су чита-
ли записе о старим цивилизацијама као што су: Сумер-
ци, Вавилонци, Маје, Инки, Египћани, Грци, Римљани 
и многи други. Одмах нам се поставља питање, а шта 
је са Старим Словенима? Да ли је могуће да су то била 
толико дивља племена, па нису знали основати високе 
цивилизације? Увјерен сам да ће многима то изгле-
дати нелогично и неприродно. Ко се занима за запи-
се разних путописаца, могао је прочитати да и данас 
постоје наизглед веома примитивна племена. Тешко 
је доказати да та људска бића нису знала организо-
вати цивилизовано друштво. Значи да је могућ само 
други разлог, а то је да то нису жељели.
       
Морам нешто напоменути, прије него што наставим 
са даљим излагањем. На нашој планети постоји више 
врста живих бића, и свака врста посједује специфичан 
начин развоја. Људски род је такође једна врста живих 
бића, која има у генским записима свој начин развоја. 
Како је дошло до тих и таквих записа у нашим генима, 

Срби и 
православље

сасвим је друго питање. Приликом развоја, ти записи 
су диктирали и развој људске свијести. Развивши ви-
соку свијест, ова наша врста живих бића је почела гра-
дити друштвени развој, који више није био условљен 
генским записима. Тај развој дакле, није био ничим 
условљен, па се могао догађати на различит начин.
     
Поставимо себи питање, шта је у ствари цивилиза-
ција? Буквално гледајући: то је друштвени начин жи-
вота, гдје постоје одређена правила. Чим поменемо 
друштвени начин живота, то значи да су се људске 
јединке удруживале. Зашто су то чиниле? Као свјесна 
бића, чинили со то из више разлога. 

Једини прави природни начин удруживања је био 
онај из првобитне заједнице. Значи: човјек, жена и 
њихови потомци су живјели у заједници, како би се 
лакше одржали у животу. Исти је узрок и код осталих 
животињских врста. Као што и данас видимо код мно-
гих животињских врста, мужијак, женка и младунчад 
живе у заједници. 

Свако касније удруживање је посљедица узрока из 
ранијег људског развоја. Значи, прије развоја висо-
ке, људске свијести док је у човјеку као јединки, још 
увијек био јако присутан егоизам у борби за опстанак. 
Из до сада изнесеног се види да је егоизам појава која 
се појављује у јединки, и из неких разлога није код 
свих подједнако заступљен. 

Код многих аутора се појављују размишљања да се 
због те појаве код многих људи јавља интерес. Ако би 
се изразио у медицинском жаргону, могао бих рећи да 
је егоизам, као позитиван вирус мутирао у негативан 
вирус, у интерес. Управо због тог интереса, у току исто-
рије, људски род успоставља удруживање, па и развој 
друштвене заједнице. Касније, много касније, долази 
до модерне организације, високе цивилизације. То је 
оно што сам желио објаснити. Приближно тако некако 
су стваране у свијету старе цивилизације, којима се ми 
дивимо. Дакле, све од првобитне заједнице, па на ова-
мо, свако дружење и удруживање је било из одређе-
них интереса.
      
Погледајмо мало поближе како се то догађало. Објек-
тивни свјетски историчари говоре да се друштвени 
развој људског рода одвијао приближно овако: Прво 
се појављује првобитна заједница. Више тих удруже-
них заједница чине род. Више родова чине племе, а 
више племена чине народ. Већ у родовској заједници, 
појављују се појединци и намећу се осталима. Обично 
су то били: или родовске старјешине или врачеви. Чим 
је неком појединцу успјело да се осталима наметне 
као водећи, у њему би се појављивала све већа жеља 
по доминацији, и што већем присвајању материјалних 
добара.    

То је онај тренутак када се у човјеку појављује похлепа 
и проклетство, те покушава да све приграби за себе 
и да све око себе подјармљује. Тако су многи из свог 
непосредног потомства успоставили властелу и ста-
вили је на чело осталима, који су морали да им буду 
подчињени и да раде за њих и за њихове интересе. 
Како би властела могла владати осталима морали су 
измислити одређена правила и прописе, које су остали 
морали поштовати. То су дакле, зачеци и темељи ус-
постављања високих цивилизација из којих се разви-
ло и данашње цивилизовано друштво. 

Ето како посташе старе цивилизације којима се ми и 
данас дивимо. Ту у тим старим цивилизацијама су се 
слијевала огромна материјална богаства. Владари су 
тим богаствима плаћали богом обдарене да раде за 
њих. Тако су им касније били у служби, и духовни и 
научни таленти. 

На тај начин се дакле успостављају, царевине, краље-
вине и остали империјуми, који су били познати по 
освајању и поробљавању. За нас је најпознатији и 
најважнији римски империјум, јер је он непосредно 
утицао на наш развој.
      
Пред појавом Римљана, Стари Словени су живјели 
хиљадама година својим устаљеним начином живота. 
Живјели су на огромним просторима, од ријеке Висле, 
па све до Црног мора. Та подручја су обиловала разним 
ријекама, мочварама, шумарцима и шумама. Као што 
рекох, живјели су хиљадама година са природом и у 
природи на свој устаљени начин. Бавили су се ловом 
и риболовом. Били су веома неустрашиви у лову и до-
бри пливачи. Многи вјекови су прошли прије него су 
се Словени почели удруживати. Веома касно су осно-
вали родовске заједнице. Код њих је родовски старје-
шина био неприкосновен и веома поштован. Много је 
прошло времена прије него су се њихови родови удру-
жили у племена. Када су на крају основали племена, 
родовске старјешине су још дуго имале велики утицај 
код сваке племенске одлуке. Старословенска племена 
су вјековима живјела у миру и нијесу показивала ни-
какву потребу до ратовања и освајања територија, јер 
су је имали на претек. На тим огромним територијама, 
налазила су се многа словенска племена. Једна од тих 
племена су племена, која су непосредни преци дана-
шњих Срба.

У сљедећем броју ћу дакле писати, како су се та племе-
на звала и како су од њих настали Срби као народ.

                                                             Остоја Шобот
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Озренски 
народни обичаји
Слава-Сви озренски обичаји су везани за цркву и 
њене празнике. Обичај над обичајима у овом крају 
је слава. Био је веома удомаћен обичај да се прије 
славе постило седам дана, ако већ сам празник није 
падао у пост. Нарочито се одржавао такав пост код 
оних, који су славили Аранђеловдан или Савиндан. 
Није било обичаја да свештеник пред славу свети во-
дицу. На славу се позивао ближи род. Ако може, до-
маћин куће би пошао лично, на 15 дана прије славе, 
са плоском ракије да позове кума и ближе сроднике. 
Таквих није било много, те је остајао да руча код онога, 
кога је позивао. Осталима је на дан-два прије славе 
слао дијете да их подсјети на њу. Кумовима и ближим 
сродницима слало се и »поштење«. Онима, који нису 
били близак род, оно није слато, већ су позивани само 
усмено. На славу су такође долазили и непозвани. 
Гости, који су позвани, доносили су »поштење« до-
маћину и понешто од милоштви сваком од укућана. 

Гости су долазили на саму славу, најкасније до подне-
ва. Домаћин би их дочекивао са боцом и наливеном 
чашом, а када би ушли у кућу, посјео би их за сто и 
понудио кафом. Ако је било доста времена до ручка, 
онда би се понудили мезом и ракијом. Трпеза се по-
стављала у највећој соби, под иконом. За чело софре 
је сједио кум, јер се иначе водило рачуна о томе ко 
ће гдје сјести. Некада се много пазило да се колач 
разломи до дванаест сати, мада је у неким мјестима 
ломљен тек пред вече, а у последње вријеме углав-
ном по подне (око тринаест сати зими или око петнае-
ст сати љети). Прије се пред ручак свим гостима поље-
вало да оперу руке, послије тога се постављала трпеза. 

Прво се износи прекадња и крсница, а затим печење 
или посна храна, ако празник пада у пост. За Аранђе-
ловдан или Илину није се спремала прекадња, јер се 
у овим крајевима вјерује да су ови свеци живи. Пре-
кадња се носила прије славе у цркву да се освешта. 
Освештана свијећа се палила уз прекадњу и крсницу. 
Када би се поставило и упалила свијећа, сви би поус-
тајали и молили се Богу, а претходно би се за трпезу 
стављале три чаше ракије. Кад се свршило са молит-
вом, свако би узео по три пута прекадње, послије 
се приступало ломљењу колача, што је углавном 
обављао кум са неким од присутних, кога изабере 
домаћин, и домаћин. Прво се изљубе, пошто попију 
по чашу ракије, па сва тројица окрену три пута крсни 
колач, послије тога га ломе кум и домаћин, а потом се 
још једном ломио на четврт, а затим почињала гозба. 

Пјевали су се тропар и различите народне пјесме. 
Гозба је трајала до касно у ноћ. Само су пријатељи и 
ближа родбина остајали на конаку. Још до новијих 
времена се сачувао обичај да се слави три дана; уочи 
славе, на дан славе и происпратњи. Понегдје су биле 
уобичајене и преславе, али њих су преслуживале 

жене. Нека врста заједничке славе биле су Љетње 
молитве које се памте још од старина. Оне су одржа-
ване од Духова до Мале Госпојине. Познате су биле 
оне у Петрову, Кртови, Росуљама, Сижју, Тумарама, 
Мрамору, Карачићу, Порјечини и друге. Раније је 
постојао обичај паљења тежачке свијеће, али то памте 
само старији. Познате су такође Зимске молитве, које 
су се одржавале на гробљима, за вријеме трајања 
задушне седмице. Тада се, уствари, вршио помен 
мртвима у различитим мјестима у различите дане.

Вјешалице-Уочи недјеље по Никољдану по озрен-
ским, возућким и гостовићким селима ишле су вјеша-
лице, дружине момака и млађих ожењених људи. У 
већим селима су се дијелили у више група, па су по до-
говору обилазили по један засеок. За састанак послије 
обиласка договорили би неку кућу, за коју би знали 
да ће их примити. Носећи звоно и звонећи, ишли би 
свакој кући у селу. Пред затвореним вратима куће они 
би отпјевали пригодну, али подужу пјесму, а затим би 
домаћин отварао врата. Од укућана би тражили разли-
чите поклоне и новац. 

Када би добили прилог звонили би, запјевали и одла-
зили. Успут би, намашкарени, плашили дјецу. У кући, 
гдје би се сакупили, погостили би се оним понудама, 
које су добили, а вишак је обично остављен домаћину 
куће. Раније би од сакупљеног новца остављали неш-
то за цркву. Ова заједничка вечера је уз пјесму трајала 
до касно у ноћ. Обичај вјешалица одржава се и данас у 
готово неизмјењивој, првој форми.

Бадњидан-На Бадњи дан рано доноси се бадњак 
од храстова дрвета, а уз њега и једна грана, на којој 
има лишћа и која се ставља на кућни кров. Бадњак се 
исијече на три дијела и ти дијелови се увече ложе у 
ватру. Онај, ко уноси бадњаке, посипа житом укућане 
и они њега. Треба напоменути да се за Бадње вече и 
изјутра на Божић служе ораси, суве шљиве и мед. Док 
се за славу спрема једна обична или трокрака свијећа, 
за Божић требају три свијеће. 

Раније се стара слама из постеље и јастука, као и за 
Божић растрта слама, износлила о Малом Божићу на 
гумно, па су се дјеца по њој тијерала. Слама се послије 
купила, носила у воћњак и стављала у рачве сваке 
воћке. Истог дана у постељу се улагала нова слама. На 
Мали Божић се једе и глава од печенице. На Лазарицу, 
рано ујутро, дјеца би узимала гвоздену пеку и кључ 
којим су ударали по њој, па тако обилазећи три пута 
око куће и тора говорили: »Куца, куца Лазарица, бјеж 
од куће прганица, убит ће те обрамица«.

Велики петак-Велики петак су се бојила јаја; једно 
се бојило прије сунца и остављало за следећи Ускрс. На 

Усркс су дјец носила љуску од јаја, јер се то сматрало 
неким севапом.

Петровдан-  Уочи Петровдана се се сакупљала дје-
ца по висовима и палила лилаљке (махаљке). Оне су 
спремане од трешњеве коре, која се уметала у процјеп 
краћег штапа.

Давање имена дјеци-  Имена су се у овом крају 
углавном давала по дједовима и старијима, а нерије-
тко и по именима светаца.

Женидба-  Некада је био обичај да су се момци же-
нили веома млади, што је углавном чињено ради нове 
радне снаге. Саматрао се престарјелим за женидбу 
онај, који је одслужио војни рок. Раније су се сматрали 
ближим родом седмо, па и девето кољено, а у новије 
вријеме се узимају и до четвртог кољена. Некада је 
било и крађе дјевојака, али то памте само старији. 
Свадбе су се некада припремале пред Божићне покла-
де и по Божићу, а данас се на то више не гледа.

Пред сватовима би први ишао чајо и узвикивао »ма-
шала«. Чајо је био окићен пешкирима, орасима и љеш-
ницима, чиме су га китиле невјесте. У новије вријеме 
се китило и кошуљама и марамицама.

Када је млада довођена у нови дом, још док је на коњу, 
давано јој је сито и зоб, а она је зоб бацала преко себе. 
У кући би младу три пута обводили око огњишта, док 
га је млада у међувремену даривала. Гости су доноси-
ли дарове, а чајо извикивао ко је шта донио. Ако неко 
није имао ништа да донесе, он би и његово име по доб-
ру поменуо. Чајо је на наџаку (касније на штапу) носио 
живога пијетла. 

Свадба би трајала цијели дан, а увече би се наставила 
игранком уз пјесму и коло. Невјесте су се у новој кући 
звале по имену мужа (Симиница, Петровица ...), по 
селу из ког су доведене (Бјелопољка, Грабовичка ...) 
или по роду из којег долазе (Станојевићка, Панићка 
...).

Усјековање- Усјековање је сваког 11. септембра. 
Тада Озренци излазе на Гостиљ (један од врхова Озре-
на) и беру чајеве, од којих је најпознатији чај од траве 
Иве. Већ је постала традиција, да на тај дан на Гостиљ 
изађу жене из кола Српских сестара из Бољанића и са 
свјеже скуваним чајем дочекују све оне, који дођу на 
Усјековање. 

Преузето са портала www.ozren.eu
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Име је реч која нам говори, како ћемо 
некога звати. Када између више хиљада 
речи изаберемо једну, и њом обележимо 
новорођено дете, онда та реч постане 
име, и стекне част да је пишемо са 
великим словом. Врло су ретки примери 
да неко промени своје име; скоро увек 
нас та реч прати до краја живота. И после 
смрти, потомци нас се сећају памтећи 
наше име.

А како се име изабере? По лепоти 
и звучности речи, по неком од 
родитеља, рођака или пријатеља, по 
љубавној успомени из младости, по 
познатим и популарним личностима, 
по историјским личностима, по 
светитељима…Неки кажу: зови ме и 
ћуп, само ме немој разбити. Могућности 
за бирање је заиста огромно, тако да се 
и није лако одлучити између силних 
понуда. Понекад се, међутим, име 
наметне само од себе.

                                                                                 ***

Пошто сам попио своје пиће и ублажио 
жеђ, хтедох напустити кафану, али 
ме задржа занимљим разговор за 
столом десно од мене. Дискретно сам 
осмотрио придошлице: два средовечна 
човека, приближно истих година, 
солидно обучена и – судећи већ по 
првим речима – примерно образована. 
Академици сигурно нису, ал’ биће да су 
много штошта видели и проживели. 
Сав сам се претворио у ухо.

Е па Младене, нек ти је са срећом! - 
Педесет година…лепо богами! Па 
добро се држиш, кућо стара.

Па да знаш Душане, не жалим се. - 
Гура се некако. Е баш ми је драго да 
набасах на тебе, жељан сам брате 
доброг разговора. А и ред је да 
частим – рођендан ми је.

Е па, хвала ти, и живео ти мени! Да знаш, - 
увек сам волео с тобом попричати. 
Има од тебе шта чути и научити. Шта 
ћеш ми данас испричати?

Ти знаш Душане, да сам ја – то није - 
тајна – доста конзервативан човек. 
Такав сам. Поштујем ја, да се разумемо, 
прогрес, напредак у развоју и у 

схватању живота, али мајка му стара, 
зашто бежимо од традиционалног 
ако је лепо и племенито. Које се ми 
лепоте одричемо, мој Душане.

Не знам на шта мислиш – које - 
лепоте?

Па рецимо: именâ. Јеси л’ икад - 
размишљао о мом имену? – Младен! 
Ајде богати!? Какав сам ја Младен, а 
наниз’о педесет!

Ма име није толико битно – знаш како - 
се каже: зови ме и...

Ма пусти то Душане, то се тако каже - 
из утехе. Наш народ зна заиста лепо 
утешити човека у свакој прилици. 
Пао човек са крова куће, сломио ногу, 
а свет каже: добро је прош’о, мог’о је 
сломити и руку. Да је поломио и руке 
и ноге, знаш шта би рекли: хвала богу 
да је глава читава! И тако у недоглед.  
А ја кажем: боље је радити тако, да 
утеха није потребна.

А шта ми радимо? Моја кћерка 
добила близанце – ехее, љуби 
их деда – и дала имена Јовица и 
Стевица. Будибокснама! Каква су то 
имена? Имају ли родитељи право 
компромитовати своју децу?

-Како то мислиш? Па ко ће дати име, 
ако неће родитељи?

-Да, али које име! Можеш ли замислити 
људе од шездесет година – Јовица и 
Стевица? Ајде молим те, па то је крајње 
неозбиљно. Зар није лепше рећи: 
Јован и Стеван? Замисли, отвориш 
календар, а оно пише: свети Јовица. 
Па то би било смешно. Вероватно знаш 
имена јеванђелиста: Јован, Марко, 
Лука, Матеј. Видиш, нема ту никаквих 
минимизирања. Узмимо на пример 
твоје име: Душан! Еј човече! Цар Душан 
Силни! Кад то кажеш, просто осетиш 
како су ти пуна уста, како то гордо 
звучи, узвишено. Како би изгледало, 
да је био цар Младен – Силни не смем 
ни рећи, можда Младен Млачни. Еее, 
паметни су били наши преци. Која су 
то имена: Стефан, Милутин, Вукашин, 
Марко, Милош, Лазар, Богдан, Симеун, 
ехее, па Петар, Александар, Вук – да 

Вук! Гледај, презиме ми Вукобрат, а ја 
Младен. Кад сам већ вуков брат, што 
нисам Вук.

- Што те више слушам, све више увиђам 
да си у праву. Ево, мој син дао кћерки 
име Леа. Не свиђа ми се, што јест’ јест’.

- Па како да ти се свиђа поред толико 
лепих имена. Шта би фалило да је 
дао цурици име Јелена. Или Марија, 
Магдалена, Јована, Ивана, Анастасија, 
Даница, Бојана, Надежда, ееј Надежда! 
Чујеш ли како то отмено звучи. А оно, 
како рече – Леа.

- Драги Младене, не могу а да се не 
сложим са тобом. Потпуно си у праву.

- У праву, него шта. Ево, сећаш ли се ти 
мога оца?

- Твог Ђурђа! Како да се не сећам.
- А знаш ли када је рођен? Петог маја, 
уочи Ђурђевдана. Ехее, лепо име му 
дадоше Михајло и Милица – то су ми 
били деда и баба, знаш.

- Е то нисам знао. Лепа имена.

- Лепа, него шта. Хм, а ја се родио 
осмог новембра, на Митровдан. Откуд 
Младен, богаму! И хајдуци су знали да 
лишће није више младо...

Тог момента је, као по чуду, радио-
таласима до нас допирала песма, коју 
сам јако волео, а о господину Младену 
да и не говорим: Димитрије, сине 
Митре!

Господин Младен има част, да заврши 
ову причу. Обратио се мени: 

-Господине, попијте нешто на мој 
рачун, рођендан ми је. Еј конобар, дај 
још једну туру!

                                                       
Маринко ЈАГОДИЋ МАКИ            

ИМЕ
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Radoslav Milanović

Život u svijetu

Tamo gdje se rodismo i stadosmo nogom,
I snijeg kad zapada nije sve bijelo,
Pola nam je srca uvijek negdje tamo,
Zavičaju rodni prelijepo selo.

Preci su nam tamo, vječno se nadaju,
A mi otplovili koliko niz vodu,
Otišli smo tako od svojih daleko,
Žureći na zapad da tržimo modu.

Pa radeći tako sve što drugi neće,
I što zaradismo tako malo vrijedi,
Pa svaki put ponovo kad selu dođemo,
Baterije punimo da život ne blijedi.

Rodni kraj i preci vječiti drugovi,
Čekaju nas uvijek, ne zamjere ništa,
Što život trošimo po bijelom svijetu,
Ne u rodnom kraju i ne kraj ognjišta.

Blatnjavi putevi sada k’o i nekad,
Ćute i čekaju ljude da ih gaze,
Njive što hraniše nekad pola svijeta,
Zarasle su isto ko i stare staze.

Kad se ljudi vrate mislima u prošlost,
Ništa se ne vrati bogastvo da daju,
Svaki put su ponovo na nekom početku,
Samo ti si vječan naš rođeni kraju.

Dug prema rodu

Kad život započneš ti na ovom svijetu,
Znaj ponos ti si cijeloga roda,
Dok počneš da misliš i ti svojom glavom,
Saznaćeš da djecu ne donosi roda.

U vrtić i školu kad napraviš korak,
Ka tebi su uprte tvog roda sve nade,
Počinješ svom rodu davati sigurnost,
Da u tebe ulažu i još s tobom rade.

Sigurnim korakom kad kročiš u život,
Nikad ne zaboravi ko ti ga je dao,
Samo takav možeš uzvratiti rodu,
Koji te još prati, nije posustao.

I kada te tvoje zaljubljene misli,
Dovedu na stazu što nov život znači,
Srećno nek ti bude sve što ti se rodi,
Prvi korak ti pomozi i srećan zaplači.

Tad počinje život potpunog čovjeka,
Koji ljubav ima a i ljubav dijeli,
I dobrim djelima koristan si rodu,
Da nisi sebičan, svakom uspjeh želi.

I nacija tvoja s pravom očekuje,
Da i njoj ponekad daš i cijelo biće,
Samo takvi rodovi i takve nacije,
Imaju budućnost, to nije otkriće.

Ja i moj cvijet

Rano proljeće kad zakuca,
Poslije preduge čarobne zime,
Zagledam se redovno u jedan cvjetić,
Što se rano budi pitam ga za ime.

Kada ga gledam pomislim na to,
Kakva nas sličnost u životu veže,
Ja živim život on raste i vene,
Zima mi teška a njemu još teže.

Dok drugi cvjetovi duboko u snu,
Drijemaju i čekaju što jače sunce,
Ja i moj cvjetić svakoga dana,
Jedan drugome pričamo na uvce.

Tako s grijemo na toplom suncu,
Gledamo kako se i drugi bude,
Sada i moj cvjetić ima i društvo,
Uživa u travi srećan nek bude.

Tu naše druženje na čas prestaje,
On ostaje s društvom a ja idem dalje,
Da odmorim dušu sa nekim drugim,
Ja ne mogu ostati, mene život šalje.
Ja sa svojim društvom a on isto tako,
Za godinu cijelu prepričali svijet,
Pa teško čekamo proljeće da dođe,
Da se opet vidimo ja i moj cvijet.

Čovjek i more

Oduvijek čovjek žuri ka moru,
Valjda da kaže najboljem drugu,

Šta lijepo živi tokom godine,
Ako je tužan podijeli tugu.

Već prvo jutro u ranu zoru,
Šapuće čovjek i pita more,
Za savjet teško ranjenoj duši,
Kojoj sviću sive a ne plave zore.

Reci mi druže tvoje ti starosti,
Koja je garant vječne ljubavi,
Da l’ čovjek može da voli vječno,
Ako je stobom prijatelj pravi.

Zalasci sunca u tvom su društvu,
Zauvijek nešto što svako pamti,
Pa ako još ljubav sve to uživa,
To treba živjeti, nikada stati.

I slabe ljubavi uz blagoslov tvoj,
Sijaju k’o sunce a k’o voda plave,
Putuju kroz vrijeme al’ dolaze tebi,
Da ti se zahvale i stobom proslave.

Zato tvoju vječnost prijatelju stari,
Neka ne rastuži čak ni ljubav kvarna,
Sačuvaj nam jutra i zalaske sunca,
Nek ti se raduje samo ljubav stvarna.

Pravda u zatvoru

Nemojte pobogu naglas o pravdi,
Bar ovo vrijeme dok je u lancima,
Da vas ne zadesi nevolja teška,
Pravda se danas poklanja znancima.

Što manje mislite na prošlo vrijeme,
Kada je bilo pravde za sve,
Ponovo moramo dati sve od sebe,
Da danas k’o nekad stignemo do nje.

Ko zna zašto je baš danas dobro,
Što pravda dodirnu najdublje dno,
Pa ljudi ne mogu do svoje sreće,
Vjerujte da dugo ne može to.

Svi oni koji čitaju natrag,
Pravo i pravdu u ime naše,
Znajući koliko vrijeđaju nam dušu,
Trebali bi ponekad da nas se plaše.

Baš danas nam treba čvrstina i sloga,
Jer živimo sa nepravdom u ovom trenu,
Sa ponosom nosimo pravdu u srcu,
Silnici moraju dobiti smjenu.

Hvala vam

Hvala ti Bože što si nam dao,
Ljude što su danas spremni na sve,
Da posao rade po svaku cijenu,
Ne osvrćući se na mnoge zle.

Hvala ti majko što si rodila,
Dijete korisno drugom i tebi,
Da svome rodu ponudi puno,
A sve što vidi ne vuče sebi.

Hvala ti oče što uzgoj tvoj,
Nije uzaludan ni prazan bio,
I kamo sreće cijeloj naciji,
Da bi svako svoga tako naučio.

Hvala ti naša nacijo i rode,
Što znadeš uvijek prepoznati prave,
Da ih prihvatiš na pravi način,
Da nam prestanu odlaziti glave.
Nikada dosta dobrih nam ljudi,
Koji stvaraju u ime drugo,
Zato nek stigne nagrada takvim,
Da ne bi stali nek žive dugo.

Da nihov uspjeh bude nam svima,
Putokaz za sutra i zadaće naše,
Dokaz da je vrijedno služiti narodu,
Ljudi grade pruge al’ i prazne čaše.
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Oni koji mnogo znaju – malo govore. I obrnuto – najviše 
govore oni koji ništa ne znaju.
To ima veze.
Samo mišljenje može čoveka sprečiti da govori.

Nemojte biti sebični.
Udelite malo svojih žena i muževa onima koji ih nemaju.

Malo para kvari telo a mnogo para kvari dušu.
Čovek je na velikoj muci.
U čemu da čuva dušu ako pokvari telo? Šta da čuva u 
zdravom telu ako ostane bez duše?

Blago babama i dedama, koji imaju unuke.
Teško nama, koji imamo decu.

Ono što ste propustili u životu, ne možete nadoknaditi 
brzom, sumanutom vožnjom.

Ne pretičite pametnije od sebe.
Prava vozačka talmićarska disciplina zove se – ko će duže, 
a ne ko će brže voziti.

Ne zaboravite:
Mnogi nikad više ne bi vozili brzo, ali, na žalost, takvu 
priliku više neće imati.

Žali nam se jedan prijatelj:
Ja sam lud što sam glup pa uvek ispadnem blesav.

Ne možemo živeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju a 
drugi rešavaju probleme.

Kao i svakog jutra, prvo su ustali oni koji vas greju, pa oni 
koji vas voze, pa oni koji vas hrane….
I tek pošto je sve bilo spremno, zamoljeni ste da ustanete 
i vi.

Da li neki lekari, da li neki profesori, da li neki poslodavci 
primaju mito? Ne primaju, ali žive kao da primaju i to 
izaziva zabunu i nervozu.

Slušali smo jednu ženu kako kune taksistu:
Dabogda ti strujomer radio kao taksimetar!

Ako postoje i druge, razvijenije civilizacije, na nekim 
drugim planetama, možda je zemlja njihov pakao.

Teško poslu na koji ste, po ovakvom jutru, krenuli!

Pametni mogu da biraju, da budu i pametni i glupi, kako 
im kad više odgovara.
Glupi nemaju izbora.

Zašto neki očevi po svaku cenu hoće mušku decu?
Zar im nije dovoljan njihov primer?

Čuvajte se na pešačkim prelazima.
Ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji.
Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas.

Znate kada će biti rešen vaš problem? Ako ne umrete – 
nikada.

Žene ništa nisu postigle.
Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima.
A sad su ravnopravne sa nikakvim.

Žali nam se jedan slušalac: čim počne da misli – zaspi.
Nemamo objašnjenja za ovu pojavu.
Mi ga samo molimo da ne misli dok radi.

Kad se sretnu muškarac koji ne zna šta hoće i žena koja 
zna šta hoće, takav susret mora se završiti brakom.

Žena treba da je žena non-stop.
Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.

Ulažite u stomak!
To ulaganje daje brze i vidljive rezultate.
Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno.

Teško je biti dete i biti dobar.
Lakše je biti star i razumeti decu.

Ako se plašite odgovora - ne postavljajte pitanja.
Nije svako znanje lepše od neznanja.

Ispunite život ženama i decom.
Brže će vam proći.

Kolicni je vrabac, a koliko je u njemu života i radosti.
U njemu je, mogli bismo reći, samo duša. Iz malog tela 
i velike duše lakše izrasu krila nego kad je, kao kod nas, 
obrnuto.

Budimo iskreni i precizni kad se obraćamo mladima.
Oni treba da budu onakvi kakvi smo mi nekad bili.
A tek kad ostare, mogu biti ovakvi kakvi smo danas.

Deca ne podnose vaspitavanje.
Morate kriti od dece da ih vaspitavate. Pa ako na kraju i 
primete da su prevarena i vaspitana - biće im krivo, ali će 
tada već biti kasno.

Ima mnogo rasparenih ljudi i mnogo neparnih 
kombinacija.
To je česta životna priča.
Ili ste sami ili ste suvišni.

Dušan Radović: Beograde dobro jutro
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Mudre misli
Ako je ko lud ne budi mu drug.
Ako kantar ne valja ti budi ispravan.
Bolje je jedanput zaplakati nego sto puta uzdahnuti.
Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom.
Drži se novog puta i starog prijatelja.
Drvo se na drvo naslanja a čovek na čoveka.
Gledaj napred, al se osvrni i nazad.
Gde nevolja ruča, tu i tuga večera.
Kad oči govore, usta ćute.
Konju, ženi i pušci ne treba verovati.
Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.
Ljubav je puna i meda i jeda.
Lako je iza šest volova plug držati.
Ne ceni vola po rogovima ni čoveka po brkovima.
Ne boj se smrti, nego zla života.
Zlao glas i ptice nose.
Zlato se u vatri probira, čovek u nevolji.
Žena će samo onu tajnu čuvati koju ne zna.
Ženu mnogo ne mazi nego je pripazi.
Od ljubavi se ne živi al se za nju gine.
Obraz ide s glavom.
Pored suha drveta i sirovo izgori.
Prazna vreća ne može uspravno da stoji.
Sitna mačka miševe ne lovi.
Svaka je kvočka na svom gnezdu jaka.
Svaka muka za vremena, a sramota zavijeka.
Teško vuku za kojim psi ne laju.
Torba je najteža kada je prazna.
Teško onoj kući gde dima nema.
Što pređe preko zuba ode preko brda.
U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud.
U kojoj kući muž ženu bije, tu sreće nije.
Jedno krivo drvo, ceo tovar raspe.
Jezik je više glava posekao nego sablja.
Iz krivog odžaka dim pravo izlazi.
Iz prazne kuće i miševi beže.
Voda sve opere osim crna obraza.
Vo se vezuje za rogove a čovek za reč.
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