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Поштовани читаоци,

Након неколико мјесеци ево 
дође ред да изађе и нови број 
Мостова. Јесте, прошло је при-
лично времена од задњег броја 
али околности су биле такве 
да нисмо били у могућности да 
припремимо нови број. Од овог 
броја имамо и једну новост 
а то је да ће у будуће Новине 
српске Мостови излазити и 
као интернет издање. 

Тиме желимо Мостове прибли-
жити прије свега онима који су 
чешће за компјутером и којима 
се овакав начин комуницирања 
више допада. Уједно желимо 
проширити и нашу читалач-
ку публику, овим се пружа при-
лика да часопис читају и они 
који су удаљени од нас, мислим 
географски и који до сада нису 
имали прилику да се сусретну 
са овим часописом. На овакав 
начин Мостови ће брже дола-

Поново смо заједно
зити код свих наших чита-
лаца, одмах након припреме и 
уређивања биће постављени на 
интернет стране Савеза срп-
ских друштава Словеније. При-
лика је ово да Мостови чешће 
излазе, за сада једном мјесечно, 
можда у нешто мањем броју 
страна али ће зато информа-
ције бити свјежије. 

Надамо се да ћете бити задо-
вољни са оваквим Мостовима, 
и поред тога позивамо вас да 
нам пишете и својим прило-
зима омогућите још садржај-
нији часопис. То је прилика и 
да сами оцјењујете и комента-
ришете наш рад. Користимо 
ову прилику и молимо вас да 
својим пријатељима и позна-
ницима прослиједите адресу 
на којој могу пронаћи и прочи-
тати Мостове.

Прошло је више од четири мје-
сеца од задњег броја Мостова, од 
тада па до сада десило се много 
тога о чему вам пишемо и ин-
формишемо ријечју и сликом. 
Издвојили би овом приликом 
неке важније пројекте који се 
тичу Савеза српских друшта-
ва Словеније и друштава која 
су у њему. 

Ту је као први Васкршњи сабор 
када смо имали прилику угос-
тити предсједника Републи-
ке Српске као и представнике 
Министарства за дијаспору 
Србије. Од активности веза-
них за Савез ту је и посјета 

Амбасади Србије у Љубљани, 
затим учешће на Видовдан-
ским данима дијаспоре и Срба 
у окружењу и конференцији 
»Медији у дијаспори, медији за 
дијаспору«, посјета савјетни-
ка предсједника Србије као и 
учешће четири друштва на 
14. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре гдје је по-
стигнут веома добар резул-
тат, споменимо и 6. Етнофес-
тивал у Храстнику на коме су 
наступала наша друштва.

Што се тиче осталих друшта-
ва и она су имала својих актив-
ности, неке представе и про-
славе спомињемо у овом броју 
Мостова а када прођу ови 
врући љетни дани и годишњи 
одмори онда наступа период 
већих активности и реализа-
ција многих културних проје-
ката. Тада ће бити и много 
више материала за Мостове 
а ми ћемо вас информисати о 
свим догађајима, не само овдје 
код нас него и шире.

Желимо вам да ове дане одмора 
искористите на најбољи на-
чин а ми и даље остајемо уз вас 
и потрудићемо се да наредни 
број Мостова изађе што прије, 
у сваком случају у септембру.

Много поздрава,
Душан Јовановић
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Издавач
Савез српских друштава Словеније

За издавача
председник мр Драго Војводић

Главни и одговорни уредник
Душан Јовановић

Лектор за српски језик
Мића Живковић

Графичка обрада и прелом
Душан Јовановић

Компјутерска обрада
Владимир Бранковић

Обликовање
Бранко Баћовић

Молимо, да сви дописници шаљу своје 
текстове и фотографије потписане 

(CD) на адресу:

SSDS, p.p. 6006,
1001 Ljubljana

или по електронској пошти:
mostovi@zsds.si

www.zsds.si

Штампа:
Impress d.d. Ivančna Gorica

Излази 4 до 6 бројева годишње

Штампање часописа омогућили:

Часопис уписан у регистар јав-
них гласила у Министарству за 
културу Републике Словеније под 
бројем 785.
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Насловна страна:
Храм Св. Ћирила и Методија, Љубљана, Васкрс, 19.04.2009, 
120x120cm, Душан Јовановић.
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Посета Амбасади Србије
Делегација Савеза српских друштава Словеније коју је предводио мр Драго Војводић посетила је 14. 
априла 2009. Амбасаду Републике Србије у Љубљани

Делегација Савеза српских друштава 
Словеније коју је предводио мр Дра-
го Војводић посетила је 14. априла 
2009. Амбасаду Републике Србије у 
Љубљани и том приликом имала раз-
говор са Његовом Екселенцијом др 
Предрагом Филиповим, амбасадором 
Републике Србије у Љубљани.

Делегација Савеза српских друштава 
Словеније коју је предводио мр Дра-
го Војводић, председник, а у којој су 
још били Жељко Аничић, потпред-
седник, и Душан Јовановић, главни и 
одговорни уредник Новина српских 
Мостови посетила је 14. априла 2009. 
Амбасаду Републике Србије у Љубља-
ни и том приликом имала разговор 
са Његовом Екселенцијом др Пред-
рагом Филиповим, амбасадором Ре-
публике Србије у Љубљани. 

Поред амбасадора Филипова разго-
ворима су од стране Амбасаде при-
суствовале Александра Станковић, 
саветник за политичка питања, ме-
дије и културу и Наташа Калезић, 
први секретар. 

У отвореној и пријатној атмосфери 
у разговорима су дотакнута многа 
питања, нарочито проблеми и по-
тешкоће које су присутне у деловању 
српских друштава и Савеза као и це-
локупне српске заједнице у Републи-
ци Словенији. 

На почетку разговора мр Драго 
Војводић, председник ССДС, пред-
ставио је рад Савеза српских друшта-
ва Словеније и друштава која су чла-
нови Савеза. Испоставио је проблеме 
везане за статусна питања као и на 
питања положаја друштава, Савеза 
и српске заједнице у целини. Поред 
тога, нагласио је да Савез и друштва 
кроз своје деловање раде на очувању 
националног идентитета Срба у Сло-
венији.

У вези тренутних активности ис-
поставио је Васкршњи сабор који 
ће се одржати на Васкрс, 19. априла 
2009. у Љубљани. Указао је и на проб-
леме везане за суфинансирање проје-
ката Савеза и друштава као и о недо-
вољним финансијским средствима 

за реализацију културних пројеката. 
Амбасадор Предраг Филипов навео 
је да Амбасада има много посла с 
обзиром на многа нерешена међудр-
жавна питања и да је то приоритет у 
раду Амбасаде. Такође, било је гово-
ра и о посетама државних делегација 
Србије и евентуалним сусретима са 
представницима ССДС. 

Посебно је било речи, како у изла-
гању амбасадора Филипова тако и 
његових сарадница, о учењу српског 
језика у Словенији и могућностима 
за увођење наставе на српском јези-
ку у основним школама или на други 
начин.

У дискусији је било речи и о другим 
важним питањима, а испоставила се 
потреба за још бољом сарадњом како 
између Амбасаде Србије и ССДС тако 
и између Савеза и других институ-
ција.

Душан Јовановић

Разговор у Амбасади Србије у Љубљани
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Разговори су вођени 1. јула 2009. у 
седишту Савеза српских друштава у 
Љубљани, а учествовали су саветник 
председника Републике Србије Млађан 
Ђорђевић, амбасадор Србије у Слове-
нији Предраг Филипов, стручни сарад-
ник председника Републике Србије 
Гордана Гавриловић, први секретар 
Амбасаде Србије у Словенији Наташа 
Калезић, председник Савеза српских 
друштава Словеније мр Драго Војво-
дић, потпредседници ССДС Жељко 
Аничић и Боро Мирић, председник КД 
Брдо из Крања Златомир Бодирожа, 
председник СКД Слога из Нове Горице 
Илија Јанковић и главни и одговорни 
уредник Новина српских Мостови Ду-
шан Јовановић.

Након поздравног говора, мр Драго 
Војводић представио је деловање Са-
веза српских друштава Словеније и 
друштава која су чланови Савеза. По-
себно је истакао на стање нерешеног 
статуса српске заједнице у Словенији. 
Упоредио је статус и положај Срба у 
Словенији са статусом који имају наци-
оналне заједнице у Србији и Републици 
Српској, бројчано мање националне 

заједнице имају далеко бољи положај и 
решен статус док то није случај са срп-
ском заједницом у Словенији која би по 
броју припадника морала имати решен 
статус и бити призната као национална 
мањина. Председник Војводић навео је 
и податке из Декларације о положају 
Срба у земљама региона. Илија Јанко-
вић је нагласио да су у Савезу српских 
друштава Словеније тренутно најактив-
нија српска друштва, а истакао је и зло-
употребу Закона о друштвима по којем 
свако може да оснује друштво. Мр Дра-
го Војводић споменуо је и штампане 
медије, конкретно часопис Мостови, 
који се суочава са проблемима финан-
сирања.

Млађан Ђорђевић, саветник председ-
ника Србије, захвалио се на позиву и 
могућности да се на лицу места упозна 
са животом и радом Срба у Словенији. 
Рекао је да је он лично од председни-
ка Србије задужен за Србе у региону. 
Нагласио је да је потребно дефинисати 
однос према Србима у дијаспори и ре-
гиону. У вези са тим основан је Савет за 
Србе у региону који ће одржавати везе 
са Србима у земљама окружења. Такође 

је истакао да Србија жели добре односе 
са свим земљама у региону. Поносан је 
да мањине у Србији имају такав статус 
какав имају и да се боре да и Срби у Сло-
венији реше свој статус. У Национал-
ној стратегији развоја односа матице и 
дијаспоре пресудна је улога Амбасаде 
Србије у Словенији и многе активности 
ће тећи управо преко Амбасаде, а чес-
тим посетама из матице решаваће се 
споменута питања. Истакао је такође 
да ће у почетку разговарати са свима, 
а убудуће ће бити једна адреса на коју 
ће се обраћати. Потребно је, рекао је 
Млађан Ђорђевић, да Срби у Словенији 
нађу своје место и да су они мост пове-
зивања матице са светом. Споменуо је 
такође да ће се неки од пројеката фи-
нансирати преко Савета за дијаспору 
и Србе у региону. Желимо успостави-
ти партнерски однос, али партнерство 
подразумева и обавезе, каже Млађан 
Ђорђевић.

У дискусији су учествовали амбасадор 
Предраг Филипов, Илија Јанковић, 
Жељко Аничић, Златомир Бодирожа и 
мр Драго Војводић. На крају је израже-
но обострано задовољство да је дошло 
до овог разговора и да се отварају мо-
гућности како за још успешнију сарадњу 
Срба из Словеније са матицом исто тако 
отварају се и могућности за решавање 
статуса и положаја српске заједнице у 
Словенији. Председник ССДС мр Војво-
дић уручио је поклоне у знак ове посете 
са надом да ће до оваквих сусрета до-
лази чешће.

Душан Јовановић

Посета саветника 
председника Републике Србије
Савез српских друштава Словеније посетио је Млађан Ђорђевић, саветник председника Републике 
Србије, и водио разговор са представницима Савеза о актуелним питањима везаним за решавање статуса 
и побољшање положаја Срба у Словенији

Млађан Ђорђевић у разговору са представницима ССДС

Мр Драго Војводић уручује поклон
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У организацији Савеза српских друшта-
ва Словеније припремљен је Васкршњи 
сабор 2009. на коме је свечани гост 
и бесједник био Рајко Кузмановић, 
предсједник Републике Српске. Поред 
предсједника Српске, сабору су при-
суствовали амбасадори Србије и Босне 
и Херцеговине у Словенији Предраг Фи-
липов и Здравко Беговић, Мајда Ширца, 
министар за културу Словеније, Зоран 
Јанковић, градоначелник Љубљане, др 
Предраг Тојић, државни секретар у Ми-
нистарству за дијаспору Србије, Иво 
Вајгл, државни секретар Министарства 
спољних послова Словеније и други гос-
ти. 

Предсједника Кузмановића дочекао је 
у име Савеза српских друштава Сло-
веније предсједник Драго Војводић, а 
затим представио присутне предсјед-
нике српских друштава која су чланови 
ССДС. Предсједник Републике Српске 
присуствовао је васкршњој литургији 
у храму Светог Ћирила и Методија у 
Љубљани. Након литургије сви гости су 
се упутили према свечаној бини гдје се 
очекивао почетак Васкршњег сабора. 

Водитељка Снежана Максимовић поз-
дравила је присутне, а затим позвала 
предсједника Војводића да се обрати 
скупу. Скуп је поздравио Зоран Јанко-
вић, градоначелник Љубљане, а затим је 
протојереј-ставрофор Перан Бошковић, 
парох љубљански, благословио ового-
дишњи Васкршњи сабор. 

Др Предраг Тојић поздравио је скуп у име 
Министарства за дијаспору Републике 
Србије. Након ових поздравних говора, 
на бину је изашао др Рајко Кузмановић, 
предсједник Српске, одржао свечани 
говор и прогласио сабор отвореним. Об-
раћајући се присутнима, Кузмановић је 
изразио задовољство што се Срби у Сло-
венији окупљају, друже и његују своју 
традицију, обичаје и културу, додавши 
да српски народ, чувајући националне и 
културне вриједности, треба да буде от-
ворен за све цивилизоване спољне под-
стицаје и универзалне утицаје.
С обзиром да лоше вријеме није доз-
вољавало наступ фолклорних група, 
парох Перан Бошковић повео је госте у 
обилазак културно-пасторалног центра 
Српске православне цркве.

На васкршње вече приређена је вечера 
у част драгог госта, предсједника Репу-
блике Српске. На вечери и разговору 
који је том приликом био обављен, по-
ред предсједника Кузмановића и његове 
пратње, присуствовали су и амбасадори 
Босне и Херцеговине и Србије, Здравко 
Беговић и Предраг Филипов. Разговору 
је присуствовао и Перан Бошковић, па-
рох љубљански. Делегацију Савеза срп-
ских друштава Словеније водио је пред-
сједник Драго Војводић.

Васкршњи сабор 2009
На позив Савеза српских друштава Словеније свечани гост на Васкршњем сабору 2009. био је др Рајко Кузмановић, 
предсједник Републике Српске, који је уједно био свечани говорник и отворио овогодишњи сабор.

Др Рајко Кузмановић отвара Васкршњи сабор 2009

Дочек предсједника Републике Српске

Поздрав са представницима друштава

Са градоначелником Љубљане
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Представници Савеза представили су 
предсједнику Кузмановићу положај и 
статус Срба у Словенији, сарадњу са 
органима и институцијама Словеније и 
активностима и пројектима Савеза ради 
очувања идентитета, културе и обичаја 
српског народа

Мр Драго Војводић је након разговора 
рекао да је шеф Кабинета предсједника 
РС Драшко Милиновић одређен да буде 
у сталној комуникацији са представни-
цима Савеза. “Ми смо веома задовољни 
разговором са предсједником и човје-
ком који је одређен да буде у сталној 
комуникацији са нама и са којим ћемо 
моћи договарати даље облике сарадње, 
односно помоћи”, рекао је Војводић. 

Он је истакао да су представници Савеза 
изразили жељу да се РС активније укљу-
чи у рјешавање отворених неријешених 
питања, као што су школство, учешће 
у медијима и добијање статуса нацио-
налне мањине и да очекују да ће ускоро 
овакав састанак бити одржан и у Бања 
Луци. Војводић је нагласио да у свему 
томе очекује и помоћ матице Србије, 
чији су представници присуствовали 
јучерашњем састанку са предсједником 
Кузмановићем.

Предсједник Кузмановић је рекао да је 
Српска отворена и заинтересована да 
помогне и сарађује са представницима 
дијаспоре, укључујући и Србе у Слове-
нији који су значајан фактор за јачање 
веза те земље и Републике Српске од-
носно БиХ. Посјета предсједника Репу-
блике Српске свакако ће допринијети 

још бољим односима и сарадњи са свим 
институцијама Републике Српске а ре-
зултати се могу очекивати у што скорије 
вријеме на добробит свих заинтересова-
них страна нарочито Савеза и српских 
друштава.

Разговор са представницима 
Министарства за дијаспору

Представници Министарства за дијаспо-
ру др Предраг Тојић, државни секретар, 
и Симон Ђуретић, савјетник, водили су 
разговор са предсједницима друштава 
и руководством Савеза. У веома пријат-
ном и отвореном разговору испоставље-
на су сва релевантна питања дјеловања 
министарства као и дјеловања и актив-
ности српске дијаспоре са посебним 
нагласком на дјеловање Савеза српских 
друштава Словеније и свих друштава 
чланова Савеза као и на свеукупни жи-
вот, статус и положај српске етничке 
заједнице у Словенији.

Душан Јовановић

У наставку доносимо поздравно писмо 
које је упутио др Предраг Тојић, држав-
ни секретар 

Поштовани господине Војводићу,

Драга браћо и сестре,

Нит узми, нит остави, већ дај - могла би 
бити српска ововременска синтагма, коју 
сте Ви у недељу на Ускрс лета господњег 

2009. године потврдили нама гостима и 
Вашим домаћинима у земљи Вашег борав-
ка - Словенији.

Потврдили сте да од рода нисте ништа 
узели, од рода нисте одустали, већ роду 
само дајете љубав и материјално му 
се одужујете колико можете. То је у 
најкраћем утисак који смо стекли бора-
већи међу вама у недељу. Живот у времену 
тескобном и злобном Ви потврђујете да 
постоји његова лепша страна - несебично 
- испуњена неизмерном љубављу.

Останите у том расположењу, а ми смо 
Вам неизмерно захвални да и нас усмера-
вате ка истом.

С братском љубављу,

Прим. др Предраг Тојиц

Државни секретар
Министарство за дијаспору
Влада Републике Србије
Васина 20, 11000 Београд

Др Предраг Тојић у разговору са представницима ССДС

На Васкршњој литургији

Перан Бошковић, парох љубљански
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Свечани почетак овогодишњих сусрета 
озваничио је мр Срђан Срећковић, ми-
нистар за дијаспору, обративши се гости-
ма из земље и целог света. Манифестацији 
је присуствовало око 450 гостију, држав-
ни функционери из Србије, представни-
ци СПЦ, дипломатски кор, представници 
медија и привредници. Окупљенима су 
се, поред министра Срећковића, обрати-
ли и Митрополит Амфилохије Радовић, 
саветник председника Републике Србије 
Млађан Ђорђевић, премијер Републике 
Српске Милорад Додик, потпредседник 
Владе РС Божидар Ђелић, министар про-
свете Жарко Обрадовић, министар вера 
Богољуб Шијаковић и председник При-
вредне коморе Србије Милош Бугарин. У 
уводном делу, од представника дијаспоре 
реч су имали: Никола Јанић (Шведска), 
др Славомир Гвозденовић (Румунија), 
Мићо Ћетковић (Немачка), Тијана Арна-
утовић (Канада), др Љиљана Голијанин 
(САД), Драган Недељковић (Македонија) 
и Милисав Алексић (Француска).

Тема овогодишњег скупа била је »Плат-
форма за израду Националне стратегије 
развоја односа матице и дијаспоре и Срба 
у региону«. Као званичан документ Владе 
Републике Србије, национална стратегија 
проистећи ће из првог Закона о дијаспо-
ри и Србима у региону, и одредиће улогу 
државе према дијаспори и Србима у ре-
гиону и улогу дијаспоре и Срба у региону 
према Републици Србији. Овој манифес-

тацији присуствовали су и узели активно 
учешће и представници Савеза српских 
друштава Словеније, мр Драго Војводић, 
председник и Душан Јовановић, главни и 
одговорни уредник Новина српских Мо-
стови. У свом излагању које је међу прису-
тнима примљено са великом пажњом мр 
Војводић је говорио о статусним питањи-
ма и положају Срба у Словенији посебно 
истакавши мере које треба предузети на 
решавању ових питања. Из његовог говора 
издвајамо следеће: »Сматрамо да су сви 
народи у бившој Југославији били кон-
ститутивни народи, значи и аутохтони. 
Та конститутивност и аутохтоност одузе-
та је у Словенији не само Србима него и 
припадницима осталих народа. Из тога 
произлази да би српска заједница у Сло-
венији морала имати статус националне 
мањине.« у наставку излагања председ-
ник Војводић је рекао: »Срби у Словенији 
имају пуно поверење у Министарство за 
дијаспору које жели да ствари помери 
са мртве тачке. Надам се да ћемо уско-
ро добити а најсвечаније би било да га 
је скупштина већ усвојила а то је: Закон 
о дијаспори и Србима у региону. Ово у 
региону је јако битно јер ми нисмо кла-
сична дијаспора пошто смо до јуче били 
део једне државе. Складно са усвојеном 
декларацијом у новембру прошле године 
у Београду надам се да ће се или је већ 
оформљена посебна организациона једи-
ница унутар Министарства за дијаспору 
за развој сарадње и унапређење веза са 

српским народом у региону (шеста та-
чка декларације). Такође ускоро очекује-
мо оснивање српског културног центра 
у Љубљани (десета тачка декларације). 
Поред Министарства за дијаспору, оче-
кујемо и активније учешће свих осталих, 
од председника Републике, Председника 
Владе и других министарстава у реша-
вању статуса Срба у Словенији.« Што се 
тиче мера које би требало предузети за 
решавање статуса и положаја Срба у Сло-
венији потребно је следеће: »Обликовање 
предлога за одговарајућу организованост 
промоције српске културе у Словенији, 
на основу горе поменуте стратегије; ства-
рање услова за институционално повези-
вање српске националне заједнице Слове-
није са Матицом преко представника или 
на други одговарајући начин; стварање 
услова и подршке од стране Радио теле-
визије Србије – јавног сервиса, за промо-
цију и представљање циљева, програма и 
пројеката српске националне заједнице у 
Словенији.«

У току трајања сусрета мр Драго Војво-
дић, председник Савеза српских друшта-
ва Словеније, имао је неколико разговора 
са представницима државних органа као 
и са представницима дијаспоре из других 
земаља. »Видовдански дани дијаспоре и 
Срба у региону« највећа су манифеста-
ција дијаспоре, а првим Законом о дијас-
пори и Србима у региону предвиђено је да 
се убудуће обележава као дан дијаспоре.

Душан Јовановић

Видовдански дани дијаспоре 
и Срба у региону 2009
У организацији Министарства за дијаспору Републике Србије одржан је 25. и 26. јуна 2009. у београдском Центру 
Сава традиционални сусрет Срба из расејања под називом »Видовдански дани дијаспоре и Срба у региону 2009

Отварање Видовданских сусрета 2009

Мр Драго Војводић говори на скупу
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Конференцију су отворили министар за 
дијаспору Срђан Срећковић и министар 
културе Небојша Брадић. У свом поз-
дравном говору министар за дијаспору 
Срђан Срећковић истакао је: »Присуство 
представника најутицајнијих медија у Ср-
бији показује да се државни врх и држава 
Србија никад овако озбиљно нису бавили 
проблематиком дијаспоре и Срба у регио-
ну«, рекавши даље да је »велики оптими-
ста, да долази време у којем ћемо имати 
једну нову, одговорнију политику, која ће 
бити дефинисана на дуги рок од које ће 
користи имати и држава Србија и наши 
људи ма где живели«.

Небојша Брадић, министар за култу-
ру, најавио је помоћ државе медијима у 
дијаспори: »Помагаћемо у што већој мери 
и на што више начина«. Представници 
струковних удружења, Нино Брајовић (Уд-
ружење новинара Србије) и Надежда Гаће 
(Независно удружење новинара Србије), 
истакли су важност медија у дијаспори и 
значај њиховог повезивања са медијима у 
Србији. Обећали су такође помоћ струков-
них удружења, указавши да је она посебно 
важна у време економске кризе.

Први радни део конференције одржан је 
у Тањуговом прес центру, а тема је била: 
»Медији дијаспоре, очување национал-
ног идентитета и улога Јавног сервиса у 
информисању дијаспоре«. Модератор је 
био Дејан Глигоријевић, главни и одговор-
ни уредник сателитског програма РТС, а 
уводничар Александар Тијанић, генерал-
ни директор Јавног сервиса РТС, који је 
истакао да је дијаспора »највећа српска 
компанија која даје Србији од 3,5 до 5 ми-
лијарди, што је за сваки респект, компа-
нија која је помогла Србији да преброди 
све досадашње кризе«.

Присутнима на конференцији обратили 
су се и представници медија у дијаспори, 
међу којима и Душан Јовановић из Сло-
веније као представник Савеза српских 
друштава Словеније и главни и одговорни 
уредник Новина српских Мостови. Душан 
Јовановић је истакао значај и улогу медија 
у очувању националног идентитета, ос-
врћући се при томе на улогу Новина срп-
ских Мостови које издаје Савез српских 
друштава Словеније. Посебно је нагласио: 

»Садашњи садржај часописа заснива се 
прије свега на информисању о догађајима 
везаним за српска друштва, чланове Са-
веза српских друштава Словеније, њихове 
културне и друге активности. Поред тога, 
доносимо и прилоге о појединцима који 
на било који начин доприносе очувању 
и развоју културног, вјерског, а на крају 
крајева, што је најважније, и национал-
ног идентитета. Пишемо, дакле, највише о 
ономе што се дешава код нас, не избјега-
вајући при томе да објављујемо и прилоге 
о свеукупној српској култури, историји, 
традицији, вјери, итд.«

У наставку конференције тема је била 
»Улога, могућности и перспективе медија 
дијаспоре«. Модератор је био Александар 
Петров, уредник у Американском Србо-
брану, а уводничар је била Наташа Вуч-
ковић Лесендрић, помоћница министра 
културе за медије, рекавши да »Министар-
ство културе подржава медије на српском 
језику у земљама региона и да се од 2003. 
године расписују конкурси за суфинанси-
рање јавних гласила на српском језику«.

Након уводног дела реч су добили пред-
ставници медија из дијаспоре а за реч се 
поново јавио  Душан Јовановић, говорио 
је о настанку и развоју часописа Мостови, 
његовој улози у деловању Савеза српских 
друштава Словеније и свих друштава која 
су у Савезу као и о могућностима и перс-
пективама Новина српских Мостови.

Други део конференције одржан је у Ме-
дија центру НУНС-а, а овај део конферен-
ције отворила је Надежда Гаће, председни-
ца Независног удружења новинара Србије. 
Прва тема овог дела конференције био је 
»Закон о дијаспори и Србима у региону«, 
модератор је био Радоман Ирић, члан ИО 
НУНС-а, а уводно излагање одржала је Да-
ринка Ђуран, саветница у Министарству 
за дијаспору, нагласивши да је предлог За-
кона о дијаспори тренутно у скупштинској 
процедури и да се очекује да ускоро буде 
усвојен.

У наставку овог дела конференције тема 
је била »Улога медија дијаспоре у економ-
ском развоју Србије«, модератор је био 
Војислав Стевановић, заменик гл. и одг. 
уредника магазина «Економист», у увод-

ном делу говорили су  Ђорђо Прстојевић, 
помоћник министра за дијаспору и Милан 
Париводић, адвокат и бивши министар за 
привреду, који је у свом излагању на тему 
“Улога медија дијаспоре у економском 
развоју Србије” нагласио: »Медији у дијас-
пори имају врло важну улогу за Србе, а то 
је окупљање и социјално и економско по-
везивање наших људи у дијаспори. Медији 
у дијаспори имају и функцију да инфор-
мишу на балансиран и објективан начин о 
стању у матичној земљи. Трећа, такође ва-
жна функција, би била да повезују дијас-
пору са матичном земљом у смислу еко-
номске и образовне сарадње, па и могућег 
враћања у матичну земљу«. 

И у другом делу конференције ‘’Медији у 
дијаспори, медији за дијаспору’’, присут-
ни су имали могућност дискусије и поста-
вљања питања у вези са овом темом.

Сви учесници конференције били су при-
сутни на свечаном отварању манифеста-
ције »Видовдански дани дијаспоре и Срба 
у региону 2009« које је одржано 26. јуна 
2009. у Центру Сава. У поподневним сати-
ма учесници конференције отишли су до 
Пролом Бање код Куршумлије где је при-
ређен веома топао дочек, а после вечере 
наставило се са дружењем. Другог дана 
боравка у овом делу Србије представници 
медија дијаспоре посетили су прво пуни-
оницу Пролом воде, а затим обишли Ђа-
вољу Варош, једно од нових светских чуда, 
тако се бар надамо.

Душан Јовановић

Конференција »Медији у 
дијаспори, медији за дијаспору«
У организацији Министарства за дијаспору, Министарства културе, као и Удружења новинара Србије и 
Независног удружења новинара Србије одржана је 24. и 25. јуна 2009. конференција под називом »Ме-
дији у дијаспори, медији за дијаспору«.

Душан Јовановић говори о Мостовима
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На Тргу револуције у Темишвару у 
суботу 30. маја 2009. отворена је 14. 
Европска смотра српског фолкло-
ра дијаспоре на којој су учествовале 
33 групе из 13 земаља. Пре отварања 
приређен је дефиле свих учесника. 
Њих око 2.800 у народним ношњама 
прошло је улицама Темишвара, а за-
тим се присутнима обратио Славомир 
Гвозденовић, председник Савеза Срба 
у Румунији. 

Истакао је да је ово велики догађај и 
велики сусрет Срба Европе. „Нашом 
песмом из овог града поздрављамо 
Србију и српско Косово и нека се ова 
песма чује од Грачанице до Аустра-
лије“, поручио је Гвозденовић.

Срђан Срећковић, министар за дијас-
пору у Влади Србије, рекао је: „Чиње-
ница да никада нисте заборавили 
своје корене даје додатну снагу мени 
лично и целој Влади Србије да будемо 
истрајни у послу који смо започели – 
у дефинисању и спровођењу нове по-
литике према расејању“. 

На конференцији за штампу која је 
одржана пре самог отварања смотре 
министар Срећковић је истакао: „Срби 
у Румунији и Мађарској и у земљама 
бивше Југославије су аутохтоно ста-
новништво и ту живе вековима. Били 
су или су и сада конститутивни наро-
ди и зато желимо да на њих обратимо 
посебну пажњу и сматрамо да ће нас 
сви у региону у томе подржати“.

Млађан Ђорђевић, изасланик Бориса 
Тадића, председника Србије, пору-
чио је Србима из расејања да буду и 
даље лојални грађани земаља у који-
ма живе, али да са пуно љубави негују 
своју традицију и културу. 

Градоначелник Темишвара Адриан 
Орза нагласио је да је ова манифес-
тација допринела добром разумевању 
међу свим националним мањина-
ма које живе у овом граду. Државни 
секретар Департмана за међунаро-
дне односе у Влади Румуније Марко 
Атила рекао је: “Донели сте данас у 
Темишвар целу Европу и наш живот 

овде је доказ заједничких вредности 
које негујемо“.

Смотру су заједнички отворили Сла-
вомир Гвозденовић, председник Са-
веза Срба у Румунији, Срђан Срећко-
вић, министар за дијаспору Србије и 
Марко Атила, секретар Департмана 
за међународне односе Румуније.

Након свечаног отварања у темиш-
варској опери почео је такмичарски 
део смотре. Млади фолклораши пока-
зивали су своје вештине у народним 
српским играма. Због лошег времена 
није био могућ ревијални наступ на 
платоу испред опере.

Од српских друштава из Словеније 
прво је наступило Културно друштво 
Брдо из Крања са кореографијом 
„Гувно моје о Божићу малом“. Ова 
дивна кореографија показује наро-
дне обичаје из Лике који су везани 
за мали Божић. Помешана са правом 

Успешан наступ фолклорних 
група из Словеније
У Темишвару (Румунија) је 30. и 31. маја 2009. одржана 14. Европска смотра српског фолклора дијаспоре на којој 
су наступиле 33 групе из 13 земаља међу којима и четири фолклорне групе српских друштава из Словеније

Славомир Гвозденовић отвара смотру

На свечаном затварању

КУД Младост Темишвар
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изворном песмом, игром и обичаји-
ма враћа нас у она времена када су 
се верски празници обележавали на 
другачији, приснији начин. Корео-
графију су приредили Милан Гламо-
чанин и Мира Мандић.

Првог такмичарског дана наступила 
су још два српска друштва из Сло-
веније. Најпре је наступило Српско 
културно просветно друштво Свети 
Сава из Крања са кореографијом Љу-
бомира Вујичина „Игре из Владичи-
ног Хана“. Игре су најављене песмом 
„Шта се оно тамо бели“ а затим су де-
војке и момци показали своје умеће и 
свој играчки и певачки таленат. 

Српско културно друштво Видовдан 
из Љубљане наступило је са кореогра-
фијом Милана Гламочанина: „Море, 
зађе сунце“ (игре из Бујановца). 
Својски су се потрудили да се прика-
жу у што бољем свјетлу, што им је и 
успело, и потврде свој таленат и своју 
вештину.

У недељу 31. маја, другог такмичар-
ског дана, као четврто српско друштво 
из Словеније наступило је Култур-

но уметничко друштво Младост из 
Љубљане са кореографијом Миливоја 
Ђорђевића „Гламочко коло“. О насту-
пу овог друштва најбоље говори ре-
акција публике – сврстали су се међу 
друштва која су побрала највише 
аплауза.

Након завршетка такмичарског про-
грама сви учесници су се преселили 
у Парк ружа где је прво одржан кон-
церт Културно уметничког друштва 
Младост из Темишвара, а затим су 
трубачи из Владичиног Хана створи-
ли праву атмосферу пред проглашење 
резултата. 

Тада су наступили тренуци неизвес-
ности и ишчекивања. Свим учесници-
ма су подељене захвалнице за учешће 
и пехари, а затим и главне награде. 
Прво су подељене специјалне награ-
де, а међу добитницима је и Култур-
но друштво Брдо из Крања које је 
добило специјалне награде и пехаре 
најбољу изворну кореографију и нај-
бољу мушку певачку групу. 

Затим се прешло на поделу пехара за 
освојена трећа места међи којима су 

СКПД Свети Сава

КД Брдо

и наша друштва Културно друштво 
Брдо из Крања и Српско културно 
друштво Свети Сава из Крања. Са два 
трећа места морамо бити задовољни, 
а то је и доказ да је квалитет српског 
фолклора у Словенији на завидном 
нивоу. Треба истаћи да су сва четири 
друштва оправдала очекивања. 

Без обзира што су два друштва оста-
ла без награда, сви су оставили веома 
позитиван и јак утисак. Победник  14. 
Европске смотре српског фолклора 
дијаспоре је СКЦ „Петар Петровић 
Његош-Никола Тесла“ из Швебиш 
Гминда, Немачка. Српским друшт-
вима из Словеније честитамо на ос-
вајању награда и свему што су при-
казали и желимо им много успеха на 
будућим смотрама.

Организатори овогодишње смотре 
су Савез Срба Румуније и Културно-
уметничко друштво Младост из Те-
мишвара, града домаћина.

Душан Јовановић

СКУД Видовдан

КУД Младост
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Расулу које влада, и у матици и у ра-
сејању, нужно је супроставити дух је-
динства. Од Швајцараца, који говоре 
три европска језика и мноштво њихових 
дијалеката, чуо сам спасоносно начело: 
»где јединство влада – ту станује Бог«. 
И наш Вук је забележио српску народ-
ну мудрост: »Где је слога – ту је и Бо-
жији благослов«. Определили сте се за 
пут уједињења. Стрм је тај пут: нека вас 
прати срећа!

Има и биће оних који ће вас скретати са 
тог пута. Преиспитајте, пре свих, себе, 
особито пре него што почнете оцењива-
ти и критиковати друге. Извесни сувише 
воле себе, а треба волети отаџбину, бар 
колико и себе. Сујета је тешка болест и, 
не заборавимо, први смртни грех. Има 
људи који не могу да поднесу да неко 
други организује овакве скупове, као 
што је конгрес уједињења. Не пристани-
те на распре и свађе. Ваш језик треба да 
је узвишен и чист: језик љубави. На вику 
и клевете одговарајте речима помирења 
и праштања, разумевања и самилости. 
Као хор је Бетовеновој деветој симфо-
нији, тако и ваш конгрес, и сваки од вас, 
нека одговара: O, Freunde, nicht diese 
Töne! (Пријатељи, браћо, немојте тако!) 
Ја, можда, наивно, верујем у чуднотвор-
ну моћ љубави, у лековитост лепе речи 
коју љубав надахњује. А у нас се много 
грди и псује, нико ником не верује, пре-
више је мржње. Дух Свети треба да нам 
помогне да превазиђемо себе и нађемо 
заједнички језик, уместо свађалачког 
говора, чије је мрачно исходиште – ду-
боко неповерење.

Нажалост, матица вам не служи као 
узор. Морате градити имунитет и на 
болести матице. Широм Европе жи-
вите са великим и сложним народима: 
Немцима, Французима, Швајцарцима, 
Енглезима и другим: будите јединстве-
ни и самосвесни као они, па тај дух, 
слоге и солидарности, преносите у своју 
отаџбину; зрачите у њој духовним и 
душевним здрављем; помозите јој да и 
сама оздрави! Нека барвас не дели и не 
срозава страначки злодух. Нека сваки 

од нас, од вас, има сопствена уверења, 
али уз увек присутно чувство: да је отаџ-
бински интерес на првом и највишем 
месту; да је свенародно добро за нас, до-
бромислеће родољубе, битно, а да ниске 
партијске и политикантске страсти нису 
достојне да нам одређују судбински 
пут. Тај пут јединства и слоге треба да 
обасјава дијаспора, и себи и матици. На 
том путу нема починка; јер уједињење 
европских Срба само је први чин; сле-
де, што пре, усклађивања са Конгресом 
српског уједињења Америке и са слич-
ним заједницама других континената, 
особито Аустралије и Африке. То је пут 
нашега спасења.

Уједињења дијаспора ће присно са-
рађивати са матицом, што је природно 
и обострано неопходно; али неће, и не 
сме, зависити од политичких режима у 
отаџбини. Режими се смењују – Држава 
остаје. Ти режими, и бивши и садашњи, 
довољно су дали доказа о својој неспо-
собности, неповерењу и одсуству добре 
воље. Савети дијаспоре, стварани и од 
бившег режима и од садашњег, нису за-
довољили расејање, јер нису бирани на 

беспрекоран демократски начин, нити с 
удејствовали успешно. Истини на вољу, 
бивши, онај први савет, сакупио је знат-
ну помоћ отаџбини, од преко 13 мили-
она марака, што је за похвалу; пола те 
суме коришћено је за поправке поруше-
нога у нечасном и бездушном бомбар-
довању, а друга половина је нестала у 
стечајној маси, што је скандал без пре-
седана. На питање: шта сад да се ради? 
– нико од политичара-министара није 
дао баш никакав, још мање – поштен од-
говор. Дијаспора то не може да разуме, 
јер се у Европи не може ни замислити 
да у сличним случајевима владајући и 
одговорни просто, и простачки, ћуте. 
После таквих понашања, зар се може 
тражити, од Срба из расејања, нека нова 
помоћ, тако потребна, унесрећеној и 
осиромашеној отаџбини?

Као што је отаџбинско начело изнад 
страначког, тако и држава, ако је демо-
кратска, не може бити ваљана уколико је 
само, или превасходно, партијска. Ста-
билна држава почива на континуитету, 
том знаку равнотеже, узајамног пошто-
вања и самопоштовања. А у нас проме-

Порука конгресу 
уједињења Срба Европе

У Цириху, 31. маја и 1. јуна 2003.

Академик Драган Недељковић
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на власти, односно режима, значи по-
ништавање свега наслеђеног и враћање 
на почетак. Не може се напредовати, 
ни ка добру приближити, стално изнова 
почињући. Бивши режим је из расправа 
о расејању искључивао опозицију; нова 
власт то исто чини. А проблем дијаспо-
ре, то јест опстанка, засад трећине на-
шег народа, тако је тежак и трагичан да 
га ни уједињеним снагама влада и опо-
зиција не могу до краја решити; а разје-
дињене – немају баш никаквих изгледа 
ни да приступе том питању.

Треба, ипак рећи да више нема неприја-
тељског односа државе према расејању, 
а то је трећина српског народа. Најго-
ре наслеђе из титовског доба је увели-
ко превазиђено. То, ипак, не значи да 
су завладали поверење и солидарност. 
Држава се још не бави довољно судби-
ном свога народа у расејању. Српске 
сеобе на све континенте пратила је, на 
свој начин, једино Српска православ-
на црква, док политичари дају само 
обећања, засад празна, особито ако је 
реч о држављанству за све Србе, који га 
желе, о праву гласа и присуству изабра-
них представника дијаспоре у народним 
скупштинама. И ако су, с тим захтевима, 
у начелу сагласни, наши политичари по 
правилу виде, или измишљају, неке не-
премостиве тешкоће да удовоље захте-
вима дијаспоре. Некога и нечега се пла-
ше; очигледно је да не желе да зависе 
од Срба из расејања, јер те политичаре 
готово и да не занима судбина нашег на-
рода: оно што их првенствено и најви-
ше интересује то је опстанак на власти. 
Да није тако, решења за дијаспору би 
се врло једноставно и природно нашла. 
Довољно је само мало се обазрети: како 
су Хрвати решили та питања, држећи се 
гесла »Хрват је Хрвату мио, мак оје иде-
ологије био«, па сваки Хрват може лако 
да добије домовницу и друга грађанска 
права; Мађари дају личне исправе чак и 
нашим Мађарима да би могли слободно 
путовати европском заједницом, у коју 
ће Мађарска убрзо ући; Бугари нуде 
своје пасоше и нашим Македонцима, 
јер се не одричу Македоније и Македо-
наца. А у Србији животаре, понижени, 
без грађанских права, стотине тисућа 
избеглица из Хрватске, Босне, Херцего-
цине и из других изгубљених и поробље-
них земаља, некад српских.

Очигледно је са само Срби немају ни 
национални програм ни националну 
политику, јер немају дефинисану наци-
оналну државу, што имају сви око нас и 
у Европи. Стога дијаспора мора сама да 
се спасава од ишчезнућа. Асимилација 
је увелико у току, као галопирајућа смр-

тоносна болест. А смрт прети српском 
народу и у матици, јер много више Срба 
умире него што их се рађа. Бела куга 
нас коси, а и народи су смртни, па није 
нео-правдано рећи да већ присуствује-
мо агонији у учествујемо у њој.

Међутим, и ако би се повећао натали-
тет Срба, остаје питање васпитања ново-
рођених. Неко се упорно стара да нам 
избрише свест: па то и јесте можда глав-
ни смисао савремене реформе школе. 
После комунистичког волунтаризма, 
који нам је помутио памет и створио 
хаос у чувствима и свести низа поко-
лења, присуствујемо најезди мондија-
лизма, тог настављача комунистичке 
самовоље, али још радикалнијег и не-
прикривено антисрпског. Нови светски 
поредак, наставља и довршава дело ко-
мунистичке интернационале.

За опстанак Срба у расејању од пресудне 
важности је школа. Досадашње допун-
ске школе нису биле привлачне, тако да 
их данас похађа једва један до два про-
цента српске деце. Српској деци је нео-
пходна српска школа. Ни у том погледу 
матица не може бити узор. Школски 
програми, из историје, језика и књи-
жевности, пример су какви програми 
не смеју бити. Зато би дијаспора морала 
да ствара сопствену школу, са програ-
мима који би служили нашем опстанку 
широм света. Те програме, ослобође-
не комунистичких заблуда и мондија-
листичке опаке намере, није претешко 
сачинити. Ствари само треба поставити 
на своја места, како је то било пре ти-
товско-кардељевске, односно лењинско-
стаљинске пометње. Морамо се вратити 
на изворе основних историјских истина. 
Програме за допунске српске школе у 
расејању треба да стварају учени људи 
слободна духа, морално независни, без 
предрасуда. Таквих људи још има и у 
дијаспори и у отачаству. Створити доб-
ру српску школу, која спаја традицију и 
модернитет, задатак је наше елите у ра-
сејању, која за тај подухват има довољно 
и материјалних средстава и интелекту-
алних снага.

Битна је добра воља, која гради, и од-
суство сујете, која разара и руши. Тре-
ба раскрстити са извесним нашим срп-
ским менталитетом; свак у себи да се 
обрачуна с њим. Јер Срби, и у матици и 
у расејању, грабе се за положаје: свак би 
да буде вођа, председник или директор. 
Та опсесија, та жеља за влашћу, макар и 
привидном, права је болест. Ви који сад 
стварате јединствену организацију Срба 
Европе морате бити савршено отпорни 
на ту кобну болест, са свешћу да изабра-

ници народа не треба да владају, него да 
се жртвују, служећи заједничком добру.
Нови стил живота, нов начин раз-
мишљања и нови облагорођени језик 
разумевања сад су нам, више него ика-
да, неопходни. У том видим главни сми-
сао вашег конгреса уједињења.
Будите, дакле, племенити, увиђавни и 
благи, притом не мање одлучни и ис-
трајни. Добротом привлачите оне који 
друкчије мисле. Љубављу, а без имало 
сујете, супростављајмо се злоћудним 
силама које нас разарају.

Тражите заједнички језик са средином у 
којој живите и дијалог са великим култу-
рама. Уносите у српски дух универзалне 
вредности културе европске, а народи-
ма са којима општите представљајте 
највише вредности наше културе, нашег 
духа, срца и душе. Но те вредности тре-
ба добро познавати и волети. Било би 
природно да су садржане у програмима 
наших школа: да и ми и наши потомци 
знамо зашто да се поносимо што смо 
Срби. А наши у дијаспори, чак и ако се 
трајно укорене у новим срединама, ако 
постигну завидне пословне успехе, ако 
и не помишљају да се врате у отаџбину, 
да се, ипак, до трајања свог, поносе срп-
ским пореклом и именом, јер за понос 
имају разлога и права. Узор су Јевреји, 
који су остали то што су, вазда солидар-
ни, и кад су изгубили не само отаџби-
ну него и језик; али нису изгубили везу 
са Старим заветом, Тором и Талмудом. 
Имамо и ми своје старе завете, морал-
не и културне вредности, које су право 
богаство духовно. Безумно би било њега 
се лишити.

Ви у расејању бићете повлашћени и 
почашћени ако сте љдуи двеју култу-
ра: отаџбинске и нове домовине, ако 
сте код своје куће у оба језика, срп-
ском и немачком, или француском, 
или енглеском, или италијанском, или 
шведском, или….
Ако хоћете да опстанете као Срби, своју 
тешкоћу можете, и морате, да прет-
ворите у свој подвиг. Ка томе подви-
гу усуђујем се да вас позивам – на сав 
глас, из дубине душе, de profundis, као 
у псалмима Давидовим, као у житијима 
светитеља наших, као у херојским пес-
мама српским. Братски вас поздрављам. 
Ваш одани

(Са допуштењем и благословом аутора 
преузето из књиге: “Поруке Драгана 
Недељковића”, Нова Европа, Београд, 
2006.)
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СКД Петар Кочић Крањ је у веома 
кратком року постало препознатљиво 
друштво, како у локалној заједници 
тако и шире у Словенији. Сви смо ми др-
жављани нове нам домовине Републике 
Словеније. Као  држављани Словеније, 
познајемо и поштујемо културу и оби-
чаје  словеначког народа. Међутим, не 
смијемо заборавити ко смо и шта смо и 
одакле смо дошли. Основна  намјера и  
преокупација нам је да сачувамо своје 
обичаје, културу, писмо, језик и све ос-
тало традиционално из наше отаџбине 
уз сво поштовање свих других народа и 
народности у Словенији. У друштву су 
активне драмска, литерарна, етно пје-
вачка, фолклорна (ветерани) и спортска 
секција. Драмска секција је инспира-
цију у своме дјеловању нашла у богатим 
дјелима великога српскога писца Петра 
Кочића чије име носи наше друштво.  
Друштво се бави активностима које су 
усмјерене на очување и развој нашега 
културнога наслијеђа. 

Дјело великога српскога писца Петра 
Кочића »Јазавац пред судом« премијер-
но је извела 11. априла 2009. године у 
Крању драмска секција СКД Петар Ко-
чић Крањ. Жеља друштва је да шира 
јавност буде упозната са дјеловањем 
друштва и нашом културом, што би 
био наш допринос мултикултуралности 
Крања и шире у Словенији. Петар Ко-

чић је био писац босанских планина 
и крепког живота свога краја, био је 
одушевљен једноставношћу народног 
језика и народним животом и постао је 
описивач крајишких пејсажа и крајиш-
ког живота. У лику Давида Штрпца у 
„Јазавцу пред судом” снажно је и пси-
холошки тачно уобличио тип лукавог 
и притуљеног босанског сељака, кога 
вара и пљачка туђинска власт и домаћи 
зеленаши. Давид Штрбац није само бо-
сански сељак, већ сељак уопште, вјеч-
но варан и вјечно искориштаван сељак 
који је свјестан свога очајног положаја 
и тражи правду. Иако је представљен у 
комичном оквиру, он ипак изазива ду-
боко саучешће, сузе кроз смијех. Овом  
приликом се јавно захваљујемо свим 
члановима УО и свим својим чланови-
ма СКД Петар Кочић Крањ. Посебно се 
захваљујемо Бошку Ђурђевићу, прваку 
народног позоришта Републике Српске 
из Бања Луке, режисеру и сценографу 
ове наше представе. Овај пројекат су 
суфинансирали побратимљени градови 
Крањ и Бања Лука. Захваљујемо се на-
родном позоришту из Бања Луке које 
нам је пружило услуге (у костимогра-
фији и сценографији). Захваљујемо 
се такође ЈСКД испостава Крањ и ЗКД 
Крања за логистичку подршку. Хвала 
свим пријатељима и симпатизерима на-
шег  друштва за подршку у раду и раз-
воју друштва.

Улоге су тумачили: Остоја Шобот у уло-
зи Давида Штрпца, Љубомир Андрић, 
судија, Љубомир Тодоровић као пи-
сарчић и Жељко Андрић, доктор. Дјело 
Петра Кочића  »Јазавац пред судом« 
представила нам је драмска екипа СКД 
Петар Кочић Крањ пред препуном дво-
раном у којој су били чланови друштва, 
пријатељи и симпатизери као и гости: 
председник ССДС мр Драго Војводић, 
председник СКСД Вук Караџић Радо-
вљица Милан Стојановић, Живко Бањац 
из Друштва српска заједница Љубљана, 
Жељко Аничић, потпредседник СКПД 
Свети Сава Крањ, Чедо Ђукановић, 
председник Црногорског друштва Мо-
рача Крањ, Душан Јовановић, уредник 
Новина српских Мостови и многи дру-
ги. 

Жеља Управног одбора и драмске секци-
је је да се драма Јазавац пред судом 
прикаже у више словеначких градова, 
односно код свих српских друштва у 
ССДС, а то је пожелио и Бошко Ђурђе-
вић, режисер драме. Послије завршене 
представе организована је закуска за 
све присутне и забава уз музички оркес-
тар Пјешадија која је трајала до касно 
у ноћ. 

Неђељко Марић

Јазавац пред судом

Остоја Шобот као Давид Штрбац

Јазавац пред судом

Испуњено гледалиште



Јул  2009  |  Из друштава  |  15   

СКПД Свети Сава је заједно са пријатељи-
ма из Новог Сада, ансамблом Етнопедија, 
у суботу 9. маја 2009. у Прешерновом по-
зоришту у Крању извело заједнички це-
ловечерњи концерт под називом »Српска 
етно музика и фолклор«. Ансамбл Етно-
педија из Новог Сада  представља групу 
младих и амбициозних људи  који се труде 
да очувају  српску традиционалну  музику 
и песму. Академским приступом, уз  сис-
тематско прикупљање  музичког наслеђа  
и континуиран рад са младим људима на  
едукацији, чланови ансамбла успешно 
концертирају, снимају трајне снимке и 
популаришу српску музику кроз све врсте 
медија широм Србије и у иностранству. 
Уметнички руководилац ансамбла је Бра-
нислав Павловић.

У дворани је било присутно много позна-
тих и еминентних гостију: Предраг Фили-
пов, амбасадор Србије у Словенији, Игор 
Велов, заменик градоначелника Градске 
општине Крањ, представници министар-
ства за културу Р. Словеније, Растко Те-
пина из Савеза културних друштава Крањ, 
Петер Заврл, члан управе Меркатора, 
представници других српских друштава, 
представници медија ГТВ, Горењски глас, 
Крањчанка и Новина српских Мостови 
као и многи други… Посебно смо поносни 
што су нам, преваливши дуг и напоран пут 
од Београда до Крања,  допутовали Десан-
ка Ђорђевић и Љубомир Вујчин, признати 
стручњаци и сјајни познаваоци изворног 
стваралаштва. У дворани препуној по-
сетилаца, љубитеља добре, старе, извор-
не српске музике и игре, започео је наш 
заједнички концерт са инструменталном 
нумером Војвођанска игра и најмлађом 
групом Ринга раја. Сам почетак концер-

та најавиле су и наше драге водитељке 
Снежана Максимовић и Гордана Страјин. 
Први део програма започео је песмом во-
калне солисткиње Слободанке Кашиковић 
у пратњи ансамбла Етнопедија, а даље су 
се кроз програм смењивали наши драги 
гости из Новога Сада као и фолклорне 
групе нашег друштва.

Програм концерта “Српска етно музика и 
фолклор”: Војвођанска игра (инструмен-
тална: Ансамбл Етнопедија); Ринга раја 
(дечија група СКПД Свети Сава), Песме 
из Шумадије: У ливади под јасеном; Еј, 
драги, божурове сади (вокална солист-
киња Слободанка Кашиковић); Игре из 
околине Гњилана (извођачки ансамбл 
Свети Сава), аутор кореографије Десанка 
Ђорђевић, музички аранжман Здравко 
Ранисављевић, обрада народних мелодија 
Весна Бајић Стојиљковић; Заплет коло, 
(соло виолина Жељко Костић у пратњи 
оркестра Етнопедија); Жубор вода жубо-
рила, (вокална солисткиња Слободанка 
Кашиковић); Игре из околине Лесковца 
(припремни ансамбл Свети Сава), аутор 
кореографије Десанка Ђорђевић, музич-
ки аранжман и обрада народних мелодија 
Весна Бајић Стојиљковић;  Уранила Емка/
Ђилабен, башален, ромален, (соло флау-
та Маша Којић у пратњи оркестра Етно-
педија); Бог да бије, (вокална солисткиња 
Слободанка Кашиковић); Паде киша и 
помало снега, (женска певачка група ве-
терана Свети Сава); Српске игре из Беле 
Крајине (група ветерана Свети Сава), коре-
ографија Јован Мијаљковић; Игре из Црне 
Горе, кореографија Јован Мијаљковић и 
Бруно Равникар; Зокин са, (ауторска ком-
позиција, соло хармоника Зоран Милић 
у пратњи оркестра Етнопедија); Куда си 

пошла, мори, Цвето, (вокална солисткиња 
Слободанка Кашиковић и Данило Радуно-
вић); Стара Србија (Ансамбл Етнопедија) 
Беровско оро и шопска игра; Чочек 
Бакије Бакића, (соло кларинет Го-
ран Панић у пратњи оркестра Етнопе-
дија); Тамна ноћи тамна ли си, (жен-
ска певачка група СКПД Свети Сава); 
Игре из околине Владичиног Хана, 
аутор кореографије Љубомир Вујчин, му-
зички аранжман Здравко Ранисављевић, 
обрада народних мелодија Весна Бајић 
Стојиљковић. И наравно, како је то обич-
но кад је публика задовољна, следе апла-
узи, овације и  жубор у дворани  »зар је 
већ крај« иако је концерт трајао добра два 
сата, тако да су играчи морали играти на 
бис. 

Председник СКПД Свети Сава Радоман 
Крговић захвалио се драгим гостима, 
верној публици као и свим учесницима 
концерта, а признање уручио уметничком 
руководиоцу ансамбла Етнопедија Бра-
ниславу Павловићу и усмено се захвалио 
уметничком руководиоцу СКПД Свети 
Сава Јовану Мијалковићу. Након честит-
ки и жеља да оваквих и сличних конце-
рата буде што више, караван учесника је 
са гостима наставио весеље у просторима 
хотела Creina. Ту се играло, певало и про-
слављало  до раних јутарњих сати. 

Драгиша Лазовић

Српска етно музика и фолклор

Ансамбл Етнопедија

Слободанка Кашиковић

Дечија група Ринга раја
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Несигурност и збуњеност задњих мјесе-
ци на свим пољима је једина и главна 
тема ове године. Политика овдје, поли-
тика тамо, плате горе, плате доле, неки 
се награђују, неки се отпуштају са посла, 
иста тема сваки дан зависи на којим 
пољима су саговорници. И вријеме нам 
је тако, сунце киша, киша сунце и тако …  
Кажу, срећа прати храбре, оне који имају 
петљу да ризикују! Тако Србин остаје Ср-
бин кудагод да крене, гдје год да дође 
је љубав према домовини увијек права 
у његовом срцу. Не само да носи љубав 
према домовини, носи са собом и оби-
чаје својих предака. Тако и ми, члано-
ви Српског културног друштва »Слога«, 
сваке године обиљежавамо и прославља-
мо Свете Тројице - крсну славу друштва 
Кажу да смо упоран и храбар народ и да 
се не дамо тако лако, не признајемо по-
раз, боримо се у свакој борби, па и кад 
је непријатељ јачи, не одустајемо ни тада 
када би други давно одустали.

Данас и поред ове рецесијске панике сас-
тали смо се са пуно воље и жеље да и ове 
године обиљежимо и прославимо славу 
нашег друштва. Колико се успјешно су-
протстављамо и боримо против наше и 
свјетске кризе доказује и то што смо и 
ове године успјешно организовали и ре-
ализовали, поводом наше славе, турнир 
у пикаду који се одржао 17. маја у прос-
торијама нашег друштва и који се као об-
ично завршио уз добро јело и пиће. 

Турнир у малом фудбалу одржан је 24. 
маја на спортском игралишту код Ђачког 
дома. Учесници турнира су били фудбал-

ска секција КД »Брдо« из Крања која је 
заузела треће мјесто, екипа КД Македо-
нија »Охридски бисери« која се пласира-
ла на пету позицију, гостили смо по први 
пут секцију Заједнице Срба Истра-Пула 
која је заузела друго мјесто и, наравно, 
наше двије фудбалске секције - Слога 2 
и екипа Слога 1 која је по обичају зау-
зела прво мјесто. Дан је био изузетно 
лијеп и навијачи су били расположени 
за добре ћевапе и хладно пиво. Турнир је 
протекао у добром пријатељском распо-
ложењу, а за добру и квалитетну органи-
зацију су заслужни Миладин Пејаковић 
и Душан Новаковић уз помоћ екипе коју 
су изабрали. Такође, похвале припадају 
и нашем судији Савићу. 

Изабрана екипа коју сачињавају чланови 
ИО на челу са предсједником друштва 
Илијом Јанковићем се и овај пут потру-
дила да реализује прославу Свете Троји-
це - крсне славе друштва. По устаљеном 
протоколу, чланове друштва и позване 
госте: предсједника ССДС-а мр Драгу 
Војводића, Душана Јовановића уредника 
новина Мостови, Наташу Калезић пред-
ставницу Амбасаде Србије у Љубљани, 
предсједника и чланове КПШД Вук Ка-
раџић из Радовљице, секретара друштва 
Никола Тесла Постојна Слободана До-
дића, представнике љубљанске банке из 
Нове Горице и градоначелника Мирка 
Брулца из Нове Горице, поздравио је пред-
сједник друштва, члановима честитао 
славу, а свима пожелио лијеп и пријатан 
дан. Слиједио је програм којег је започео 
Душан Јовановић. Својим рециталом нас 
је поново вратио на Косово и Метохију и 

обавезао да не заборавимо да је Косово и 
Метохија било и јесте српско. Чуле су се 
и двојнице Војина Јанковића који је пра-
тио чаробним звуцима групу из Посави-
не која је пјевала пјесму родног краја. 
Својом љепотом младости и лепршавом 
игром нам се показала млада фолклорна 
секција са новом кореографијом коју је 
поставио Милан Гламочанин из Крања, 
музички аранжман Дејан Панић. И ове 
године су подијељена признања и пехари 
за најуспјешније учеснике турнира у пи-
каду и малом фудбалу. 

А нашем госту Душану Јовановићу пред-
седник Илија Јанковић поклонио је једну 
велику пепељару коју не може за свога 
живота напунити пепелом. Два члана 
српског културног друштва Слога доби-
ли су бонове у вриједности по 30 евра 
које је поклонила Маја Тодоровић, спец. 
окулист, Оптика ИБИС Ајдовшчина. 
Слиједио је славски обред којег је обавио 
наш протојереј Душан Томић, а којем је 
присуствовао и жупник римокатоличке 
цркве из Шемпетра. 

Посебно нас је угодно изненадио и раз-
веселио својом посјетом градоначелник 
Нове Горице и уједно народни посла-
ник Мирко Брулц који нас је поздравио, 
честитао нам празник и многе навео на 
размишљање о томе колико смо у ствар-
ности то што јесмо и колико смо способ-

Слава Свете Тројице 2009

Ломљење славског колача

Поздрав градоначелника Мирка Брулца

Наступ фолклорне групе СКД Слога
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У недјељу 24. маја 2009. негдје око 16 
часова, турнир у малом фудбалу добио 
је епилог. У финалу је, након неријеше-
ног резултата 2:2 у регуларном дијелу и 
извођења пенала, побједу прославила 
екипа СКД Слога 1. Друго мјесто је сас-
вим заслужено освојила екипа Српске 
Заједнице из Пуле која је била гошћа 
на нашем турниру по први пут. Треће 
мјесто заузела је екипа КД Брдо Крањ, 
у извођењу пенала била је боља од наше 
друге екипе, СКД Слога 2, која је такми-
чење завршила на четвртом мјесту, 
док су Охридски бисери били пети.

Честитамо нашој првој екипи на ос-
војеном турниру, а нашој младој екипи 
за добру борбу и велики отпор који су 
пружили много старијим и искуснијим 
противницима - уз мало више спортске 
среће могли су се наћи у великом фина-
лу. Такође хвала свим екипама и навија-
чима који су припомогли добром распо-
ложењу и лијепом завршетку турнира.

Добрила Цвијановић

Турнир у малом фудбалу
Побједа екипе СКД Слога 1 на традиционалном турниру у малом фудбалу

Пехар за прво мјесто у малом фудбалу

ни да пренесемо наше обичаје, традицију 
наших родитеља, па и сам матерњи језик 
на наша садашња и будућа покољења. 
Искреним аплаузом захвалили смо се 
на поздраву и лијепим жељама мр Драги 
Војводићу те представници амбасаде На-
таши Калезић.  Као и обично, све се за-

вршило игром и пјесмом расположених 
чланова. Њихово расположење и осмијех 
на лицу су добар доказ да су чланови ИО 
и овог пута успјешно реализовали про-
славу славе друштва уз помоћ донатора, 
а то су Петар Цвијановић, Стојан Ђурић, 
Дарко Вукмановић, Ратко Вукајловић, 

Срето Јаћимовић, Драган Савановић, 
Душан Антић, Петар Јевтић који је фи-
нансирао израду мајица за фолклорну 
секцију, а посебно морам да истакнем 
Аницу Куршума која је са својом поро-
дицом несебично даровала, поред пече-
ног прасета, и своје слободно вријеме 
припремајући славски колач и домаће 
колаче, а својим икебанама зналачки ук-
расила столове што је слави дало посеб-
ну чар и љепоту. Сви донатори заслужују 
велику пажњу и једно велико хвала, јер 
су својом донацијом увелико смањили 
материјалне трошкове друштва.

Морам да напоменем да нисмо случајно 
изабрали име »Слога« за наше друштво, 
име које са мало слова много каже. 
Жеља ми је да Слога не буде само ријеч 
међу нама, већ и стварност која обећава 
много, а која је тако неопходна свима и 
са којом можемо да се супротставимо, 
боримо и побиједимо ову рецесијску па-
нику, кризу и неслогу ако је већ има. Бу-
димо пријатељски расположени, будимо 
срећни, а то можемо ако смо сложни.

 Добрила Цвијановић 

Проглашење спортских резултата
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Изложба у Храстнику и...
Ретроспективну изложбу радова Ликовне 
колоније Ракани из Новог Града, Републи-
ка Српска, приредило је Српско култур-
но друштво Сава из Храстника уз помоћ 
Општине Нови Град, Министарства кул-
туре Републике Словеније, Министарства 
просвете и културе Републике Српске и 
Музеја Храстник. На отварању ове кул-
турне манифестације били су Здравко Бе-
говић, амбасадор Босне и Херцеговине у 
Словенији, Миран Јерич, градоначелник 
Храстника, Љиљана Јанковић, предсједни-
ца Скупштине Нови Град, Драго Војводић, 
председник Савеза српских друштава 
Словеније, гости из Новог Града, чланови 
друштва и љубитељи ликовне умјетности.

Цвијетин Нешковић, предсједник СКД 
Сава из Храстника прво је поздравио 
присутне, представио госте и истакао 
значај ове изложбе и добре сарадње са 
општином Нови Град као и са локалном 
управом Храстника. Затим се топлим и 
лијепим ријечима присутнима обратио 
Миран Јерич, градоначелник Храстника, 
рекавши да је ово значајан културни до-
гађај и да треба наставити овим путем у 
ширењу културних веза. Присутне је поз-
дравио и мр Драго Војводић, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније. У 
име општине Нови Град поздравну ријеч 
имала је Љиљана Јанковић, предсједни-
ца Скупштине Новог Града. Амбасадор 
Здравко Беговић нагласио је да се преко 
културних веза успостављају и оне друге, 
прије свега привредне. Након поздравне 
бесједе, амбасадор Беговић прогласио је 
изложбу отвореном. Жељко Касап, глумац 
и редитељ из приједорског позоришта, до-
био је бурне аплаузе за своју рецитацију. 
Присутни су затим погледали изложбене 
радове као и музејске експонате, а након 
тога отишло се у Трбовље у Ресторан »Л« у 
коме је приређена вечера за госте, а то је 
искоришћено и да се поразговара о много 
чему. Атмосферу су употпунили глумац 
Жељко Касап својом здравицом и музича-
ри из Новог Града, а млади фолклораши 
заиграли су коло.

...Љубљани
У организацији СКД Сава из Храстника 
и КУД Франце Прешерен из Љубљане от-

Ретроспективна изложба
Ликовне колоније Ракани
У Музеју Храстник у организацији СКД Сава из Храстника и Музеја Храстник отворена је Ретроспективна 
изложба радова Ликовне колоније Ракани из Новог Града, Република Српска.

ворена је у понедјељак 22. јуна 2009. ре-
троспективна изложба Ликовне колоније 
Ракани. На отварању изложбе је поред 
представника СКД Сава Храстник, КУД 
Франце Прешерен и Дома културе Нови 
Град било присутно око двадесетак посје-
тилаца који су са занимањем погледали 
изложена умјетничка дјела. На отварању 
је Цвијетин Нешковић, предсједник СКД 
Сава поздравио све присутне и захвалио се 
свима који су омогућили да дође до реали-
зације овог значајног културног догађаја. 
Присутнима се обратила и представница 
КУД Франце Прешерен захваљујући се ор-
ганизаторима и излагачима што су омо-
гућили да и овдашња јавност упозна дио 
стваралаштва не само Ликовне колоније 
Ракани него и српске културе. Представ-
ник дома културе Нови Град представио је 
Ликовну колонију Ракани као и дела која 
су изложена. Реализацију овог пројекта 
помогло је Министарство културе и про-
свете Републике Српске, Министарство 
културе Словеније, Општина Нови Град и 
Општина Храстник.

Душан Јовановић

Са отварања изложбе у Храстнику

Са отварања изложбе у Љубљани

Неке од слика
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Српско културно друштво Петар Кочић 
Крањ је 19. 07. 2009.  организовало 
Пикник за своје  чланице, чланове, 
пријатеље и симпатизере на 
фудбалском игралишту НК Храстје 
код Крања. Пикник је имао спортски, 
културни и забавни садржај. 

Поред  многобројних чланова друштва 
на Пикник су дошли и многобројни 
пријатељи и симпатизери. Веома смо 
поносни  да је пикнику присустовао 
наш свештеник православне цркве у 
Крању  протојереј  Будимир Галамић. 
Нашем позиву су се одазвали: 
Радоман Крговић, председник  СКПД 
Свети Сава Крањ са великим бројем 
својих чланова, Милан Стојановић, 
председник КПСД Вук Караџић 
Радовљица такође са својим члановима 
и Звоне Облак, представник ЈСКД  
Кран. Укупно на пикнику је учестовало 
око двесто чланова и гостију. 

Поред музике уживо нашег члана 
Недељка Милојћића, премијерно 
је наступио такође наш члан Боки 
Манојловић са промоцијом новг 
ЦД  којег је снимио код продукције 
Реноме. Присутнима се обратио и 
Остоја Шобот у улози Давида Штрбца 
са одломком из драме Јазавац пред 
судом. 

Одиграна је и фудбалска утакмица 
ветерана чланова СКД Петар Кочић 
и екипе састављене од присутних 
гостију.  Дружење је трајало до касно 
поподне. Свим присутнима се искрено 
захваљујемо са жељом: видимо мо се 
догодине на Кочићевом сабору на 
истој локацији!  

Неђељко Марић

Пикник 
СКД Петар Кочић

У добром расположењу ....

.... и коло је заиграно
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Овогодишњи, шести по реду Етно фести-
вал у Храстнику окупио је десет друшта-
ва из Словеније а као гости наступили 
су чланови КУД »Уна« из Новог Града 
из Републике Српске. Шести Етно фес-
тивал, као и досадашњих пет, изведен 
је у организацији Српског културног 
друштва »Сава« из Храстника уз финан-
сијску подршку Министарства за култу-
ру Републике Словеније, Министарства 
за дијаспору Републике Србије, Општи-
не Храстник, као и донатора АМГ Немец 
д.о.о., Храстник, Цементарна Трбовље, 
РЦР-Регионални центер за развој Заса-
вје, Мода д.о.о., Трбовље.

Фолклорна манифестација одржана 
је 13. јуна 2009. у спортској дворани у 
Храстнику уз присуство преко 400 посје-
тилаца који су уживали у пјесми, игри и 
рецитацијама. Програм је, као и многе 
до сада, успјешно водила Весна Јелић 
из Љубљане која је на почетку најавила 
6. Етно фестивал, поздравила све при-
сутне, а посебно госте међу којима су 
били представници општине Нови Град 
на челу са Љиљаном Јанковић, пред-
сједницом Скупштине Нови Град, затим 
мр Драго Војводић, предсједник Савеза 

српских друштава Словеније, предста-
вници друштава и други гости. Истакла 
је и све оне који су финансијски или на 
други начин помогли да се Етно фести-
вал организује и изведе. Затим је на бину 
позвала мр Драгу Војводића, предсједни-
ка Савеза српских друштава Словеније 
да се обрати присутнима и да отвори 6. 
Етно фестивал Храстник 2009. 

Предсједник Војводић је у поздравном 
говору истакао да се Срби кроз културна 
друштва труде да очувају своју културу, 
традицију и обичаје,а уједно богате и 
словеначки културни простор. Нагла-
сио је такође добру сарадњу друштава са 
локалним органима власти са жељом да 
се та сарадња продуби и тиме обогаћује 
културни садржај. 

Споменуо је такође и наступе фолклор-
них група из српских друштава из Сло-
веније на 14. Европској смотри српског 
фолклора дијаспоре која је одржана у 
Темишвару, у Румунији, гдје су наступи-
ла четири наша друштва, а освојене су 
двије бронзане плакете. На крају је пред-
сједник Војводић прогласио 6. Етно фес-
тивал отвореним. Као први најављени су 

Етно фестивал 
Храстник 2009
У организацији Српског културног друштва »Сава« из Храстника одржан је у суботу 13. јуна 2009. Шести 
етно фестивал Храстник 2009. на коме је учествовало десет фолклорних група

Весна Јелић, водитељка програма

Жељко Касап

СКД Сава, Храстник

МКД Кирил и Метод, Крањ

ПКУД Свети Никола, Марибор
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домаћини, чланови Српског културног 
друштва »Сава« из Храстника који су 
извели игре из Врањанског поља. Након 
њих наступило је Плесно културно умет-
ничко друштво »Свети Никола« из Мари-
бора које је извело игре из Црноречја, а 
фолклораши Српског културно хумани-
тарног друштва »Десанка Максимовић« 
из Цеља приказали су игре из Србије. 

Дошло је вријеме и за наступ гостију из 
Новог Града, али прије него што је насту-
пило Културно умјетничко друштво 
»Уна« са играма из Крајине, глумац 
приједорског позоришта Жељко Касап 
говорио је стихове Десанке Максимо-
вић и за своју рецитацију добио огроман 
аплауз као и гости за извођење своје ко-
реографије.

Посебна атракција програма били су 
најмлађи чланови, Цицибани из Кул-
турног друштва »Брдо« из Крања који су 
своје стечено знање и свој таленат пока-
зали изводећи игре из околине Лесков-
ца. Међу музичарима био је и млађани 
хармоникаш, што је права ријеткост на 
оваквим приредбама.

У наставку програма Културно умет-
ничко друштво »Млади свет« из Крања 
приказало је игре из околине Студени-
це, а кореографију под називом »Болан 
ми лежи Хајдук Вељко«, односно игре 
из Неготинске крајине извели су члано-
ви фолклорне групе Српског културног 
друштва »Слога« из Нове Горице.

На реду је била још једна гостујућа гру-
па, а то су увијек радо виђени чланови 
Македонског културног друштва »Ки-
рил и Метод« из Крања који су публику 
одушевили изводећи сплет игара Пирин. 
Након њих на сцену су ступило је Српско 
културно умјетничко друштво »Видо-
вдан« из Љубљане са играма из Лесков-

ца.
Гости из Новог Града, КУД »Уна«, пред-
ставили су се и грмечким играма, а 
претходно је глумац Жељко Касап одре-
цитовао стихове Боре Капетановића, 
пјесника из Бања Луке и поново су нас-
тале овације, како за рецитацију тако и 
за наступ фолклорне групе.

На крају програмског дијела 6. Етно 
фестивала Храстник 2009 наступили су 
чланови Културно уметничког друштва 
»Младост« из Љубљане са кореогра-
фијом Врањанска свита и, као што то 
бива код оваквих кореографија и оваквог 
извођења, морали су на захтјев публике 
још неколико тренутака остати на сцени 
и још мало заиграти.

По завршетку програмског дијела во-
дитељка Весна Јелић позвала је на бину 
Цвијетина Нешковића, предсједника 
СКД »Сава« из Храстника да подијели 
признања учесницима и тако су предста-
вницима друштава уручене захвалнице 
за учешће на овогодишњем фестивалу.

На крају програма водитељка Весна Је-
лић у име СКД »Сава« захвалила се свима 
који су се одазвали позиву и присуство-
вали овој манифестацији на којој су има-
ли прилику да виде наступе фолклорних 
група из српских друштава и драге госте 
из македонског друштва. 

Била је ово прилика да се ужива у пјесми 
и игри младих, пјесма и игра значе много 
више него што се то на први поглед чини, 
пјесма и игра су нешто што ствара не-
раскидиве везе, а за нас је битно и то што 
се овако настављају везе наше културе, 
традиције, обичаја, народног стваралаш-
тва и свега што живот чини љепшим. 

Весна Јелић се у име организатора зах-
валила свима који су наступили и оним 

КУД Уна, Нови Град

што су извели показали своју вјеру у 
љепши живот. Желимо да тако наставе и 
да оваквих дружења буде што више. Нека 
пјесма и игра буду водиље кроз живот, 
и нека што више тренутака протекне у 
оваквом расположењу и оваквој љепоти.

Душан Јовановић

КД Брдо, Крањ

КУД Младост, Љубљана

СКД Слога, Нова Горица

СКУД Видовдан, Љубљана
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Српско културно друштво Ново место је у суботу 4. ап-
рила 2009. у Културном центру Јанеза Трдине у Новом 
месту обележило другу годишњицу свог постојања. У 
културном програму наступиле су фолклорна и му-
зичка група, рецитатори и певачи. Сви који су насту-
пили својим извођењем очарали су посетиоце који су 
из дворане отишли пуни лепих утисака.

Прослава 2. годишњице
СКД Ново место
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…Ђурђевдан је празник са јако 
много народних обичаја везаних за 
њега, и магијских радњи за зашти-
ту, здравље и плодност, које се тог 
дана обављају. Ђурђевдан се сма-
тра за границу између зиме и љета, 
празник везан за здравље укућана, 
удају и женидбу младих из куће, 
плодност стоке у добре усјеве.. На 
Ђурђевдан не ваља спавати, »да не 
би бољела глава« …и не ваља про-
пустити концерт, да не би бољело 
срце…

Овако је изгледала најава цјеловече-
рњег концерта који су извели чланови 
фолклорне групе КД Брдо и то оних 
свих узраста. Концерт је одржан 16. 
маја 2009. У Културном дому Пре-
досље. Као што рекосмо на концерту 
су узели учешће фолклораши свих 
узраста, цицибани, почетници, ве-
терани, извођачи, Крајишки момци, 
свирачи, као и женска вокална гру-
па Креснице из Љубљане. Централ-
но мјесто у овом концерту заузело је 
приказивање народних обичаја веза-
них за мали Божић. 

Ђурђевданске игре
Културно друштво Брдо извело цјеловечерњи концерт по називом »Ђурђевданске игре« на 
коме су учествовали чланови фолклорне групе свих узраста

Публика је имала прилику да се упоз-
на са овим лијепим обичајима а неки 
и да се присјете дана дјетињства и 
младости. На концерту је, поред оста-
лих игара и пјесама, приказана и нова 
кореографија »Гувно моје о Божићу 
малом« са којом је КД Брдо наступи-
ло на 14. Европској смотри српског 
фолклора дијаспоре која је одржана у 
Темишвару 30. и 31. маја 2009. И за 
ову занимљиву и лијепу кореографију 
добили признање, односно прву на-
граду за најбољу кореографију. Про-
грам који је трајао више од три сата 
понудио је разноврсност игара, пјеса-
ма, глуме… 
Ова лијепа и занимљива манифеста-
ција показала је како се може чувати 
народна традиција и обичаји који се 
не смију препустити забораву. Исто 
тако показан је богат репертоар КД 
Брдо, не само у фолклорној дјелат-
ности, већ су се показале и доказале 
и нове могућности а са оваквим  овак-
вим потенцијалом могу се постићи 
добри резултати.

Душан Јовановић
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Mestna knjižnica Ljubljana
- Knjižnica Šiška
Poznato je da opšte knjižnice sve više 
brinu o popratnom kulturnom programu i 
radionicama kako bi što više privukle pa-
žnju svojih članova i drugih zainteresiranih 

»Povezanost
kao univerzum u kome živimo…« 

Različiti ambijenti, ustanove, a i države, više načina umjetničkog 
izražavanja, raznolika paleta nastupajućih kao posjetitelja i publike, 
preplitanje jezika, bogatstvo u riječi i slici… Sve je to dio povezane cjeline 
umjetničkog izražavanja i živog predstavljanja poezije i izlaganja slika i 
fotografija našeg svestranog umjetnika Branka Baćovića. U razdoblju od 
sredine maja do kraja juna, predstavio se na tri lokacije, od toga je jedna u 
Beogradu. Na svakoj nastupa sa više različitih autora te na taj način stvara 
lanac povezanosti, koji se sve više proteže kroz njegovo stvaralaštvo.  

ljubitelja različitih vrsta umjetnosti, naročito 
knjige. Deo takvog programa je u Knjižnici 
Šiška, 19. maja bio i Branko Baćović s re-
trospektivnom izložbom svojih dosadašnjih 
radova. Naravno, svaka njegova izložba, 
tako i ova, obogaćena je bogatim pjesnič-

kim opusom iz već tri objavljene knjige i 
buduće četvrte koja je u pripremi. Program 
je vodila kulturna animatorka Rada Kikelj (i 
sama pjesnica i fotograf), a u čitanju pjesa-
ma (slovenačkom, srpskom, nizozemskom, 
španjolskom i njemačkom) smo se Branku 
i Radi pridružili: Neda Galijaš, Astrid Wen-
ker, Sanaa Taha i Aleksandra Waldman 
»Već duže vreme se tema povezivanja pro-
vlači kroz moje stvaralaštvo. Svi smo deo 
Božje kreacije, pa zašto ne bi bili povezani 
kao univerzum u kome živimo« - objašnja-
va Baćović - »zato toliko nastupajućih, zato 
preplitanje jezika, zato više vrsta umetno-
sti, koje se povezuju i uspešno dopunjuju.« 
Baćović je raznoliki program ovoga puta 
upotpunio svojom uglazbljenom poezijom. 
Pri tome su mu pomogli glazbenik Zoran 
Mosić (gitara, vokal), koji je napisao veliki 
deo glazbe za sve predstavljene pjesme i 
Astrid Wenker (back vokal). Da je publika 
bila ugodno iznenađena i prezadovoljna, 
govori činjenica, da je ostala još dugo na-
kon završetka zabavljajući se uz pjesmu. 
Sam organizator kulturnog programa u toj 
knjižnici, Janez Sedej, bio je prezadovoljan 
viđenim i doživljenim, tako da uopšte nije 
ograničavao program kao ni postprogram-
sku zabavu.

Galerija 73 – Beograd
5. jun, Beograd, Banovo brdo, Galerija 73. 
Specifičan prostor nepravilnog oblika gdje 
se Baćović predstavio s retrospektivnom 
izložbom »Transformation-art«. Nakon što 
se prijavio na konkurs za izložbu u toj ga-
leriji u sezoni 2008/09, Baćovića (i još 13 
drugih umjetnika) su izabrali između 137 
prijavljenih autora. To je bilo prvo njegovo 
predstavljanje publici u rodnom gradu po-
slije 2001 godine. Za sve prisutne posje-
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titelje, koji nisu upoznati sa Baćovićevim 
predstavljanjem na multimedijalni način, je 
ovakav program bio prijatno iznenađenje. I 
pored provale oblaka nad tim djelom gra-
da baš u vrijeme otvorenja izložbe, došlo 
je dosta zainteresirane publike. Izložba je 
bila popraćena recitalom njegovih pjesama 
u više jezika, a u drugoj polovini programa 
se predstavio sa uglazbljenim recitacijama. 
Program je moderirala Neda Galijaš, koja 
se pridružila Branku i u čitanju njegovih 
pjesama. Na njemačkom je jednu pjesmu 
pročitala Sonja Marić, na nizozemskom 
Astrid Wenker koja je sudjelovala i u dru-
gom glazbenom djelu kao back vokal za-
jedno sa Baćovićem i Zoranom Mosićem 
(gitara, vokal, kompozicija).  Koliko su pri-
sutni bili zadovoljni viđenim, govori knjiga 
utisaka, u koju je nekolicina prisutnih  za-
pisala svoje impresije. Nekoliko upeča-
tljivih zapisa ću sa zadovoljstvom citira-

ti: Npr. ova od njegovog starog prijatelja 
Dragana Kljajića s kojim se susreo nakon 
više decenija, inače su nekad davno zaje-
dno svirali u rockabilly grupi Ludi gavran:                                                           
»Odavno nisam prisustvovao multimedi-
jalnom događaju tako sadržajnom i upe-
čatljivom, maksimalno profesionalno vi-
sokoestetiziranoj večeri umetnosti. Stojim 
sa punom materijalnom odgovornošću iza 
ocene: umetnost, umetnost, umetnost…«.   
Ili ove riječi oduševljenja i hvale mlade pos-
jetiteljke Željane:                                        
»Pokušavajući da pronađem prave reči 
kojima bih vam prenela poruku iz mog 
srca u kojem je sada bezbroj pomešanih 
emocija, dolazim do saznanja da je i sva-
ka reč suviše mala da opiše svu lepotu 
ovog sveta koje je stalo u ovo jedno veče! 
Ponesena predivnim utiskom koji je osta-
vljen na mene, kako stihovima, pesmom i 
muzikom, tako i predivnim pogledom iza 

svih ovih nacrtanih slika… mogu reći samo 
jedno, hvala na ovakvoj divnoj večeri!«                                                                                                                
Ili ova ozbiljna konstatacija njegovih prija-
telja Tamare i Aleksandra:
»Branko je postavio novu definiciju prime-
njene umetnosti!«                                                                 
Ne poznajem Branka iz njegovog najluđeg 
perioda života, koji je proveo u Beogradu, 
a sada kada sam i sama bila dio tog pro-
grama u njegovom gradu, imala sam prilike 
osjetiti prisnost, blaženost i divljenje publi-
ke među kojom je bilo dosta njegovih beo-
gradskih prijatelja. Vjerujem, da ova misao 
već spomenutog Dragana Kljajića govori 
puno o Branku i njegovoj simpatičnoj i stva-
ralačkoj duši: »Bravo Branko! I kad si se 
zezao, zezao si se maksimalno, i sad kad 
si ozbiljan, radiš to na pravi način… Uvek 
sa merom, a opet uvek nekako i u potpu-
nosti predano ideji umetnosti. To je ono što 
cenim kod tebe.«  

Metelkovo mesto –
Festival »Mlade rime«
U okviru četrnaestodnevnog Festivala »Mla-
de rime« na Metelkovoj u Menzi pri Koritu, 
predzadnji dan, 29. juna, četvero autora je 
predstavilo literarnu reviju Paralele (JSKD) 
u kojoj objavljuju autori, koji pišu u svom 
materinjem jeziku, a žive i stvaraju u Slove-
niji. Među njima se publici predstavio i Bran-
ko Baćović sa kraćim  repertoarom uglaz-
bljenih recitacija. U tome su mu pomogli 
Zoran Mosić i Astrid Wenker. Publika je bila 
oduševljena onim što je čula. Isto veče su 
svoju poeziju predstavila i dva mlada gosta 
iz Novog Sada: Jovan Jakšić i Siniša Tucić.                                                                                                                  
Slijedećeg dana su se na zaključnoj večeri 
festivala, literarnom maratonu predstavila 
sva tri spomenuta autora i pisac ovih redo-
va, Neda Galijaš. Pošto je odaziv učesnika 
bio veliki, nastupili smo u kasnim noćnim 
satima. Moram priznati, da je publika u 
»Metelkovom mestu« vrlo specifična i za-
interesirana za sve kulturne sadržaje, tako 
i za poeziju. Naročito je te večeri bila is-
postavljena angažirana poezija drugačijih, 
među kojima smo se našli i mi, jer pišemo 
i čitamo u drugačijem jeziku. Ali svejedno 
su nas dobro razumijeli. Moje ljubavne pje-
sme su većini ljudi privlačne i razumljive, 
Jovan Jakšić se uspješno predstavio sa 
svojom duhovitom pripovjednom poezijom, 
Baćović je izazvao odobravajući smijeh u 
publici sa svojim kratkim mudrim pjesmica-
ma, odnosno mislima. Strpljivo su poslušali 
i Sinišu Tucića, koji radi bolesti ima proble-
ma sa govorom, ali sam mu se u nekom 
trenutku sa zadovoljstvom pridružila u čita-
nju njegovih pjesama.

Tekst: Neda Galijaš, 
Foto: Stefan Van den Abbeele

   
    Sreća

      Mog čukundedu su ubili Turci.
      Na mom dedi su Nemci 
      u logoru vršili eksperimente.
      Mojoj baki su Italijani nabijali igle u oči.
      Moga tatu je ubila tuga.
      Nadam se da ću ja umreti od sreće.

Branko Baćović

Branko

Zoran

Neda

Astrid

Alexandra
Rada
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SKPD Sveti Sava iz Kranja, nastavljajući do-
bru saradnju sa Poslovnim sistemom Mer-
cator, gostovalo je i nastupilo u Mercator 
centru u Banja Luci u subotu 20. i nedjelju 
21. juna 2009. godine. Na put se krenulo u 
ranim jutarnjim satima, tačnije u 4 sata iz 
Kranja. Kao i do sada na sličnim putovan-
jima, u Ljubljani je čekao pisac ovih re-
dova koji je zajedno sa njima bio na ovom 
putovanju. Prvo je u 3.50 pozvala Ljubica i 
rekla da kreću iz Kranja. Čekao sam ih na 
dogovorenom mjestu. Nakon pola sata stiže 
autobus, vozač Boro Radić, a u autobusu 
veterani folklorne grupe, sve poznata i dra-
ga lica. Pozdravljam se sa svima, malo sam 
porazgovarao sa Majom (Radoman Krgović) 
predsjednikom društva, a zatim sam sjeo na 
svoje mjesto. U autobusu odlična atmosfera, 
prijatna muzika, putujemo po planu. Neko 
pokušava da pokrene film na DVD plejeru ali 
ne ide, a onda se prvo ženska pjevačka grupa 
odlučuje da isproba svoja grla, a muškarci 
ne bi bili to što jesu kada i oni ne bi pokazali 
svoje sposobnosti.
Prelazimo slovenačko-hrvatsku granicu 
veoma brzo, bez zadržavanja. Prije toga 
napravili smo malu pauzu. Idemo dalje, pjes-
ma se ori, raspoloženje na vrhuncu, sa ovim 
ljudima milina je ne samo putovati nego i 
biti sa njima bilo gdje. Nakon polučasovnog 
zadržavanja prelazimo granični prelaz i 
ulazimo u Gradišku, odnosno Republiku 
Srpsku. Na izlazu iz Gradiške pravimo pau-
zu od dvadesetak minuta.

Sve od Kranja 
pa do Banja Luke

I tako, nakon šestočasovne vožnje dolazimo 
u Banja Luku u hotel Palas. Razmiještamo 
se po sobama, ja opet po ko zna koji put sa 
Jovanom. Odlazimo u obližnji Tržni salon 
na ručak koji su priredili domaćini iz Mer-
cator centra-BL, a poslije ručka slijedilo je 
spremanje za odlazak u Mercator centar-
BL gdje treba u 14 sati da počne prvi nas-
tup. U autobusu Ljubica daje uputstva u 
vezi sa nastupom i ostalim aktivnostima. 
Do detalja objašnjava svaku stvar da ne bi 
nešto propustila. Na njoj je odgovornost 
i želja da se prikažu u najboljem svjetlu. 
Nekoliko minuta vožnje od hotela i već 
smo kod Mercator centra-BL. Postavljen 
je u dijelu grada gdje se vidi novogradnja i 
okolina još nije potpuno uređena, ali i to će 
se uskoro srediti, Banja Luka je poznata po 
ljepoti i tako mora ostati. Vrijeme oblačno, 
ali bez kiše. Folkloraši odlaze u garderobe 
na presvlačenje, a muzičari na podijum da 
pripreme instrumente. I mi smo tu, Ljubi-
ca, Mićo, Željko, ekipa Gorenjske televizije. 
Dolaze i predstavnici Mercatora Peter Zavrl 
i Veljko Tatić, pozdravljaju se sa nama, a tu 
je i predstavnik Mercator centra-BL Damjan 
Davidović. Sa Mićom se dogovorim da popi-
jemo pivo, ali za sada nam to ne uspijeva 
iako je dogovor postignut. Slovenački parovi 
iz FS Sava iz Kranja koji su zajedno sa nama 
stigli u Banja Luku već uvježbavaju svoj nas-
tup. Dolaze i ostali, konačno dobivam pivo, 
za stolom sjedim sa harmonikašem Zokijem 
i violinistom Željkom iz Etnopedije. Zabo-

ravih da napomenem, muzičari Etnopedije 
iz Novog Sada stigli su ranije i sačekali nas 
pred hotelom, sa njima je i Sneža. Srdačan 
susret sa dragim prijateljima.

Započinje prvi blok, muzičari su spremni i iz-
vode splet starogradskih i izvornih pjesama, 
naravno instrumentalno. Publika je ispunila 
prostor i sa pažnjom prati nastup orkestra. 
Na scenu je stupila Snežana Maksimović 
koja je u svom govoru pozdravila prisutne, 
predstavila društvo i Mercator kao i sarad-
nju društva i Mercatora. Pozdravila je Petra 
Zavrla iz Uprave Mercatora, kao i Veljka 
Tatića, zatim Damjana Davidovića iz Merca-
tor centra-BL kao i ostale goste i prisutne. 
Prvo je nastupila izvođačka grupa sa igrama 
iz okoline Gnjilana. Kakav aplauz poslije prve 
tačke, to treba vidjeti i doživjeti. Nastupa 
zatim malo mlađa ili kako je zovu pripremna 
grupa sa igrama iz Mačve. I oni dobivaju ve-
liki aplauz za svoju igru. Slijedi muzička nu-
mera, zatim nastup ženske pjevačke grupe, 
a posle nje nastupila su dva slovenačka para 
iz FS Sava iz Kranja sa slovenačkim igrama i 
neizbježnom polkom. Na red su došli vetera-Mlađa folklorna grupa SKPD Sveti Sava

Članovi FS Sava, Kranj

Veterani SKPD Sveti Sava
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ni sa igrama iz Šumadije, i odmah reakcije iz 
publike uz pjesmu Lepe li su nano Gružanke 
devojke. Ima u njima još snage, ne daju se oni 
tek tako. Buran aplauz za nastup. Ponovo je 
na redu muzička numera, a onda opet prva 
grupa i igre iz Vladičinog Hana sa kojima su 
nastupili na 14. evropskoj smotri srpskog 
folklora dijaspore koji je održan 30. i 31. 
maja u Temišvaru gdje je postignut veoma 
dobar rezultat i dobijena bronzana plaketa. 
Ponovo oduševljenje u publici. Završen je 
prvi blok i uslijedila je kratka pauza.
Počinje drugi blok. Kao prva nastupila je 
ženska pjevačka grupa veterana. Mlađa, 
pripremna grupa i igre iz okoline Leskovca. 
Na red su ponovo došli veterani sa igrama 
iz Bele Krajine koju su veoma lijepo izveli 
i dobili nagradu – veliki aplauz. Etnopedija 
je izvela muzičku numeru, potom je nastu-
pila mješovita pjevačka grupa, a zatim prva 
grupa sa igrama iz Gnjilana. Šta reći, opet iz-
vrstan nastup što je pokazala i reakcija pub-
like. Potrebno je napomenuti da se publika 
smjenjivala, jedni su dolazili, drugi odlazili, 
a bilo je i onih koji su cijeli blok gledali do 
kraja. Posjeta zaista na nivou. Iz prve grupe 
na scenu stupa Jovan Mijalković sa pjesmom 
na slovenačkom i za svoje izvođenje biva 
nagrađen velikim aplauzom. Ponovo kratka 
pauza. Stigao je i mr Drago Vojvodić, pred-
sjednik Saveza srpskih društava Slovenije sa 
suprugom Jadrankom i već je dao intervju 
za Gorenjsku televiziju. 

Prošla je i druga pauza, a onda je došao na 
red treći blok. Prvo su muzičari Etnope-
dije instrumentalno izveli nekoliko tačaka. 
Pripremna grupa prva je nastupila sa igrama 
iz okoline Leskovca. Podigli su publiku, nas-
tup odličan, samo tako. Etnopedija izvodi 
jednu starogradsku pjesmu, a na scenu stu-
paju veterani, odnosno ženska pjevačka gru-
pa koja je divno otpjevala svoju pjesmu. In-
strumentalna numera Etnopedije, solista na 
klarinetu Goran. Mješovita pjevačka grupa 
još jednom je otpjevala svoju pjesmu, a za-
tim su ponovo na red došle slovenačke igre 
u izvođenju članova FS Sava. Igre iz okoline 
Gnjilana, lijepe i privlačne uvijek, ponovo 
su privukle pažnju posjetilaca koji su znali 
nagraditi prvu grupu za odlično izvođenje. 
Na sceni je mlađa grupa. Slijedi zatim 
muzička numera, a onda ženska pjevačka 
grupa. Nakon nje prva grupa odigrala je igre 
iz Vladičinog Hana. Publika traži BIS, BIS, 
i šta drugo nego ponoviti i ispuniti želju 
publike, zaslužila je. Na kraju velika polka 
i još veće kolo, izvođači, publika, gosti, sve 
se izmiješalo, sve igra. Po završetku nastupa 
otišli smo u hotel, a veče iskoristili svako na 
svoj način, neki su otišli u grad na večeru, 
a priličan broj ostao je u hotelu. Nakon 
kraćeg dogovaranja dozvoljeno je da muzi-
ka, odnosno muzičari Etnopedije sviraju u 
hotelu. I počelo je. Muzika, ambijent, sve 
spontano pripremljeno, ali bolje nego što bi 
čovjek mogao pomisliti. Tu su i predstavnici 
Mercatora u istom raspoloženju kao i osta-
li. Bane, Zoki, Dača, Goran, virtuoz i pravi 

zabavljač Željko ne staju, muzika za srce i 
dušu, ona prava, naša. Ko to ne voli, ne voli 
ni sebe. Ima tu i slavljenika. Mlađana Tanja 
upravo taj dan imala je rođendan, prvo je na 
poklon dobila pjesmu, a onda veoma lijep 
gest predstavnika Mercatora, Peter Zavrl 
uručuje Tanji poklon i čestita joj rođendan, 
a ona onako mlada, lijepa, nenavikla na 
ovakve situacije, ne zna šta da kaže, vidi se 
da je srećna i oduševljena. Nekoliko minuta 
poslije ponoći završeno je sa zabavom, svi 
zadovoljni odlaze na spavanje, sutra je novi 
dan i novi nastupi. Violinista Željko ostaje 
još da dokrajči pivo.

Nedjelja 21. juni, buđenje u sedam sati, 
doručak i odlazak u Mercator centar-
BL. Sve je spremno i sa nestrpljenjem se 
očekuje nastup. U toku doručka neko upita 
za muzičare, a oni poranili, zoru prevarili, 
orni i voljni da još jednom pokažu dio svog 
bogatog repertoara. I počelo je. Svilen konac, 
ta divna melodija koja može ići u rang na-
jboljih melodija, u interpretaciji ansambla 
Etnopedija, najavila je početak prvog bloka 
drugog dana i onda Snežana pozdravlja 
prisutne i otvara današnji program. Prvo 
je nastupila izvođačka grupa sa igrama iz 
okoline Gnjilana. Pripremni ansambl izveo 
je igre iz Mačve, a zatim opet muzička nu-
mera Etnopedije. Ženska pjevačka grupa 
nastupila je sa jednom pjesmom, a onda su 
došli na red članovi FS Sava sa slovenačkim 
igrama. Veteranska grupa izvela je igre 
iz Šumadije. Nakon veterana uslijedila je 
muzička numera, a zatim prva grupa izvodi 
igre iz Vladičinog Hana, zatim kratka pauza, 
predah i osvježenje. Puza je iskorišćena za 
mimohod kroz Mercator centar-BL, na čelu 
muzika, a za njom svi folkloraši, naravno 
na kraju jedno veliko kolo kao uvod u nove 
nastupe.

Početak drugog bloka počeo je muzičkom 
numerom. Mlađa grupa izvela je igre iz 
Mačve, starija grupa pjesme, a zatim igre iz 
Bele Krajine. Opet muzička numera, a zatim 
pjevačka grupa. Na redu su slovenačke igre, 
a poslije njih igre iz Gnjilana u izvođenju 
prve grupe. I ovoga puta ovacije publike koja 
je u potpunosti ispunila prostor predviđen 
za publiku. Igre iz Šumadije izvela je grupa 
veterana. Dobili su veliki aplauz. Ženska 
pjevačka grupa otpjevala je pjesmu Ne plači 
Stano. Zatim solista Jovan Mijalković svo-
jom pjesmom najavljuje pauzu.
Muzička numera Etnopedije i treći blok 
koji je otvorila Snežana pozdravnim gov-
orom i predstavljanjem društva i Mercato-
ra, kao i Kranja, i naglasila da su u jednom 
od najljepših gradova. Kao prvi nastupio 
je pripremni ansambl sa igrama iz okoline 
Leskovca. Slijedi muzička numera, a onda 
zajedničko kolo folkloraša i publike.
Ženska pjevačka grupa veterana nastupila 
je i veoma lijepo otpjevala jednu pjesmu, 
a zatim su veterani izveli igre iz Šumadije. 
Mješovita pjevačka grupa izvodi svoju 
pjesmu, a nakon njih na red su došli parovi 

iz FS Sava sa slovenačkim igrama. Mlađa 
grupa predstavila se još jednom igrama iz 
Mačve. Prva grupa je još jednom izvela na 
svoj način igre iz Vladičinog Hana. Nakon 
toga na red je došlo jedno veliko zajedničko 
kolo kojim je najavljen kraj programa. Nas-
tupi svih grupa na visokom nivou.

Iz Mercator centra-BL otišli smo u grad 
i onda smo imali slobodno vrijeme koje je 
svako iskoristio na svoj način, neki su tražili 
osvježenje, drugi da nešto pojedu i tako 
dalje. Tačno u određeno vrijeme bili smo 
kod autobusa. Tu smo se pozdravili sa našim 
dragim prijateljima, muzičarima iz Etnope-
dije, ljudima koji su nas u svemu oduševili. 
Ne znam šta da kažem, da li su bolji muzičari 
ili drugari, prijatelji, ljudi sa kojima je milina 
biti u društvu, a tek kad zasviraju…
Krećemo prema Sloveniji, Ljubljani i Kran-
ju. U autobusu opet atmosfera kakvu znaju 
prirediti samo oni kojima je pjesma u srcu i 
duši, koji vole veseo život i u takvom životu 
pronalaze svoju sreću. Opet sam sa vet-
eranima i osjećam se tako lijepo da bih sa 
njima bio svaki dan. Bilo je tu pjesme, šale, 
zadirkivanja, sve ono što čovjeku stvara 
dobro raspoloženje i dobru volju i vjeru u 
život.
Prešli smo u Sloveniju i ja prelazim u drugi 
autobus, kod mladih i tako dolazim u Lju-
bljanu, ispunjen divnim osjećajima i us-
pomenama koje će dugo, dugo trajati. Oni 
nastavljaju put prema Kranju zadovoljni sa 
svim što im se desilo u ova dva divna dana i 
u divnom gradu, našoj Banja Luci.

Dušan Jovanović 

Mimohod kroz Mercator-BL

Rođendanska čestitka i poklon
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Na 14. evropskoj smotri srpskog folklora 
dijaspore među 33 društva bila su i četiri 
društva iz Slovenije, inače članovi Saveza 
srpskih društava Slovenije i to: SKPD »Sveti 
Sava« iz Kranja, KD »Brdo« iz Kranja, SKUD 
»Vidovdan« iz Ljubljane i KUD »Mladost« iz 
Ljubljane.

Ni loše vrijeme koje je bilo prvog dana trajan-
ja smotre nije pokvarilo dobro raspoloženje 
i želju svih folklornih grupa da se pokažu u 
najboljem svjetlu, da pokažu svoj talenat i 
svoju odanost srpskoj kulturi i tradiciji.
Pisac ovih redova imao je tu čast i zado-
voljstvo da bude na licu mjesta kao gost 
SKPD »Sveti Sava« i da sa njima provede 
lijepe i nezaboravne trenutke. Da bi čitaoci 
doživjeli barem dio atmosfere koja je vlada-
la, koristim priliku da opišem cijeli tok bo-
ravka.

Folkloraši, njihovo vođstvo i neki od članova 
društva krenuli su iz Kranja u petak, 29. 
maja oko 17.30, da bi usput uzeli Jovana 
Mijalkovića a zatim došli po mene, tako da 
smo iz Ljubljane krenuli u 18.45 sati. Lju-
bica Gazibara pozdravila je sve putnike, 
poželjela srećan put i uspješan nastup, a za-
tim najavila da je vođa puta Marko Smolović 
a u Temišvaru njegovu ulogu preuzima 
Goran Savić. 

Ovi divni momci i odlični folkloraši u pot-
punosti su opravdali ukazano im povjerenje. 
Sam put tekao je u dobrom raspoloženju, 
što nije pokvario ni zastoj zbog radova na 
putu. Putovanje je dalje trajalo bez većih 
problema, neke je ubrzo savladao umor i 

Тako je bilo u Temišvaru

utonili su u doboki san. Ulazak u Srbiju isto 
tako protekao je bez većeg zadržavanja, ono 
malo više od pola sata čekanja i nije nešto 
posebno kako može biti. Put je dalje vodio 
od Rume preko Fruške gore do Novog Sada 
gdje su nas sačekali muzičari iz Etnopedije. 
Za ove momeke i djevojke teško je reći da li 
su bolji ljudi ili muzičari, oboje se sjedinilo 
u njima što su pokazali u toku puta a još više 
na nastupu.

Srpsko-rumunsku granicu prešli smo sa 
čekanjem »normalnih« sat vremena, a onda 
smo premakli kazalčjke na satovima za sat 
vremena naprijed zbog rumunskog lokal-
nog vremena. U Temišvar smo stigli u 6.30, 
računajući njihovo vrijeme, i smjestili se u 
Hotel 2000, nekoliko kilometara udaljenom 
od centra grada. Tu smo susreli i članove KD 
»Brdo« iz Kranja koji su došli već u petak 
kasno uveče. Vidjelo se da su koliko, toliko 
odmorni za razliku od nas koji smo jedva 
čekali da odemo u sobe i poliježemo. Na-
kon dva sata odmora i osvježenja bili smo 
spremni za odlazak u temišvarsku operu na 
probu, gdje je inače i održana ovogodišnja 
smotra. 

Prilikom smještaja u hotelu se desio je-
dan maler koji je u dobroj mjeri pomutio 
raspoloženje, pozlilo je Sneži i svi smo se bo-
jali da li će moći nastupiti. Nije odradila pro-
bu, pratila je sve iz gledališta, ali ne bi ona 
bila to što jeste kada ne bi smogla snage i 
volje za nastup, što se na radost svih nas i de-
silo. U Operi smo se susreli i sa folklorašima 
SKUD »Vidovdan« a ubrzo zatim na ručku i 
sa članovima KUD »Mladost«. Nakon ručka 

uslijedio je defile svih učesnika Temišvarom 
a onda okupljanje pred binom na trgu.

Duvački orkestar iz Vladičinog Hana iz-
veo je himne Rumunije i Srbije a onda je 
voditeljica najavila Slavomira Gvozdenovića, 
predsjednika Saveza Srba Rumunije koji 
se toplim i srdačnim riječima obratio svim 
učesnicima smotre posebno naglašavajući 
»neka se srpska pjesma i igra razležu ce-
lim svetom«. Prijatne riječi dobrodošlice 
izrekao je i podpredsjednik Temišvara, koji 
je istakao važnost suživota različitih nacija i 
kultura u Temišvaru. 

Da napomenem da je Slavomir Gvozdenović 
otvorio smotru i poželio svim učesnicima 
prijatan boravak i mnogo uspjeha. Srđan 
Srećković, ministar za dijasporu u Vladi 
Srbije istakao je važnost ove manifestacije 
kao i Zakon o dijaspori koji otvara nove 
mogućnosti u odnosima matice i dijaspore. 
Prisutnima se obratio i predstavnik depart-
mana za međunacionalne odnose, ističući 
značaj ove smotre, suživota i multikultur-
alnosti na ovom području. Pozdrave Borisa 
Tadića, predsjednika Srbije prenio je njegov 
izaslanik Mlađan Đorđević.

Poslije ceremonije otvaranja otišli smo u ho-
tel da bi se oni koje će nastupati pripremili 
i malo odmorili pred nastup. Prije polaska u 
grad na nastup pokazalo se da nedostaje po 
neka stvar od opreme, nastala je nervoza i 
pometnja a onda je na scenu stupila Ljubica 
koja je svojim umirujućim tonom i nastu-
pom dala neku novu energiju što se poka-
zalo prilikom nastupa. Koreografija »Igre 
iz Vladičinog Hana«, autora Ljubomira 
Vujičina, izvedena je bez greške i besprekor-
no a zasluge za to pripadaju izvođačima, 
folklorašima i muzičarima. 

Bilo je pravo zadovoljstvo gledati ove 
djevojke i mladiće, koji su po ko zna koji 
put pokazali i dokazali svoj talenat. To isto 
može se reći i za nastup SKUD »Vidovdan« 
koji je nastupio sa koreografijom »Igre iz 
Bele Palanke«. Inače, prvog dana smotre 
kao drugi po redu nastupili su članovi KD 
»Brdo« iz Kranja sa koreografijom »Guvno 
moje o Božiću malom«, prikazujući narodne 
običaje iz Like koji su vezani za Mali Božić. 
Autori koreografije su Milan Glamočanin i 
Mira Mandić.

Poslije večere otišli smo u hotel da bi se 
oni koji su nastupili presvukli i spremili za 

Četrnaesta evropska smotra srpskog folklora dijaspore održana je 30. i 31. maja 2009. Godine u rumunskom gradu 
Temišvaru u organizaciji Saveza Srba Rumunije i KUD Mladost iz Temišvara
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povratak u grad na zabavni program koji je 
predviđen u Parku ruža. A Jovan Mijalković 
i ja došli smo u restoran »Lojd«, gdje smo im-
ali ručak i večeru. Tu se održavao sastanak 
Savjeta smotre na kome je prisustvovao i mr 
Drago Vojvodić, član Savjeta ispred Saveza 
srpskih društava Slovenije. Pridružio im se 
i Jovan a ja sam prvo izašao malo vani da 
prošetam i pošto nisam znao šta da radim 
vratio sam se u restoran, sjeo za drugi sto, 
naručio pivo i počeo da pišem ovaj tekst. 

Temišvarsko pivo dalo mi je dodatnu in-
spiraciju, raskomentarisalesumisemisli, 
tako da nije bilo teško opisati najvažnije 
događaje toga dana. Još da napomenem 
i to da sam se u toku ručka susreo sa mr 
Srđanom Srećkovićem, ministrom za dijas-
poru i Miodragom Jakšićem državnim sek-
retarom u istom ministarstvu. Susret je bio 
veoma srdačan i topao i bila je to prilika da 
malo popričamo.

Drugi dan boravka u Temišvaru. Ustajanje 
je bilo u devet sati, poranili zoru prevarili, 
spremanje i doručak a onda polazak iz ho-
tela. Na nekima se vidio uticaj prethodne 
noći, mladi su, mogu sve izdržati a ne znaju 
šta ih jošte čeka.

Vrijeme je opet nekako čudno, čas oblačno, 
čas sunce pokaže zrake svoje, vjetar do-
nese hladnoću, sve nekako pomiješano. Sa 
nama je ponovo lijepa i simpatična vodička 
Goca Župunski. Željko startuje autobus i 
krećemo. Otišli smo u Muzej sela gdje smo 
prisustvovali osvećenju srpske kuće. Prije 
toga malo smo prošetali i vidjeli stara zdanja 
seoskih kuća. Tu je bio priređen i kulturni 
program sa nastupom domaćih folklornih 
grupa. Krenuli smo u grad, odmakli dva tri 
kilometra i onda Mićo primijeti da mu za 
pasom nešto nedostaje, šta bi drugo nego 
frula. 

Vraćamo se nazad u Muzej sela, Mićo 
pronalazi frulu i onda idemo dalje do tržnog 
centra, a šoferi Željko i Boro, Marko i Ružica 
koji su uređivali spisak putnika i ja sa njima 
odlazimo do opere gdje prisustvujemo zadn-
jem takmičarskom dijelu smotre. Kako reče 
Marko kasnije, gledao je sve nastupe. Ovaj 
put bilo je podnošljivo vrijeme, tako da je 
bio i revijalni nastup grupa koje su prvo nas-
tupile u operi a zatim na trgu. U ovom dijelu 
nastupilo je KUD »Mladost« iz Ljubljane sa 
koreografijom Glamočko kolo, nastup za di-
vljenje, bez ijedne greške, reakcija publike 
kakva se može samo poželjeti. Svaka čast, 
pokazali su se u pravom svjetlu.

Završen je takmičarski dio smotre, ostaje još 
proglašenje rezultata u Parku ruža. Na trgu 
pred operom svi oni koji su nastupali u ova 
dva dana, 33 grupe iz Austrije, Njemačke, 
Švajcarske, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, 
Republike Srpske, Srbije kao i domaćini iz 
Rumunije. Ostalo je još malo vremena do 
početka programa proglašenja rezultata, 

trubači su tu, čuje se zvuk trube, čoček, 
moravac, čačak, užičko, zapravo jedno ve-
liko kolo kakvo sigurno Temišvar nije vidio. 
I onda je došlo vrijeme da krenemo prema 
Parku ruža, nije daleko tako da smo otišli 
pješke. Velika bina, gledalište za nekoliko 
hiljada ljudi, pod vedrim nebom, pa tako je 
nekako i bilo. Lijepo uređen park sa mnogo 
cvijeća, naravno najviše ruža, najmirisnijeg 
i najljepšeg cvijeća.

 Za ovakve prilike gdje je prisutno mnogo 
ljudi postavljen je prostor za ćevapčiće, 
pljeskavice i ostale đakonije sa roštilja. 
Željko i ja uzimamo ćevapčiće, kao i nje-
gove kćerke, sjedamo za sto i navalismo da 
jedemo, treba da se obezbijedimo, čeka nas 
dug put. Za drugim stolom neki ljudi, nep-
oznati. Odjednom jedna žena pruži nam 
bočicu od koka-kole u kojoj je bila rakija, 
Željko normalno ne pije, ja probah i vratih 
nazad a ona žena nam na srpskom reče da 
je to za nas. Zahvalismo se i započesmo 
razgovor. To su Srbi koji žive u Temišvaru. 
Ispričaše nam nešto malo o životu Srba u 
Rumuniji i Temišvaru. Rakija dobra, prava 
šljiva, kasnije je negdje nestala ali nije ni 
važno i bila je za to da se popije.

Okupljaju se kako oni koji su članovi 
društava koja su učestvovala na smotri, 
isto tako i drugi gledaoci. Iz društva »Sveti 
Sava« skoro svi su zajedno, tu su i drugi. 
Odjednom primjetismo da su zajedno četiri 
društva koja nose ime našeg najvećeg sve-
titelja, Svetog Save, društva iz Švajcarske, 
Njemačke, Rumunije i Slovenije. I ovo 
saznanje još više popravi ionako dobru at-
mosferu. 

Na sceni je KUD »Mladost« iz Temišvara sa 
svojim zanimljivim i lijepim koreografijama, 
uživali smo u pjesmi i igri naših sunarodnika 
iz Rumunije. A onda izlaze trubači, pravi de-
lirijum, sve se sjatilo pred binu, počinje igra 
kojoj kao da s ne vidi kraj, mladi kranjčani 
prednjače, nisu toliko opterećeni time kakav 
će rezultat biti, dali su sve od sebe pa šta 
bude, nisu sreća i zadovoljstvo samo u na-
gradama, zlatu i srebru, ima i ljepših stvari 
i to treba iskoristiti, a jedna od tih stvari su 
pjesma i igra, mladost, ljepota života.

Konačno dolazi do proglašenja rezulta-
ta. Prvo idu pojedinačne nagrade a onda 
proglasiše najbolju koreografiju. Ta čast 
pripade KD »Brdo« iz Kranja, oduševljenje, 
aplauzi, čestitke, nije se ni smirilo a već druga 
nagrada i to prva za najbolju muzičku grupu 
isto tako za KD »Brdo«. Svaka čast, zaslužili 
su. Podjela pehara za učešće a onda glavne 
nagrade, prvo bronzane plakete. Čekamo šta 
će da bude. I bi. SKPD »Sveti Sava« dobija 
bronzanu plaketu a samo par minuta kas-
nije i KD »Brdo« isto tako bronzanu plaketu. 
Veliki, najveći zajednički uspjeh srpskog 
folklora iz Slovenije, dvije bronzane plakete, 
dva uspješna i nezaboravna nastupa.

I onda nastaje veselje, podijeljene su i os-
tale nagrade. Ove godine konkurencija je 
bila veoma jaka, velika većina grupa imala 
je veoma dobre i zanimljive koreografije 
koje su izveli na veličanstven način. Gledam 
pred binom ovu razdraganu mladost, ljepo-
tu života, to su mladi i školovani ljudi, puni 
snage, volje, znanja, eeee zemljo moja šta 
sve imaš po bijelom svijetu, sve ovo pronosi 
tvoj glas, tvoju slavu, tvoju kulturu, običaje, 
jezik, ne da da se zaborave korijeni i da svoje 
žile pružaju širom svijeta da svi znaju ko 
smo i odakle smo.

Dolazi vrijeme za odlazak. Mnogi su već otišli 
odmah nakon proglašenja rezultata, jedni 
zadovoljni onim što su postigli a naravno 
ima tu i onih koji su jako pogođeni što nisu 
ništa osvojili, ali tako je to, o takmičenju se 
radi i ne mogu svi biti prvi ali su svi bili do-
bri. Dolazimo do autobusa, opraštamo se sa 
prijateljima iz drugih društava. Tu je i Goca, 
naša vodička. 

Pozdravljamo se sa nadom i željom da ćemo 
se ponovo sresti. Krećemo. Nakon malo više 
od pola sata vožnje dolazimo na rumunsko-
srpsku granicu. Ista procedura kao i pri-
likom ulaska, sat vremena, ne može manje, 
takva je Evropa, Balkan je malo jednostavni-
ji, brže to ide. Dolazimo u Novi Sad i tu se 
opraštamo sa našim velikim prijateljima iz 
Etnopedije, vidjećemo se 20. juna u Banja 
Luci na još jednom gostovanju.

Idemo dalje prema Sloveniji, usput odmar-
amo i osvježavamo se. Nešto malo prije 
podne stižemo u Ljubljanu. Pozdravljam se 
sa svojim dragim prijateljima i obećavam da 
ćemo se uskoro ponovo sresti na putovanju 
u neki drugi kraj, zahvaljujem se na pozivu i 
želim još mnogo ovakvih uspješnih nastupa. 
Ko kaže da mu nije bilo lijepo neka ćuti, a 
oni koji su se lijepo proveli i uživali neka to 
svima pričaju. Eto i ja vama ovo ispričah.

Dušan Jovanović
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 Ако се сјећате, у прошлом броју 
сам навео да су се међу много-
бројним старословенским пле-
менима налазила и племена која 
су била непосредни преци дана-
шњих Срба. У овом броју ћу да-
кле, писати како су се та племена 
звала и како су од њих настали 
Срби као народ. 

То наравно није могуће описа-
ти буквално и дословице; ‘’то су 
наши преци што су изумрли и 
од њих смо настали ми’’, јер се у 
међувремену догађало још мно-
го промјена. У вези овог питања, 
историјских докумената је веома 
мало. 

Римски император Порфироге-
нит наводи врло важно забиље-
жено хумско предање, како њи-
хових владара род потиче ,,од 
некрштених становника око рије-
ке Висле’’, а то су Вушевићи или 
Вишевићи. Све до  X  вијека оску-
дица тих докумената је била ве-
лика, па је веома тешко описати 
све те промјене и сва претапања 
тих племена. Многа племена су 
претрпјела одређене измјене свог 
првобитног типа. Шта је нпр. ос-
тало у нашем данашњем језику 
од дијалеката Бодрита, Дуљеба 
или Смољана.

Стари историчари, који су опи-
сивали словенска племена, једи-
но се слажу у томе да су словен-
ска племена била многобројна 
и многољудна. Такође се слажу 
око тога да су та племена живје-
ла на огромним просторима гдје 
је било много текућих и стајаћих 
вода, извора и студенаца, језера 

Срби и 
православље

и брља, баруштина и мочвара, 
шума, жбуњева и гајева.

Да би било што јасније зашто 
свјетска историја тако мало зна 
о прошлости старих Словена, 
потребно је да се присјетимо 
сљедећег. Гдје се у ствари људ-
ски род по први пут сусреће са 
историјом. Мислим да су први 
зачеци историје у првобитним, 
примитивним, пећинским пору-
кама, а касније и на записима са 
споменика. Како се људски род 
удруживао у модерније друштве-
но уређење, о прошлости својих 
предака и свога рода, почело се 
озбиљније водити рачуна. 

Највише су, наравно брину-
ли о прошлости својих предака 
племенске старјешине како би 
млађим родовима доказали су-
периорност свога рода. Као што 
је већ раније било речено Стари 
Словени су живјели на огромним 
просторима, номадским начином 
живота. Живјели су у природи и 
са природом и нијесу били стро-
го привржени животу у једном 
крају, него су се често селили. 

То је узрок зашто нијесу имали 
потребе за већим удружењима, 
па су зато веома касно основали 
родовске, па и племенске зајед-
нице. Због огромног животног 
простора и због начина живота, 
старословенска племена нијесу 
имала потребе по освајању тери-
торија, па самим тим и никакве 
потребе до ратовања. 

Дакле, изразито су били мирољу-
биви, међутим, веома неустраши-

ви као ловци и чувари своје сто-
ке. Усљед начина живота, били су 
изразито развијеног стаса и вео-
ма спретни руковањем оруђем 
и оружјем. То су те околности 
због којих су Стари Словени мно-
го касније оснивали племенско 
друштвено уређење од осталих 
народа. 

Из свега овога произилази да су 
се њихове родовске, па и племен-
ске вође задовољавале са својом 
супериорношћу на неки други 
начин и по другим основама, а 
не подчињавањем и искоришта-
вањем својих саплеменика. Дакле, 
њихове вође су у својим заједни-
цама уживале углед и цијењено 
поштовање, умјесто газдинског, 
богаташког страхопоштовања. 
Живјети дуги низ вјекова таквим 
начином живота, логично је да су 
њихове старјешине стекле и на 
неки начин добиле право до не-
прикосновености. 

Стога није чудно што многи исто-
ричари описују словенске вође, 
као слободољубиве, непопустљи-
ве, па на један начин и задрте. 
Нијесу трпјели ничије торту-
ре, па су осјећале и међусобну 
нетрпељивост, па чак и неприја-
тељство. Све су то разлози зашто 
су се Словени тешко удруживали, 
па им је то касније веома штети-
ло. Та особина се задржала чак и 
у генима данашњих Срба.
     
    Касније, много касније. велико 
римско царство у својим освајач-
ким походима допрло је и до тих 
великих пространстава гдје су 
живјела старословенска племена. 
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Многа племена старих Словена, 
била су покренута са првобитних 
простора и присиљена на сеобу. 
Све то Римљанима наравно не 
би успјело да словенска племена 
нијесу била тако разједињена и 
несложна.

Све ово овако подробно наводим 
само зато, како бих вам могао 
јасно и аргументовано потврди-
ти, да није тачно оно што се до 
сада провлачило у уџбеницима 
историје о старословенским пле-
менима, а наравно и о Србима. 
Да бих све ово могао заиста одго-
ворно написати, морао сам се ла-
тити дјела позамашне литературе 
и прочешљати много градива.

Истина је дакле сљедећа. Старо-
словенска племена су вјековима 
живјела својим начином живота. 
Живјели су мирно и природно 
све до времена римских освајач-
ких похода. Од тога времена по-
чиње раздобље вјековног немира 
за словенска племена, па чак и 
за многа друга племена. Рим-
ски императори су постајали све 
проклетији, па су им освајачки 
прохтјеви постајали све силови-
тији. То је та римска цивилиза-
ција, којој се многи подсвјесно 
диве читајући записе о њиховој 
историји.

Романи су веома рано успостави-
ли робовласничко друштво. Масе 
робова су вјековима мукотрпно 
радиле, стварајући неколицини 
владајућих огромна богаства, са 
којима је властела издржавала 
силну плаћеничку војску. Та је 
војска под вођством властеле ос-
вајала све веће територије и осни-
вала своје многе провинције. У то 
римско царство, осим Ромеја се 
уклопише многобројна герман-
ска и англосаксонска племена. Од 
свега тога дакле, је настао велики 
римски империјум који се много 
касније распаде на источни дио, 
Византију и западни дио Рима.  

На развалинама западног дијела 
римског империјума, настају за-
падне европске државе и западна 
цивилизација. Огромна опљачка-
на богаства у римским освајач-
ким походима, остадоше у тим 
западним државама. Након уки-
дања робовласничког друштве-
ног уређења западне државе су 
наставиле са експлоататорским 
начином, увођењем феудалног 
друштвеног уређења, а касније 
капиталистичког, па модернијег 
робноновчаног, те колонијалног 
и на крају инвестиционог тржиш-
ног начина улагања капитала, 
који је могућ једино ако је гло-
балног карактера. 

Тај глобализам је изнудио нови 
свјетски поредак, којег је запад-
но друштву наметало осталима. 
Због свега тога је дошло у свијету 
до многих трења и ратова. То је 
дакле, тај економски фактор који 
је био узрок многим споровима, 
па чак и свјетским ратовима.

Занимљиво је међутим, погледати 
шта се дешавало на подручју ре-
лигијског превирања. Постанак и 
развој човјека на планети Земљи 
прате многе научне теорије. Ло-
гично је да постанак човјека мора-
мо проучавати у склопу постанка 
свијета, јер је и човјек дио ције-
лог универзума. Управо због тога 
се појављују двије супротставље-
не теорије о постанку свијета, па 
и човјека, а то су; ‘’креационизам 
и еволуцијски процес’’. Прва твр-
ди да је све постало дјеловањем 
надприродних сила под вођством 
апсолутне интелигенције. Друга, 
научна теорија тврди да је све 
постало случајним дјеловањем 
природних сила по некаквим за-
конитостима универзума.

Дакле, научна предпоставка је 
сљедећа: Човјек се еволуцијским 
процесом на неки начин издвојио 
од човјеколиких примата и по-
степено развио разум, те постао 

најсавршеније живо биће на овој 
планети. Живећи милионима го-
дина у суровој природи, човјек 
је био принуђен да трпи и да се 
бори против сила многих, па и 
катастрофалних природних поја-
ва. Наравно, примитивни човјек 
те природне појаве није знао да 
објасни, па је почео да вјерује у 
дјеловање надприродних бића 
до којих је осјећао страхопошто-
вање, те је почео да им се риту-
ално моли и да их слави. Из тих 
разлога се у људском роду поја-
вила многобожачка или паганска 
вјера. Као и сви други тако су и 
Стари Словени, а наравно међу 
њима и преци данашњих Срба, 
частили и славили своје Богове.

Наши преци су у својој прадомо-
вини славили позната стара, сло-
венска божанства: Перун, Лада, 
Вит, Весна, Дажбог и сл. То је 
тзв. мистична епоха која је веома 
дуга. То је период живљења у пра-
постојбини коју су испитивачи 
прошлости смјестили углавном 
на просторе источне балтичке 
обале, затим око ријека Дњепра, 
Дњестра, Двине, Буга и околине. 
У познатој сеоби Словена, Срби 
су прешли Карпате, па се та епоха 
може звати и закарпатска епоха, 
која задире у дубоку прошлост, 
па јој је веома тешко одредити 
почетак.

Код обликовања колективног срп-
ског карактера пресудно је много 
фактора. Срби су стари европски 
народ чији би се колективни ка-
рактер могао посматрати из два 
угла. Из времена паганске мис-
тичне епохе која траје од првих 
спознања о припадности српском 
племену, па све до доласка на 
балканске просторе и преласка 
са политеизма на монотеизам и 
примања хришћанства
       

Остоја Шобот
Наставиће се                                          
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Младости моја!

     Зашто те не чујем реченицом, 
две? Да прохујалим временом 
пробудим себе.

Тонем у мислима.
Ако се некада у животу будемо 
поново срели биће то на мом 
пропутовању и срешћемо се 
у Београду, у улици моје прве 
љубави, на раскрсници свих 
раскрсница, свега и свачега.

    Назвати те и рећи да желим, 
као и ти, тај сусрет који ће трајати 
два три сата, не више.
Сетићеш се мене,  и радосна ћеш 
доћи. Допутовати однекуд, и 
срећна ћеш стићи. Ја ћу пољубити 
образ, тај чаробни образ и 
задрхтати у безречју.
Ти ћеш ми помоћи да тихо, 
лагано прође тај талас узбуђења и 
трептаја срца.

    Шетаћемо Кнез Михајловом, 
отићи на Калемегдан, гледати 
мало преко Дунава и даље, још 
даље, тамо далеко, сасвим далеко, 
далеко до негде.

    Седећемо на клупи, ћутећи 
разговарати.
И причаћу ја теби и причаћеш 

ти мени, питаћу ја тебе, питаћеш 
ти мене. Говорићемо о свему без 
извињавања, без стида и стеге. Да 
ли ћемо очима знати говорити?

    Ти ћеш видети да више нисам 
„ни леп, ни млад, ни пун нада, као 
некада пре“, да сам мало буцкаст, 
да су ми на лицу угравиране боре, 
коса седа.... Све ћеш видети у 
себи, а нећеш ми о томе говорити. 
Желећу нешто да те питам!

    Дошли у стварност из 
виртуалног света где нас чекају 
сви садашњи пријатељи. Ја ћу 
желети тих пар сати да будеш ту, 
само ту и нигде више, јер убрзо 
ћеш отићи.

    Љубазно ћемо дозволити једно 
другом да минуту, пристојно 
наслонимо главе на раменима. И 
у том кратком спокоју и заштити 
од свега лошег, ти ћеш упити 
нешто моје снаге а ја твоје.

     И тако, у том кратком сусрету, 
ја ћу препознати тренутак када 
морам отићи.

И ти и ја знамо да тако мора бити. 
И из тог сусрета радости, сете, 
чежње и туге, капнуће и капи 
среће.

Писмо сећања
     Мени ће бити тешко да те 
напустим, ти ћеш то по свему 
осетити, знаћеш по лету птица, 
по мирису траве, по боји Дунава, 
све ће се у мени ускомешати у 
том првом кораку одласка. Ти 
ћеш то видети, знаћеш као и ја да 
повратка нема, да је то путовање 
у једном правцу у којем се више 
нећемо сретати.
     
Нећемо се опраштати и растајати, 
јер растати се не можемо, ја 
тако живим нас. Ја ћу само тихо 
отићи, нећу те пратити и нећу се 
окретати за тобом да не би видела 
ту тужну слику одласка и мог 
неспретног хода. Да не би видела 
тугу у мојим очима, можда тешко 
задржану сузу, јер ја ћу желети да 
твоје сећање на мене буде лепо.
     
 Бићемо тужни и сетни и срећни, 
јер није умрло све што смо у нама 
градили, све што смо живели 
нашим сопственим животом 
и младошћу, када смо могли 
и смели све. Сада не можемо 
и не смемо нас. У ваздуху ће 
заискрити наш живот и ти ћеш 
знати и ја ћу знати све.
     
Одлазећи, ја ћу те видети у глави 
како одлазиш својим путем, 
једним јединим који имаш. И, 
чуваћу те! Од свега лошег ћу те 
чувати и ти ћеш то морати знати 
и када не будеш хтела и када 
пожелиш да се не сетиш и када 
пожелиш да заборавиш.
    
 Заборавити нећеш!
  
 Неко ново путовање може 
ме довести у Нови Сад, на 
Петроварадин, на стазе наших 
шетњи. Волео бих да као добар 
друг и пријатељ изнад свега 
и изнад свих, пођеш са мном 
незаборавним стазама нашим. 

С пером на срцу!
Драгиша Лазовић       



Јул 2009  |  Забавна страна  |  33

Branko Baćović
PESMA O PESMAMA

Pesma teče iza razuma, 
mirno i lako.
Tako da um ne vidi
topi ti srce, steže grlo,
sa razjarenim bikovima 
gazi po tebi,
pleše sa smrću, 
rađanjem i bolom.
U ljubavnom grotlu 
kuva ti kosti
puštajući mašti 
da razuzda dušu.
Iz stomaka leptire 
u paunove pretvara,
a nemani iz glave 
u kućne ljubimce.
Sa prošlošću pumpa ti vene,
sadašnošću otvara pluća
i pogledom u nova jutra
na potiljak oči ti stavlja.
Bajke urezuje u dlanove
i prirodu uvlači pod kožu.
Uvija se oko tvoga straha
pretvarajući iluzije u anđele.
Planete topi u ustima, 
mirisima umrežuje čula.
Daje ti slobodu 
da budeš i ne budeš,
da jesi i nisi, da letiš i voliš.
Tada ostaješ bez vazduha
napunjen osećanjima
dok se igra sa tvojim vrednostima.
U njoj vidiš i majku i oca
i ćerku i sina, brata i sestru.
Ona je krater 
koji čeka da ga napunuš
svojom pažnjom.

Nema granica.
Jedino ima –
tebe.

...KAO DA SE NIŠTA NIJE DOGODILO!

Ležao sam.

Pesak se urezivao u moju
i kožu čoveka do mene.

Stotine... milioni... milijarde... nogu 
dodirivalo je tirkiznu vodu.

Povezani smo bili i vetrom
i zracima sunca.

Isprepletani bilionima bića
što lete i plivaju.

Dodirivali smo ruke
živih, mrtvih i nerođenih.   
 
Dotakli smo se Boga

i razloga našega postojanja.

Dostigli smo mir.

Zavladala je beskrajna tišina
kao pred detonaciju...

***

I onda...

Onda smo uzeli svoje stvari sa plaže... 

i otišli...

DA LI SMO ŽIVI?

Smrt ne boli.
Samo se utisne u život –
kako onaj na Zemlji,
tako i onaj na Nebu.

Da li smo živi ovde –
ukroćeni u telu
ili smo živi gore –
dok letimo prema zvezdama?

To je večito pitanje.
A odgovor je jedan...

Jesmo!

OTAC

Suze odlaze
a on je
zauvek uklesan
u moje sećanje
i pesmu.

SADA

Prošlost 
na mene
nema takav uticaj
kao moje misli –
sada.

ŠMIRGL PAPIR

Šmirgl papir je grub –
ali glača –

kao život
našu dušu!

SRCE 

Moje srce
je ispalo iz stege
onoga trenutka
kada je naučilo –
jezik promena.

ODGOVOR 

Na sva pitanja sam dobio 
jedan odgovor –
život.

PROLAZNOST

Umesto da živim
ja primećujem –
prolaznost.

SVET 

Kada pomislim
da svet nije dobar,
ne smem da zaboravim
da sam ja 
za nekoga
ceo svet!

TIŠINA

Misli –
ne urlajte!
Ne čujem –
život.

ANĐELI

Pitao sam srce
– Gde su anđeli?
Srce mi je odgovorilo:
– Svuda gde sam i ja.

Pitao sam srce 
– Zašto ih ne vidim?
Srce mi je odgovorilo:
– Ni mene ne vidiš
a kucam u tebi.

AROGANCIJA

Arogancijom 
mogu ući u istoriju –
ali ne mogu u Božje srce.

ČARI BUDUĆNOSTI

Kada je ne vidim –
obično mi je niko nije ukrao –
nego sam je toliko gledao
da me je zaslepila.

SRCE I KUĆA

Srce je kao kuća –
sigurnija ako su prozori zatvoreni,
ali zato lepša ako su otvoreni.

ŽIVOT I SMRT

Ako je kraj života – 
početak smrti,
onda je kraj straha –
početak života.
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Анегдоте из пиротског краја
Пусто турско

У новоослобођене округе 1878. године, Србија је довела 
чиновнике из унутрашњости. Међу њима било је и избеглица 
из Босне и Херцеговине после устанка 1875. и припадања 
овог дела под сферу утицаја Аустроугарске по одлукама 
Берлинског конгреса. Они су били препознатљиви и по 
тада непознатим именима и презименима. Један од њих 
презивао се Половина. По имену га нико није ни звао ни 
познавао. Сачини тако Среско начелство у Пироту акт којим 
сваку општину обавезује колико новца треба да сакупи на 
име пореза, а колико и чега све у натури. Начелник је био 
одсутан, па овај чиновник у потпису написа:
-За начелника Половина.
Отворе писмо у Чиниглавачкој општини и када им деловођа 
прочита, председник рече:
-Шта је ово, па боље да си се врне турско, овија бре тражи 
братсћи пола-пола, а Турци су узимали десет΄к.

 
Војин и Влајко

Комшије у селу, комшије и са појатама. Свакодневно су 
заједно, јер и стада терају у пашу у истом правцу. Једне 
вечери Војина замени стриц Бела, који му је из села донео 
поруку да одмах сиђе у село пошто га очекују отац и мајка 
да се нешто важно договоре.
Сутрадан пре подне враћа се Војин у планину и издалека 
довикује Влајка:
-Влајкооооо…мене ме женееее!
-А од кудеееее?
-Изи Извоооор…
-А за којууу?
-За некоју Даринууу…
-Ој Војинееее, оно и мене женеее!
-Од куде знајеш?
-Оцутра ми тата донесе леб и каза миииии…
-Од куде је невестатаааа?
-Исто изи Извоооор.
-А како њу имееее?
-Милеваааа…

Шести падеж

Често се Пироћанцима подсмевају што кубуре с падежима, а 
они једини у свету имају и место звано Падеж.
Шалу на страну, али муке муче и просветни радници у школи 
и са децом и са помоћним персоналом.
Још између два рата остала је прича о Бранку Игњатовићу – 
Ћисалку, професору и школском служитељу чика Љуби.
Кадгод је дежурни, професор Бранко педантно проверава 
све, па је често интервенисао:
-Љубо, све ли је чисто и свуда?
-С метлу метено, с крпу забрисано господине.
-Није с крпу, није с метлу. Шести падеж је крпом и метлом. 
Кад ћеш бре, чика Љубо, једном то да утувиш?
И тако се то понављало.
Пред порођај супруге, професор је отпрати код својих да се 

породи у Нишу. Брижно је ишчекивао радосну вест. Дође 
и тај дан. Насмејан поштар доноси телеграм. Професор 
отвара, чита, па се тек замисли. Чика Љуба, који је Бранка 
позвао са часа, стоји уз поштара и пита:
-Син ли је, господине, или ћерка?
-Ма жена ми јавља да сутра возом стиже са Браниславом, а 
ми смо се договорили да дете крсти ако је мушко Бранислав, 
а ако је женско Бранислава па сада не знам да ли је син или 
ћерка.
-Те ти, господине, твој шести падеж. Да ти је лепо пиротсћи 
написала »Доодим с Бранислава или с Браниславу«, одма би 
разбрал – победнички ће чика Љуба.

Не иде му се

Овчарује Лека Ценин на суватима изнад села у Горњем 
Високу и ужива: цовара му, дудук и двојће, јанџ’к, заструзи 
пуни сира. Тек се замомчио. Једно поподне пристигне му 
старији брат и повиче му да овце навали према појати да 
попасом крену, а он ће доћи да га смени:
-А, што? – буни се Лека.
-Нашти су рекли до мрак да си дома.
-Как’в је зор?
-Неје зор него решили нашти да те зажене нач’ска.
-Па не може ли това без мене да напраје?

Пун погодак

Попа Ђуру преместе из сеоске парохије у Лужници за 
пароха крупачке цркве. Навикао на парохијане, сматрао је 
да ће се брзо уклопити у нову средину. Међутим, у Лужници 
се ракија пије пре, за време, и после јела, а овде је обичај 
другачији. Није знао да има домаћинстава староседелаца, 
који су имали винограде и досељеника, који их нису имали, 
уколико неки појединац није нашао да купи какву парцелу. 
Дође време да свети воду на Пејчиндан и још у првој кући 
домаћин га запита:
-Оче, за кво си?
-По једну ракију – одговара Ђура.
-Е, оче, нестала ни је, ми смо винећи, а комовица не траји 
толко д’лго.
У следећој кући домаћин опет:
-Попе, за кво си пошто си по првњи пут у кућу?
-Може по винце.
-Е, попе, че ти останем дужан. Имам убаву рећију оди 
аралиће.
Тако тога дана поп Ђура никако да потрефи.
Следећег дана крене опет, али на питање домаћина увек 
одговара једно исто:
-Че пинемо кво је дал Бог у овуја кућу.
И није промашио. Где му се допадне, попије целу чашу, 
а где му није по вољи само проба, разуме се увек уз 
благослов.

(Преузето из Витомир В. Живковић: КривоОгледало
Пирот 1997.)
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Ako neka žena kupuje košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla onda je udata. Ako pri tome 
pjeva, onda je i prvo i drugo. 
Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao. 
Ako se bojiš usamljenosti, ne ženi se.
Biti zarobljenik, to nije pitanje; radi se samo o tome, da se čovjek nikad ne preda.
Bogu se obraćamo kad želimo postići nešto nemoguće. Za nešto moguće dovoljni su nam i lju-
di.
Brak iz računa je zajednica ljudi koji nikada ne mogu računati jedno na drugo.
Čitav sam zivot bio sebično bice u praksi premda nikad u principu.
Čitava tajna da produžujemo život sastoji se u tome da ga ne skraćujemo.
Čovjek ima mnogo manje no što vjeruje da ima i može mnogo manje no što vjeruje da može.
Doktori se neprekidno trude da nam sačuvaju zdravlje, a kuvari da ga upropaste. Ovi drugi kao 
da su vještiji u svom poslu.
Draž susreta sa prijateljem znatno mi umanjuje osjećanje da ne volim njegovu ženu.
Država, to sam ja. To je početak kraja.
Građanski rat. Ura! U ime naroda istrijebićemo sami sebe.
Grešiti je ljudski, ali je za potpuni haos potreban kompjuter.
Ima mnogo žena koje su udovice već sutradan po vjenčanju, jer su im umrli muževi o kojima su 
maštale.
Ima samo jedan način da se voli 1000 žena; da se od 1000 žena voli samo jedna žena.
Izdaja prijatelja je prva vježba za izdaju domovine.
Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i nase zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam 
ništa. Čak ni naše vrline.
Kad postane životinja, čovjek je gori od životinje.
Kad se djevojka uda zamjenjuje pažnju svih muškaraca za nepažnju jednog.
Kad smo srećni uvijek smo dobri, ali kada smo dobri, nismo uvijek srećni.
Mišljenje koje naši neprijatelji formiraju o nama, bliže je istini nego ono što mi imamo o sami-
ma sebi.
Mora da je zbilja veliki užitak biti na vlasti, kad je se toliko ljudi želi dočepati.
Može li iko da se sjeti kad to vremena nisu bila teška i kad novaca nije bilo malo?
Nada je san budnih.
Najveća usluga koju jedan otac može da učini djeci je da voli njihovu majku.
Najveće zadovoljstvo ne nalazimo u novim stvarima, već u navici.
Najveći čovjek uvijek ostaje dijete.
O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osjećate, a nemoralno ono 
posle čega se osjećate loše.
Onaj ko se uzdiže dolazi iz dubine.
Oni koji se penju stepenicama uspjeha nikad se ne žale da su ostali bez daha.
Ono što ljudi obično traže od Boga u molitvi jest: da dva i dva ne budu četiri.
Ponekad jedan posto ludosti nadjača devedeset devet razuma.
Poneki su toliko uporni u otkrivanju tuđih slabosti kao da se radi o otkrivanju skrivenog bla-
ga.
Postoje dvije vrste muškaraca koji ne znaju ništa o ženama: oženjeni i neoženjeni muškarci.
Salto morale je mnogo opasnije nego salto mortale.
Samo čovjek koji prezire ljubomoru dostojan je nje.
Samo je jedan kutak svemira koji sigurno mozete popraviti, a to ste vi sami.
Sanjati se može samo u fotelji; sanjati u krevetu, to je vulgarno.

Mudre misli



Ђавоља варош


