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Новине српске

ДЕСЕТА СМОТРА ФОЛКЛОРНИХ ГРУПА
СКУПШТИНА ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
СВЕТОСАВСКИ ДАНИ 2010
ДЕСИЛО СЕ КОД НАС
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Идемо даље
Поштовани читаоци!

Од задњег броја Мостова протекло је 
више од три мјесеца, у том периоду де-
сило се много тога у нашим друштвима 
као и у Савезу српских друштава Сло-
веније. Простор нам не дозвољава да 
би о свему опширно писали али смо се 
потрудили да о најважнијим догађаји-
ма информишемо све оне који се зани-
мају за дјелатности и Савеза и друшта-
ва, па и појединаца.

Можемо се похвалити да је ових мјесе-
ци било веома живо, низале су се ак-
тивности, чак се дешавало да у једном 
дану имамо по два или више пројеката, 
што је и за похвалу али исто тако и за 
забринутост у вези усклађивања тер-
мина. Надамо се да до тога у будуће 
неће долазити.

Што се тиче Савеза српских друштава 
Словеније, поред смотре фолклорних 
група, вођене су и друге активности ве-
зане за рад не само Савеза и друштава 
која су у Савезу него се те активности 
тичу и цјелокупне српске заједнице 
у Словенији. Крајем прошле године, 
тачније 24. децембра одржана је у Бе-
ограду конститутивна сједница Савје-
та за дијаспору и Србе у региону којој 
је присуствовао и мр Драго Војводић, 
предсједник ССДС и изнио проблеме 
који су везани за статус и положај српс-
ке заједнице у Словенији. 

Овај Савјет као и Скупштина за дијаспо-
ру и Србе у региону бавиће се свим пи-
тањима везаним за живот и рад српске 
дијаспоре и Срба који живе у земљама 
окружења. С тим у вези свједоци смо 
једног веома важног догађаја који се 
десио пар дана прије закључења овог 
броја Мостова. Наиме,  20. марта 2010. 
одржана је изборна скупштина на 
којој је изабран је делегат у Скупштину 
дијаспоре и Срба у региону о чему пи-
шемо на другом мјесту.

Настављена је добра сарадња са ин-
ституцијама у Републици Српској, 
представници Савеза српских друшта-
ва Словеније, на позив предсједника 
Републике Српске, били су присутни 

на прослави Дана државности и крсне 
славе Републике Српске 9. јануара на 
дан светог Стефана.

Да су односи са Министарством за 
дијаспору на високом нивоу показа-
ла је и посјета државног секретара 
др Предрага Тојића Савезу српских 
друштава Словеније 16. јануара 2010. 
године када је отворио 10. смотру фол-
клорних група. Др Предраг Тојић био је 
одушевљен не само оним што је видио 
на смотри фолклорних група него и 
свим оним чиме се баве наша друштва.

Савез српских друштава Словеније 
посјетила је и новинарска екипа Радио-
телевизије Србије на челу са новинар-
ком Лидијом Радуловић. Била је ово 
прилика да се представи Савез српских 
друштава Словеније као и друштва која 
су њему. У директном укључењу у про-
грам Радио-телевизије Србије и емиси-
ју Србија на вези, мр Драго Војводић је 
рекао: 

‘’Ако кажемо да су Срби у бившој 
заједничкој држави у Словенији 
били народ, имали школу на срп-
ском језику и сва остала права, по-
сле 1991. Године сва та наша права 
су брисана, призната су само Мађа-
рима, Италијанима и донекле Роми-
ма. Нас називају непризнате етничке 
заједнице. То нас вређа и очекујемо 
од Парламента Републике да ће ба-
рем усвојити закон по којем ће нас 
именовати именом (Срби) јер ми то 
и јесмо и желимо да останемо.

Наша браћа Словенци су законом 
у Србији као и у Републици Српској 
признати као национална мањина и 
уживају сва права.

Ми не желимо да будемо у бољем по-
ложају али очекујемо исти положај 
као што га имају Словенци у Репу-
блици Србији и Републици Српској 
иако их је у обе државе десет пута 
мање него нас Срба у Словенији. Ми 
Срби јесмо за интеграцију али не же-
лимо асимилацију, бар не тако брзо 
као што ће се десити ако не поправи-
мо наш положај.

Желимо да наша деца уче српски 
језик, да добијемо свој простор у 
медијима и сва остала права која 
већ уживају наша браћа Словенци 
у Републици Србији и Републици 
Српској. Очекујемо активно учешће 
не само Министарства за дијаспору 
него и свих институција Републике 
Србије и Републике Српске у попра-
вљању нашег положаја у Републици 
Словенији’’.

По дести пут одржана је смотра фол-
клорних група, поред квалитета који 
су приказале фолклорне групе важно 
је напоменути и огромно занимање 
публике за ову манифестацију, дво-
рана Шпански борци била је премала 
да прими све који су жељели видјети 
наступе младих фолклораша. Ова смо-
тра је била и изборно такмичење за 
наступ на 15. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре а право наступа 
стекле су четири првопласиране гру-
пе. Надамо се и вјерујемо да ће и ове 
године наше групе постићи добре ре-
зултате као и посљедњих година. На 
десетој смотри фолклорних група по-
ред пјесме и игре побиједила је прије 
свега младост која је још једном пока-
зала своје право лице и свој однос до 
културе и очувања традиције.

Друштва су такође била веома активна 
и у овом броју објављујемо чланке ве-
зане за њихове активности.

Иаоко смо покушали да у овом броју 
представимо прије свега оне актив-
ности које су везане за рад Савеза и 
друштава, доносимо и неколико за-
нимљивих чланака као и прилога које 
ћете, вјерујем, са занимањем прочита-
ти, а ту је и неизбјежна забавна страна.

Надамо се да ћете бити задовољни са 
садржајем овог броја а очекујемо и 
ваше примједбе и сугестије као и ваше 
прилоге. Зато, пишите нам. Идемо 
даље, Мостови су ту, са вама.

Душан Јовановић
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Насловна страна:
11. смотра фолклорних група у Љубљани, 
16.01.2010, 120x120cm, Душан Јовановић
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Поводом 9. јануара, Дана Републи-
ке Српске и Крсне славе Републике 
Српске у Бања Луци су поводом тога 
одржане свечаности на којима су 
поред званичника Републике Српс-
ке присуствовали и бројни гости. На 
позив Др Рајка Кузмановића, пред-
сједника Републике Српске, овим 
свечаностима присуствовали су мр 
Драго Војводић, предсједник Савеза 
српских друштава Словеније и Ду-
шан Јовановић, главни и одговорни 
уредник Мостова.

Свечаности су почеле Светом Ар-
хијерејском литургијом и славским 
обредом у Саборном храму Христа 
Спаситеља у Бања Луци уз присуство 
бројних вјерника, гостију и славље-
ника.

Наставило се Свечаном академијом 
у Банском двору. Наком интонирања 
химне Републике Српске свечану 
бесједу одржао је Др Рајко Кузмано-
вић, предсједник Републике Српске. 
Поред званичника Републике Српске 
академији су присуствовали Борис 
Тадић, предсједник Србије, предста-
вници дипломатског кора, предста-
вници других удружења и грађана. 
Након свечане бесједе услиједио је 
културни програм у коме су учество-

Дан Републике Српске
У Бањој Луци је свечано прослављен Дан Републике Српске и Крсна слава Републике Српске

вали Мјешовити хор СПД Јединство, 
Бања Лука, Мјешовити хор Универзи-
тета у Бањој Луци, Гудачки оркестар 
Академије умјетности Бања Лука и 
Музичке школе Владо Милошевић, 
Бања Лука, глумци Народног позори-
шта из Бања Луке и вокални солисти 
Сњежана Савичић и Синиша Пајић.

По завршетку Свечане академије Др 
Рајко Кузмановић, предсједник Ре-
публике Српске приредио је пријем 
у Палати Републике. Гости су имали 
прилику да појединачно честитају 
Дан Републике Српске и Крсну сла-
ву предсједнику Републике Српске 
Др Рајку Кузмановићу, Игору Радоји-
чићу, предсједнику Скупштине РС, 
министру за финансије и Милораду 
Додику, предсједнику Владе РС. 

Др Рајко Кузмановић поздравио је 
све присутне и свим грађанима Ре-
публике Српске честитао овај праз-
ник. Присутнима се обратио и Борис 
Тадић, предсједник Србије и прису-
тнима честитао Крсну славу и Дан 
Републике Српске. Дружење је наста-
вљено уз богату закуску која је за ту 
прилику приређена.

Душан Јовановић

Наступ хора Јединство из Бање Луке

Др Рајко Кузмановић

Гости на академији

Химна Републике Српске

МОЈА РЕПУБЛИКА

Тамо гдје најљепша се зора буди
Часни и поносни живе добри људи
Тамо гдје се рађа нашег сунца сјај
Горд и пркосан је мој завичај

За њега сви се сад помолимо
Другу земљу ми немамо

У срцу мом
Само је један дом
У срцу велика
Моја Република
У срцу мом
Најљепша звијезда сја
Република Српска

Тамо гдје су наши преци давни
Име уписали у сваки корак славни
Тамо гдје се рађа нашег сунца сјај
Горд и пркосан је мој завичај

За њега сви се сад помолимо
Другу земљу ми немамо

У срцу мом
Само је један дом
У срцу велика
Моја Република
У срцу мом
Најљепша звијезда сја
Република Српска
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Савјет 
Усвајањем Закона о дијаспори и Србима у региону 
стекли су се услови за боље и чвршће односе између 
матице и Срба који живе у дијаспори и региону. Са-
мим Законом предвиђено је и оснивање Скупштине и 
Савјета за дијаспору и Србе у региону. Конститутивна 
сједница Савјета дијаспоре и Срба у региону одржана 
је 24. децембра 2009. године у Београду а сједницом 
је предсједавао Борис Тадић, предсједник Републике 
Србије. Сједници су поред представника власти Ре-
публике Србије присуствовали и представници Срба 
из дијаспоре и региона. Сви представници имали су 
прилику да се директно обрате скупу и изнесу проб-
леме са којима се сусрећу. Састанку је присуствовао и 
председник Савеза српских друштава Словеније мр 
Драго Војводић где је изнео проблеме Срба у Словенији 
и апеловао на председника Србије Бориса Тадића као 
и премијера Републике Српске Милорада Додика, који 
је био на челу делегације Срба из Босне и Херцеговине,  
да помогну у решавању истих. Председник Србије Бо-
рис Тадић је обећао сву помоћ око решавања проблема 
Срба у региону. Поред предсједника Републике Србије, 
чланови Савјета су предсједница Народне скупштине 
РС Славица Ђукић Дејановић, предсједник Владе РС 
Мирко Цветковић, министар спољних послова Вук 
Јеремић, министар за дијаспору Срђан Срећковић, ми-
нистар просвете Жарко Обрадовић, министар културе 
Небојша Брадић, министар вера Богољуб Шијаковић, 
министар финансија Диана Драгутиновић, председник 
Извршног већа АП Војводине Бојан Пајтић и у име СПЦ 
Његово Преосвештенство Епископ захумско – херцего-
вачки Господин Григорије. У вези Срба у региону циље-

Скупштина дијаспоре 
и Срба у региону
На 1. изборној скупштини српских друштава Словеније Никола Тодоровић изабран за делегата у Скупштини 
дијаспоре и Срба у региону

ви Савјета су:
1. побољшање положаја Срба у региону;
2. унапређење регионалне сарадње;
3. допринос изградњи модерне Србије која ће бити ли-
дер у региону.

Скупштина 
Закон о дијаспори и Србима у региону одређује и 
постојање Скупштине дијаспоре и Срба у региону. Овим 
Законом предвиђено је да Срби из Словеније имају 
једног представника у Скупштини. У складу са овом 
одредбом Закона, Савез српских друштава Словеније, 
као кровна организација Срба у Словенији покренуо је 
поступак око избора представника срспке националне 
заједнице у Скупштини дијаспоре и Срба у региону. У 
поступак евидентирања кандидата и припрема за из-
борну скупштину позвана су сва српска друштва која 
дјелују у Словенији. Након неколико састанака одлу-
чено је да 1. изборна скупштина за избор делегата у 
Скупштину дијаспоре и Срба у региону буде 20. март 
2010. године у Љубљани. Позиву за скупштину одаз-
вало се 14 друштава и тако је 20. март 2010. за српску 
националну заједницу у Словенији историјски дан, дан 
када су српска културна и друга друштва, први пут у 
историји са тајним гласањем на електорској скупштини 
изабрали свога делегата у Скупштину дијаспоре и Срба 
у региону. На ту функцију је једногласно, гласовима 
свих гласача, изабран Никола Тодоровић, дипломира-
ни правник, секретар Савеза српских друштава Слове-
није. Том приликом је Никола Тодоровић нагласио ‘’да 
је српска национална заједница присутна у Словенији 
више стољећа у већем или мањем броју, али никада 

није била институционално повезана са својом ма-
тицом – Србијом. У историји ће остати 2010. година 
записана, као важан преокрет, када је српска нацио-
нална заједница на демократски начин, на електорској 
скупштини изабрала свога представника у једну од ин-
ституција своје матице. Функцију делегата у Скупштини 
дијаспоре и Срба у региону прихватам по једној страни 
као велико признање, а уједно и обавезу до матице Ср-
бије, по другој страни па такође велику бригу и обавезу 
до српске националне заједнице у Словенији’’. Уједно је 
додао да су припадници српске националне заједнице 
у  Словенији лојални држављани наше домовине Сло-
веније, који су у доброј мјери допринијели благостању 
наше домовине, те да су Србија и Словенија две прија-
тељске државе, које су то своје пријатељство више пута 
потврдиле, а да жели то пријатељство утврђивати и 
унапређивати. Српска национална заједница у Слове-
нији и словеначка национална заједница у Србији и Ре-
публци Српској биће мост сарадње и мост пријатељства 
међу државама и народима, мост спајања и разумије-
вања између култура два народа, мост привредне са-
радње и сваког другог повезивања и сарадње. На крају 
је Никола Тодоровић изразио очекивање и вјеровање 
да ће словеначка држава и њене институције изразити 
више разумијевања за уређивање статуса српске наци-
оналне заједнице у Словенији, барем приближно она-
ко, како су то уредиле Република Србија и Република 
Српска за Словенце у тим државама. Као представник 
односно делегат српске националне заједнице из Сло-
веније у Скупштини дијаспоре и Срба у региону, увијек 
ће се одзвати представницима средстава јавног инфо-
рмисања и одговорити на сва питања, о којима постоји 
интересовање јавности, а која се односе не само на 
дјеловање српске националне заједнице у Словенији, 
него и на остала актуална питања-обећао је Никола 
Тодоровић. 

Душан Јовановић
Никола Тодоровић 

Са сједнице Савјета у Београду
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Ekonomski i politički razlozi, naročito 
ratovi, naterali su ljude da češće 
napuštaju svoje krajeve u traženju po-
sla i boljih životnih uslova u razvijeni-
jim državama. Slovenija je bila uvek u 
boljem ekonomskom položaju od osta-
lih (bivših) republika Jugoslavije i priliv 
radnika (manje radnica) na njenu teri-
toriju bio je više-manje stalan. 

Posle zadnjih ratova taj pritisak rad-
nika i izbeglica dostigao je svoj vrhu-
nac. Naseljenici-došljaci u početku nisu 
dolazili sa namerom da ostanu, a kad su 
sredili svoj ekonomski status, doveli su i 
svoje porodice. Uz to su, naravno, »uve-
zli« i svoju autohtonu kulturu i navike 
koje su bile drugačije od domaćih. 

Domaćini su se različito odazivali na te 
nove kulture i religiozne običaje, neka-
da sa puno straha i nerazumevanja. Za 
Slovence i Slovenke svet Balkana bio je 
zagonetan i stran, iako smo živeli skoro 
pedeset godina u istoj državi. Istina 
je da smo svi imali Sloveniju za uzor 
dobre prakse i razvoja, poštovali smo 
njene uspehe i rado smo sarađivali sa 
Slovencima. 

Zato su oni prema nama zauzimali neki 
uzvišen položaj i često su, nonšalantno, 
verovali da smo svi mi južno od Kupe 
isti. Srbi, Bosanci, Hrvati, Makedonci, 
Albanci, … za njih smo bili jednim im-
enom -  Južnjaci. A ekonomske potrebe 
tražile su tu radnu snagu i ona je dola-
zila, jedni su se vraćali, drugi ostajali tu.

Biti doseljen nije nikada lako: treba na-
učiti jezik i upoznati kulturu domaćina, 
uz to očuvati svoje korene, jezik i obi-
čaje. Nekada je uticaj i pritisak nove 
domovine toliko jak da je dolazilo do 
prisilne asimilacije, zato deca pridošli-
ca obično gube potrebu za očuvanjem 
tradicije svojih roditelja.

U tom procesu prilagođavanja  najte-
že je mladima koji grade svoj identitet. 

Čefuri
Nalaze se u velikoj dilemi: da li da insis-
tiraju na kulturi svojih roditelja i zato 
budu isključeni – označeni za drugačije 
– ili da prihvate novu kulturu i upletu 
se među domaću većinu? Mnoga deca 
(čak i odrasli) žive kao fantomi: jedan 
život vode između svoja četiri zida, a 
sasvim drugi izvan kuće. 

Zbog toga što ih okolina odbacuje, 
udružuju se u svoje grupe u kojima go-
vore svoj domaći jezik i postaju kao gru-
pa „problematični“ za okolinu. Naravno, 
ne žele to sami, već ih često deprivile-
govan položaj i stigmatizacija teraju da 
potvrde ono loše što neprestano vide 
u očima domaćina. U tom osetljivom 
dobu sazrevanja upravo mladi osećaju 
najveće pritiske »drugačnosti«: postaju 
meta poruge, ružnih šala, ponižavan-
ja, drugačijeg vrednovanja uspeha i 
znanja. Stereotipi kao pojednostavlje-
ne predstave o nekom narodu, često 
u negativnom smislu, postaju osnova 
za diskriminaciju po pitanju pola, vere, 
nacionalnosti. Kao što je za Slovence (i 
Slovenke) važilo da su vredni i pošteni, 
tako je za Južnjake (i Južnjakinje) važilo 
da su lenji i nepošteni. 

U praksi, kad se međusobno upozna-
mo, ovi stereotipi gube svoju vrednost 
i dolazimo do zaključka da smo ispod 
kože svi krvavi – ima nas i dobrih i loših, 
nezavisno od narodnosti već zavisno 
od domaćeg vaspitanja i ličnog karak-
tera.

Knjiga „Čefurji, raus“ Gorana Vojinovića 
odigrala je značajnu ulogu u smislu 
ismevanja stereotipa jer piše o Južnja-
cima onako kako ih vide i doživljava-
ju domaćini. I paradoksalno – time se 
možda baš i ruše ti negativni mitovi o 
doseljenicima. Ako ništa drugo, došli su 
u prvi plan i postali opšte „priznati“. 

Postoji još jedan zanimljiv preokret u 
odnosu pridošlica i domaćina – „kul-
tura“ sa Pink programa (muzika, ob-

lačenje, ponašanje) postala je uzor 
mnogim mladim Slovencima. Oni se, 
maskiranjem u Čefure, preobražavaju u 
one „Druge“ provocirajući u stvari svoje 
roditelje i njihove vrednosne sisteme, 
čime izražavaju svoj otpor prema ustal-
jenim uzorcima ponašanja i razmišljan-
ja. Za mlade Slovence Čefuri su simbol 
bunta, opuštenosti, zabave, druženja – 
svega onoga što im u njihovoj domaćoj 
kulturi nedostaje. 

Taj proces je nesvestan i može se tuma-
čiti na više načina, ali psiholozi smatra-
ju da se radi o nekom kameleonskom 
preoblačenju u traženju vlastitog iden-
titeta. 

Svako društvo ima svoje uzorke pona-
šanja koji traju dok ih nove generacije 
ne promene, tako da je jedino promena 
stalna, a nje se svi plašimo. Ona (one) 
nam otvaraju nova vrata u razumevan-
ju života. Ljudi koji žive i rade zajedno, 
vremenom stvaraju neke zajedničke 
navike. Time uravnotežavaju postojeće 
krajnosti na jednoj i drugoj strani koje 
nikada nisu dobre. Kao što se menjaju 
deca pridošlica, menjaju se i deca do-
maćina. 

Kad to vidimo na takav način, sa manje 
gorčine možemo podneti sve neprijat-
nosti doseljeničkog života. Biti i(ili) osta-
ti čovek je vrednost  koja nema veze ni 
sa verskim, ni sa političkim ubeđenjima. 
Međusobnom komunikacijom i spora-
zumevanjem nalaze se rešenja za izlaz 
iz vrlo teških i bolnih situacija. Prihvatiti 
opšta pravila igre i različitost onih dru-
gih (u ovom slučaju domaćina), a uz to 
očuvati svoju individualnost, jeste teš-
ko, ali nije nemoguće. U tome nastojan-
ju treba ustrajati. 

Miomira Šegina
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Улога и значај језика
Ово је тема за неку ширу и свеобухватнију 
дискусију не само лингвиста и људи који се 
професионално баве питањем језика него 
и свих оних којима је стало до очувања 
властитог језика и идентитета. У овом спису 
покушаћу да дам нека своја лична запажања 
и искуства поводом овог питања. Да би 
читаоци могли лакше и боље да разумију 
ову тему, писаћу просто и једноставно. У 
току свог боравка далеко од родног краја 
или како то данас кажемо у дијаспори 
видио сам и чуо много тога што је везано 
за језик, у конкретном случају српски језик. 
Исто тако имао сам прилику, као и други, да 
видим различита лица српске дијаспоре, 
односно припадника српског народа који 
живе у Словенији. На једној страни су они 
који покушавају да се врате и да одрже 
своју традицију и свој идентитет а на другој 
страни су они који се свјесно или несвјесно 
одричу својих коријена.

Што се тиче различитих генерација Срба 
у Словенији не постоје јасне одреднице 
о томе која је генерација приврженија 
очувању језика. У послијератној генерацији 
имамо приличан број оних који су дошли 
овдје на школовање. Већина њих научила 
је словеначки језик а да при том нису 
‘’заборавили’’ српски. Имамо такође оне 
који су дошли из економских разлога 
и нису се школовали у Словенији. Они 
су словеначки језик учили од колега са 
посла, познаника и на друге начине, али 
не и институционално, у школама или на 
курсевима. Код њих се у великој мјери 
запажа мјешавина словеначког и српског, 
што свакако није добро ни за један ни за 
други језик. Своју дјецу не уче правилном 
српском језику него управо мјешаници и 
како онда дјеца могу научити језик својих 
родитеља. Какав би то био језик? Са друге 
стране имамо и оне који са својом дјецом 
користе искључиво словеначки језик и то 
онакав какав су научили. Наравно има и 
других примјера, а то су случајеви са онима 
који су се школовали и кроз школовање 
добро научили словеначки језик. Код њих 
постоји управо друга супротност, неки, 
које лично познајем, са својом дјецом 
говоре српски, без обзира да ли су дјеца из 
мјешовитог брака или не.

Они који су рођени у Словенији, а то се 
посебно односи на генерацији рођену 
послије 90-тих година прошлог вијека, нису 
имали прилику да у школама уче српски 
језик. Препуштени су били сами себи или 
родитељима који су их учили српском 
језику. Често се чују критике на рачун 
младих, нарочито оних који су укључени у 
фолклорне секције, да између себе говоре 
словеначки, а по мишљењу ‘’критичара’’ 

морали би говорити српски. Да ли је то 
проблем? Свакако да јесте али не у толикој 
мјери да би кривили младе људе. Из личног 
искуства знам да велика већина тих младих 
људи, заправо дјеце, веома добро говори 
српски, у разговору са њима нисам имао 
никаквих проблема, можда се нађе понека 
ријеч словеначког али то је више због 
непознавања терминологије. Дешава се и 
онима који веома добро знају српски језик 
да се нађе понека ствар, појам или предмет 
за који нису ни чули српску ријеч, па како 
онда да не кажемо то онако како знамо и 
како само чули.

Млади који су у фолклорним или другим 
секцијама друштава, заправо сви они који 
су укључени у друштвени рад ипак на неки 
начин раде на очувању језика, без обзира 
што га нису учили и што у потребној мјери 
не познају правопис и граматику. Преко 
наступа у фолклорним групама уче не само 
српске игре него и пјесме и сусрећу се са 
разним облицима језика, језика који не могу 
чути у обичном говору или књижевном 
језику. То се односи на изворне народне 
пјесме из разних крајева гдје живе или су 
живјели Срби. Они на тај начин чувају од 
незаборава не само пјесму него и језик у 
свим његовим облицима.

Наша друштва у својим статутима имају, 
између осталих дјелатности, записано да 
раде на очувању српског језика и писма. 
Колико се то у пракси потврђује и колико 
се на томе ради тешко је рећи за свако 
друштво посебно. Узећемо овдје као 
примјер интернет странице друштава. 
Ако погледамо можемо уочити да постоји 
извјесно шаренило и што се тиче језика и 
што се тиче писма, не постоје нека правила 
понашања према којима би биле обликоване 
интернет странице. Шта је заправо овдје 
најбитније? Свакако језик којим се пише 
и његова правилна употреба. Пожељно 
би било када би интернет странице биле 
и на српском и на словеначком али ако 
то није могуће онда би свакако морале 
бити на српском. Ипак, чини ми се много 
важније, ако су на српском, да се користи 
књижевни језик и да су текстови који 
се постављају лекторисани. Оне које та 
тематика занима нека погледају интернет 
странице друштава. У неким текстовим 
појављује се управо она мјешавина коју сам 
горе споменуо. У текстовима, па и у говору, 
појављују се ријечи које су ‘’изведене’’ 
из других ријечи, мада не постоје ни у 
једном језику. Као примјер наводим ријеч 
‘’фолклора’’. И онда чујемо: ‘’наступила је 
наша фолклора’’, ‘’у нашој фолклори имамо 
толико и толико дјеце’’, ‘’смотра фолклоре’’ 
итд. Постоји и низ других ријечи које 

овдје не набрајам али које у великој мјери 
доприносе кварењу нашег језика. Зар није 
довољно што га кваримо многим страним 
ријечима, често беспотребно.

У вези очувања и учења српског језика већ 
дужи низ година постоји идеја о увођењу 
српског језика у словеначке основне 
школе. Кренуло се у реализацију а докле 
се стигло није познато, програм је, по 
неким информацијама, урађен, али се не 
може добити на интернет страницама 
Министарства за школство Републике 
Словеније.

Учење и очување језика један је од начина 
очувања идентитета. То је дуготрајан и 
сталан процес, он почиње од малих ногу, он 
је традиционалан али и урођен. Васпитање 
се ствара и преноси у породици. Клица 
љубави према језику, својој традицији и 
уопште према култури засије се у породици. 
Сваки језик се врло лако научи до пубертета 
и сва дјеца брзо упијају те информације. 
Управо то је разлог због чега нам је 
потребно учење језика у школама. Постоје 
мишљења да су дјеца преоптерећена тиме 
што у раној младости уче свој матерњи језик, 
али то управо и јесте право вријеме када 
треба да се то уради, касније постаје много 
теже. Исто тако постоје мишљења да дјецу 
није потребно учити матерњем, српском 
језику, довољно је што знају словеначки 
и поред њега уче и друге језике, енглески, 
њемачки… и да од матерњег језика неће 
имати никакве користи. Дјеца као упијаћи 
упијају све ново, врло лако, а посебно све 
оно што је различито од онога што им се 
сервира у њиховим кућама.

Идентитет је култура цјелокупног живота 
и она је различита од појединца до 
појединца, од породице до породице, то 
је ланац састављен од различитих карика 
и попуштање само једне карике може да 
прекине ланац.

И на крају једно питање: ‘’Знате ли која 
је ријеч најтежа? Она не изговорена’’! Не 
дозволимо да нам дјеца буду ускраћена за 
једно највеће богатство, да се знају служити 
са српским језиком. Ако је тај језик већ у 
њиховим генима што спречавати те гене 
да проговоре. Али не треба и несмијемо 
замјерити дјеци што не знају и што не говоре 
српски језик, потражимо разлоге и кривце 
на другој страни, па и у нама самима.

Душан Јовановић
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Иво Андрић и 
наша смутна времена
Реч у Вишеграду, 12. марта 1995, поводом двадесетогодишњице смрти Иве Андрића и педесетогодишњице романа-
хронике ‘’На Дрини ћуприја’’

 Иво Андрић се појављује као про-
рок и кад то неће, не помишља и не жели. 
У истој мери у којој се прошлост, чији је 
он верни сликар, појављује као трагична 
савременост и неумољива будућност. Ње-
гова завичајна Босна била је, од давнина, 
Вавилон; она је и сад Вавилон и сви су из-
гледи да ће Вавилон остати. Карактерис-
тика је тог тамног вилајета зачарани круг: 
садашњост би, природно, била отворена 
разним варијантама будућности да про-
шлост није унапред пројектовала свирепу 
историју. Како рече један песник: ‘’Про-
шлост, будућност, као пси близанци, њуше 
око нас’’, па бива да ми нашом будућно-
шћу називамо сенку коју прошлост наша 
баца испред нас. Зато кажем: ретко је кад 
писац историјских хроника, повести и ро-
мана био у тој мери, а против своје воље, 
као Иво Андрић – предказивач трагичне 
данашњице и весник црне сутрашњице. Ја 
то знам из личног искуства и стога то тако 
одрешито тврдим. Недавно сам био позван 
на Универзитет у Стразбуру да говорим о 
Иви Андрићу. Позив је дошао изненада, 
није било времена за дужу припрему. Сетио 
сам се једног старог, али још необјављеног 
текста: ‘’О сукобима и прожимањима циви-
лизација у делу Иве Андрића’’, у коме сам 
евоцирао ставове писца и његових јунака. 
У великој драми која се, широм југосло-
венских земаља, а посебно у Андрићевом 
завичају, збива пред очима света, свака 
пишчева реч звучала је као звоно на узбу-
ну, оно што оглашава важан догађај – смрт, 
рат, или неку важну животну тајну. Моји 
слушаоци у Стразбуру имали су утисак да 
ми је излагање тенденциозно, припремље-
но баш за ове дане, одвећ актуелно, готово 
без дистанце. А ја сам тај текст писао бар 
пре петнаест година. Актуелно је, у ствари, 
звучао сам Андрић. Ја нисам морао много 
да га тумачим: довољно је било да га пред-
ставим и да стравична драма Босне буде 
живо дочарана и неумољиво објашњена.
 Свет, који се непозван и неквали-
фикован меша у наше послове, требало би 
да ослушкује Андрића: много јаснога би од 
њега сазнао и чуо. Али тај свет слабо чита 
озбиљне писце, радије слуша самога себе, 
оглушујући се о древну опомену да је исто-
рија – учитељица живота, а сама књижев-
ност често најаутентичнија повест човека, 

народа и људског рода. Само не заборави-
мо: прво, да су лекције учитељице историје 
скупе и, друго, да има добрих и рђавих учи-
тељица.
 Наш је мислилац, Божидар Кне-
жевић, записао: ‘’Историја човечанства, то 
је једна велика трагедија, у којој су највећи 
трагични јунаци свест и савест, правда и 
законитост, племенитост и љубав’’. У такође 
драматичним околностима, којима Фран-
цуска и Европа не оскудевају, Пол Елијар је 
рекао: ‘’Прошлост је разбијено јаје. Будућ-
ност је јаје у заметку’’. Нашу српску будућ-
ност вазда је требало, као и сада, склапати 
од разбијених делова, а разбијачи су били 
како моћни и бројни непријатељи наши 
тако и ми сами, склони расколима. Никад 
наша нација није имала довољно времена 
да одседи колико треба на својим јајима 
и излеже довољно птића за будућа иску-
шења.
 Иво Андрић је трагични поет 
наше херојске, а то значи мученичке исто-
рије, наших трагичних раскола, нашег жита 
у ком је превише кукоља, наше вере свагда 
угрожене преверавањем, отпадништвом и 
издајствима. Зато је он толико близак Ње-
гошу. На ту блискост указао је, учествујући 
у раду међународног научног скупа пос-
већеног ‘’Делу Иве Андрића у контексту ев-
ропске књижевности и културе’’, од 26. до 
28. маја 1980, и Радован В. Караџић: ‘’Бројни 
су моменти у Андрићевом дјелу који га до-
воде у нераскидиву, судбинску вету са Ње-
гошем и његовим дјелом. Ако смо у ова два 
вијека имали лучоноше кроз вријеме, онда 
је Његош своју лучу предао Андрићу’’.
 Настављајући његошевску мисао, 
Андрић је морално подржавао ‘’безумље 
храбрих’’, односно сваки истински херојски 
чин. Није ли писао: ‘’Без самоубилачког 
апсурда страшне лозинке Нека буде што 
бити не може, без тог позитивног нихили-
зма, без тог упорног негирања стварности 
и очевидности, не би била могућа ни ак-
ција, ни сама помисао о акцији против зла’’. 
Стога Радован В. Караџић, још 1980, истиче: 
‘’Андрић ће, читајући Његоша, подвући да 
свако колебање у погледу борбе за човјеч-
ност ‘’значи издају човека и човечности, и 
свако мирење – служење нечовеку, да је та 
борба дужности сваког појединца и закон 
општег живота’’.

 По природи ствари, народ који 
себи постави тако високе циљеве и пре-
тешке задатке мора да има и многе отпа-
днике и издајнике. Радован В. Караџић се 
том појавом бави у огледу ‘’Латас – фено-
менологија издајства’’, у којем читамо: ‘’У 
нашој народној поезији издајник је остајао 
фигура са проклетством на челу и на по-
томству, проклетством које постаје ‘’главни 
лик’’, а јасније и видљивије него лик издај-
ника који се изгубио и погурио под њим:
 Рђом капо док му је кољена.
 Његошу издајство ‘’прса у тартар 
претвара’’, и код њега је издаја психолошки 
већ назначена и као феномен могућа:
 Што је човјек? Ка слабо живинче.
 У Андрићевом дјелу сусрећемо 
се са издајом и издајницима, који код њега 
нису само појаве већ живи људи, са својим 
злочином и својом казном, својом судби-
ном коју су чином издаје издвојили из ‘’ко-
лективног усуда’’. Отуда и њихове драме и 
њихова лудила.
 Целокупна феноменологија из-
дајства у савременом, модерном, мрачном 
облику, како би рекао Достојевски, најо-
бухватније и најуспешније је приказана у 
роману ‘’Омерпаша Латас’’.
 У тим односима – херојства, 
чојства, јунаштва, издајства и отпадни-
штва – крећу се и дело Његошево, и дело 
Андрићево, вазда актуелно у смутним вре-
менима; а наша историјска времена су ско-
ро сва смутна, кад уздања ни у ког немамо 
‘’сем у Бога и у своје руке’’, тврдо верујући 
да је, ‘’јунаштво цар зла свакојега’’. На том 
опасном раскршћу се сретају Андрић и 
Његош, и те сусрете анализује, поред оста-
лих, и Радован В. Караџић у поменутом ог-
леду, који сам имао част да објавим године 
1981.
 Има Андрић још једну замисао о 
спасењу из безизлазног положаја, исказа-
ну на бајколик начин у символичној причи, 
рекло би се за децу, а у ствари параболи – 
‘’Аска и вук’’, такође актуелној у свим тра-
гичним стањима, карактеристичним за наш 
садашњи и скоро свагдашњи историјски 
безизлаз, из којег спасења, ипак, мора да 
буде. Као што га је било у Добрице Ћосића 
‘’Времену смрти’’ кад Војвода Путник, теш-
ко болестан у тренутку пораза, гушећи се 
у астми, успева да изговори: ‘’Излази и спас 
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постоје за све оне који имају веру’’; а кад је-
дан од министара одварти: ‘’да би се данас 
имала таква вера, људима су потребни до-
кази, господине Војводо! – Путник одлучно 
тврди: ‘’За ту веру нема видљивих доказа. 
Они се налазе у нама. И само слаби духови 
их не виде’’. У тој, рекло би се апсурдној си-
туацији, и Никола Пашић усваја исту фоло-
софију, па кад пуковник Живко Павловић 
устврди да је стање у коме су Срби тако 
тешко да више нема никакве наде, Пашић 
се енергично супроставља: ‘’Ја сматрам 
да нема безнадежних стања, ни за човека 
а поготово не за народ. Постоје само веће 
или мање тешкоће да се истраје на правом 
путу’’.
 Та философија преживљавања и 
чак победе над надмоћним злим силама 
присутна је у Андрићевој параболи ‘’Аска 
и вук’’, чији смо смисао изоштравали упо-
ређујући је са причом Алфонса Додеа 
‘’Коза господина Сегена’’. Доде јасно каже 
зашто прича своју параболу: ‘’Видећеш шта 
чека оне који хоће да су слободни’’. Али 
два писца, француски и српски, дали су два 
сасвим различита одговора.
 Ако је Андрићева јунакиња јед-
на сасвим изузетна овчица, Додеова коза 
Blanquette (у српском преводу Белка) јесте 
више радознала и својеглава него дарови-
та: она не воли безбедан живот у забрану 
и претпоставља му опасно верање и сло-
бодно трагање за свежом храном. Склоне 
пустоловинама, све козе господина Сеге-
на имале су готово исту судбину: све су се 
одрекле лагодног али неслободног живота 
у изобиљу код доброг газде и изабрале 
слободу, али су ту слободу убрзо платиле 
главом. Јер над великом слободом је увек 
опасност, оличена у крволочном курјаку. 
Те што воле само висински ваздух, свежу 
траву и неограничену слободу неизбежно 
вреба, сачекује и коси – смрт. Писац је хтео 
да упозори да је то нормална судбина свих 
непомирљивих и одвећ слободоумних. 
Нема свако снаге да носи и одбрани слобо-
ду.
 Иво Андрић је, међутим, пока-
зао да само истински стваралац може по-
кадшто ту баналну и неумитну судбину да 
измени. Тако његова Аска тријумфује над 
силом и смрћу, односно над вуком. И Аска 
је кушала судбину, још и не сањајући коли-
ко би је могла изменити; јер ‘’ми и не знамо 
колико снаге и какве све могућности крије 
у себи свако живо створење. И не слутимо 
шта све умемо’’. Треба да дође тежак час па 
да човек спозна колика му је снага. Аска је 
имала не физичку снагу него изузетан дар (а 
зар то није нарочита моћ?) као Шехерзада. 
Њена бујна машта устостручавала је њену 
снагу да ствара увек нове, изненађујуће 
облике лепоте, а тиме и нове могућности 
за спасење. Јер, како каза песник, ‘’имаги-
нација је краљица свих способности’’ – њој 
захваљујући, Аска добија битку за живот, 
попут јунакиње ‘’Хиљаду и једне ноћи’’.
 А Додеове козе, које се крволо-

чном вуку храбро опиру, све до зоре, - по-
сле јуначког отпора страдавају и подлежу 
пред насртајима звери. Јер њихова снага, 
мада удружена са безумном храброшћу, 
ипак није довољна за ту неравну борбу. 
(Није то ноћно рвање са анђелом, који – 
када сване – прашта противнику и још га 
похваљује што је издржао до зоре, него 
борба са ђаволом, који не зна за опро-
штај!). И сама лепота, изузетна лепота, ко-
зице господина Сегена је недовољна да 
измени судбину. Напротив, њена лепота је 
само дражила и мамила силника.
 Белком као да влада нагон смрти, 
док је у Андрићевој Аски наглашена жеља 
за трајањем, нагон живота, дубока и готово 
несвесна, али тим јача, воља за отпором. 
У једном су сличне овчица и козица: обе 
траже искушење да буду суочене са си-
леџијом, са вуком, са смрћу. У том суочењу 
обе су храбре, свака на свој начин. Белка је 
лудо храбра, а Аска мудро храбра. Аска је, у 
ствари, више даровита него што је неустра-
шива, у њој је животни нагон претворен у 
стваралачки инстикт, у гениј уметности, док 
је Додеова Белка само лепа и смела и мож-
да само просечно, то јест недовољно даро-
вита. Стога је Аскина игра – игра за живот, 
а Белкина – игра за храбру, достојанствену 
смрт. Реч је о разлици између изузетне ге-
нијалности и неодмерене амбициозности 
просечних.
 Белка се, као и Аска, осетила из-
губљеном, али се није хтела једноставно 
предати. По примеру своје претходнице, 
старе козе Реноде, истурила је рогове, 
спремила се за бој. И ту је разлика између 
ње и Аске. Аска је знала унапред да се је-
дино снагом уопште не може одупрети 
звери, па је нагонски покушала да се спа-
се – игром, у којој је лепота и мудрост. А 
Белка се, макар мало, јер луцкаста је као 
све својеглаве козе, уздала у своје рогове 
и у своју неустрашивост, која је увећавала 
њену скромну снагу. Међутим, сама хра-
брост, удружена с великом вољом, није 
довољна за отпор супериорном силнику. 
Тако је узалудни Белкин рат с вуком само 
ствар њене части; то је одлагање предаје, 
угађање таштини: да не буде гора од своје 
претходнице, од чувене козе Реноде, која 
се сву ноћ носила с вуком и о којој се по 
целој Прованси прича.
 Аска је очарала свог крвника не 
снагом него неисцрпном маштом, даро-
витошћу и непрестаном новином. Зачара-
ни Вук је хтео да се нагледа чуда и лепоте, 
па онда да је поједе. Међутим, сваки њен 
покрет ‘’био је заиста нов и узбудљив и 
обећавао је идући, још узбудљивији. (…) 
Сто живота осећала је у себи мала Аска, а 
све њихове снаге употребила је да проду-
жи једини свој живот…’’
 Уметношћу, игром, Аска се избо-
рила за живот, јер нагонски је вукла вука ка 
његовој погибији, а своме спасењу.
 Ако је Алфонс Доде у параболи 
представио трагичан удес просечности, 

оптерећене неумерном амбицијом, Иво 
Андрић је скицирао могућу судбину генија, 
коме су одшкринута врата бесмртности.
 Ова вишемислена парабола има 
данас нарочито актуелно и симболично 
значење. Сликајући сурове односе међу 
живим бићима и огромну снагу зла, Иво 
Андрић не одузима наду онима који се, 
иако слабији, против зла неустрашиво 
боре. Јер моћ им извире из дубоке вере да 
су на путу истине. Положај српског народа 
данас налик је на судбину Аске.
 Зналац историје и велики мо-
ралист, Иво Андрић се није случајно не-
двосмислено определио за Српство. Као 
мислилац, као писац-повесничар своје 
земље, као уметник научничког темпера-
мента, Андрић је на свој начин водио ‘’бор-
бу непрестану’’, на коју је сваки стваралац 
и самосвестан човек, рођен на овом тлу, 
осуђен; јер како истиче у роману ‘’На Дри-
ни ћуприја’’, чију педесетогодишњицу обе-
лежавамо, ‘’наша судбина на земљи сва је у 
борби против квара, смрти и нестајања, а 
човек је дужан да истраје у тој борби и онда 
кад је потпуно безизгледна’’. Он ту своју 
борбу схвата као борбу за истину: ‘’Страст 
за истином је најбољи израз животне снаге 
у човеку и нарочит облик његовог пошто-
вања самог себе’’. Увек ‘’на обали истине’’ 
(да се послужимо насловом једног његовог 
рада), прокламовао је: ‘’Под неумољиви ис-
пит истине требало би ставити све, не само 
причање него и све остало што се сматра 
стварним и истинитим, а није ни једно ни 
друго’’. Да би закључио: ‘’Шта ће нам овај 
живот… ако му једна света истина не даје 
снагу и лепоту и не продужује га у једну 
сјајну вечност?’’
 Вама, који сте у огњу рата за сло-
боду поднели и подносите огромне, драго-
цене и непреболне жртве, усудићу се, не-
достојан да кажем: Андрићев дух је са вама 
јер вас разуме; схватајући дубоко да се бо-
рите за опстанак, у рату који вам је намет-
нут, он вас благосиља, као што би вас и тво-
рац ‘’Горскога вијенца’’, владичански са обе 
руке, благословио, као што се сви српски 
светитељи, од Светог Саве и Симеона Ми-
роточивога до косовског великомученика 
Лазара и мартира новијих времена, усрдно 
моле за вас, жарко желећи да будно бдите 
над чистотом наше херојске историје. Мо-
лимо се Богу правде и сви ми, живи Срби, 
из матице Србије, из Војводства српског, из 
Његошеве Црне Горе, за које је Дрина ‘’пле-
менита међа’’, река велике братске љубави, 
која нас нераскидиво спаја и вечито везује. 
И обавезује!

(Са допуштењем и благословом 
аутора преузето из књиге: ‘’Поруке Драга-

на Недељковића’’, Нова Европа, 2006)



које када и које како у Словенију. 
Словенија ван је заменила Краји-
не и Посавину и Требаву и Озрен и 
Подриње и Шумадију и Поморавље 
и Косово и Метохију и Војводину и 
Београд и Сарајево и Бања Луку.

Ви сте показали да сте свесни, ово 
је ваша друга отаџбина у којој рађа-
те децу, подижете свој пород али 
сте исто тако свесни да нисте ишчу-
пани из свог корена, из корена који 
постоји негде у Републици Србији 
и Републици Српској. Ви се том ко-
рену враћате, а враћате се управо 
чувањем идентитета путем језика 
и путем фолклора и наравно путем 
вере, неизоставним делом нашег 
српског идентитета.’’

У наставку др Предраг Тојић је на-
поменуо да су млади својим тру-
дом и љубављу припремили игре у 
жељи да све обрадују својим насту-
пом али и да се такмиче и да тиме 
чувају чар игара, печат и традицију 
својих предака.

На крају је рекао: ‘’Ја сам само слу-
чајно овде да толико прелепо над-
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Десета смотра 
фолклорних група 
У организацији Савеза српских друштава Словеније у Љубљани је 16. јануара 2010. године одржана 10. смотра 
фолклорних група. Смотру отворио др Предраг Тојић, државни секретар у Министарству за дијаспору Републике 
Србије

Десета смотра фолклорних група 
Савеза српских друштава Словеније 
одржана је 16. јануара 2010. године 
у Културном дому Шпански борци у 
Љубљани. На смотри је наступило 
11 српских фолклорних група. 

Након уводног говора и поздрава 
водитељке програма Весне Јелић, 
присутнима се поздравном беседом 
обратио мр Драго Војводић, пред-
седник Савеза српских друштава 
Словеније. Својим присуством смо-
тру су увеличали Здравко Беговић, 
амбасадор Босне и Херцеговине, 
Дејана Перуничић, први саветник 
Амбасаде Србије у Љубљани, др 
Предраг Тојић, државни секретар 
у Министарству за дијаспору Репу-
блике Србије, протојерј ставрофор 

Перан Бошковић, парох љубљан-
ски и Игор Тершар, директор Јавног 
фонда РС за културне делатности.
Смотру је отворио др Предраг 
Тојић, у свом обраћању многоброј-
ној публици истакао је:

 ‘’Крстоносни прото, оче Перане, 
благословите.
Ваше екселенције, драги домаћини 
у Словенији, драга децо, поштова-
ни родитељи, драга браћо и сестре, 
даме и господо, радујем се да могу 
да вас у име Владе Републике Ср-
бије поздравим у земљи вашег бо-
равка, Републици Словенији, нашој 
братској и пријатељској републици, 
са поздравом ‘’Мир Божји, Христос 
се роди!’’
Вас више десетина хиљада је дошло 

Др Предраг Тојић, државни секретар

Мр Драго Војводић



Жири је обелоданио и своје оцене 
и своју одлуку а пласман фолклор-
них груша је следећи:

1. КУД Младост, Љубљана,
2. СКПД Свети Сава, Крањ,
3. КД Брдо, Крањ
4. СКД Ново Место, Ново Место,
5. СКУД Видовдан, Љубљана,
6.-7. СКД Слога, Нова Горица и
СПД Никола Тесла, Постојна
8. СД Младен Стојановић, Велење

На 15. европску смотру пласирале 
су се фолклорне групе: КУД ‘’Мла-
дост’’ Љубљана, СКПД ‘’Свети Сава’’ 
Крањ, КД ‘’Брдо’’ Крањ и СКД ‘’Ново 
Место’’ Ново Место.

Душан Јовановић
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метање отворим али ће га они от-
ворити и затворити управо својом 
радошћу, лепотом и љубављу пре-
ма својим прецима и својим коре-
нима.

Хвала вам и живели!’’

У програму који је приређен прису-
тни су уживали у песмама и играма 
младих фолклораша из једанаест 
српских друштава из целе Сло-
веније. Дворана Културног дома 
Шпански борци у Љубљани била 
је премала да прими све оне који 
су жељели да виде један величан-
ствен и леп програм, срећу је има-
ло око 400 посетилаца а многи су 
остали без улазница.

Ова смотра је била такмичарског 
карактера, наиме бирала су се че-
тири представника за 15. европску 
смотру српског фолклора дијаспо-
ре која ће се одржати у мају 2010. 
године а домаћин је Брчко. У такми-
чарском делу програма су учество-
вале фолклорне групе: СКПД ‘’Све-
ти Сава’’ Крањ, са кореографијом 
‘’Орачки бал’’-игре из Баната, КД 
‘’Брдо’’ Крањ, представило се коре-
ографијом под називом ‘’Кад бапне 

гоћ у мене срце да искочи’’, седељка 
из области Црне Траве, СКД ‘’Слога’’ 
Нова Горица извело је игре из око-
лине Лесковачке Мораве, СПД ‘’Ни-
кола Тесла’’ Постојна наступило је 
са Озренским играма, СД ‘’Др Мла-
ден Стојановић’’ Велење наступило 
је са играма из Груже, СКД ‘’Ново 
Место’’ Ново Место, извело је игре 
са планине Грмеч, СКУД ‘’Видовдан’’ 
Љубљана представило је кореогра-
фију ‘’Љиљче здравче беру ли те 
моме’’, песме и игре из Беле Палан-
ке и КУД ‘’Младост’’ Љубљана са иг-
рама из Босилеградског Крајишта, а 
у ревијалном СКД ‘’Сава’’ Храстник, 
наступило је са играма и песмама 
са Рудника, ПКУД ‘’Свети Никола’’ 
Марибор представило је игре из 
Црноречја и СКД ‘’Петар Кочић’’ 
Крањ са играма из Шумадије. 

Публика је са одушевљењем прати-
ла наступе свих фолклорних група 
и дивила се младости која се још 
једном показала у свом правом 
светлу.

На крају програма свим учесницима 
подељена су признања за учешће а 
дружење се наставило уз вечеру и 
забаву.

Поглед на гледалиште

Водитељка програма Весна Јелић
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Svojim članovima kao i svim ljubiteljima 
folklora KUD ‘’Mladost’’ je priredilo koncert 
narodnih igara na kome su predstavili dio 
svog repertoara. Koncert je održan 24. 
decembra 2009. godine u Centru kulture 
Moste-Španski borci, a zbog velikog 
zanimanja ponovljen je dan kasnije.

U dvorani Španski borci, koja je bila 
ispunjena do zadnjeg mjesta, publika 
je imala priliku da vidi jedanaest tačaka 
programa i da uživa u pjesmi, igri, glumi, 
a posebno u ljepoti mladosti koja se 
potrudila da svima pokaže i prikaže dio 
ljepote naše folklorne umjetnosti, naših 
igara i pjesama.

Nakon uvodnog i pozdravnog govora 
Maje Žarković i Branimira Jablanovića, 
voditelja programa, krenulo se sa 
izvođenjem predviđenog programa. 
Čast da otvore koncert pripala je 
najmlađim članovima – Cicibanima koji 
su izveli koreografiju Branka Markovića: 
Pošla Dunja i Al’ je lep ovaj svet. Svojim 
lepršavim nastupom koji upravo i jeste 
dječja igra, tako i treba da bude, pokazali 
su djelić ljepote ovog svijeta, raširili se po 
sceni kao da su željeli reći: vidite li koliko 
je ovaj svijet širok i lijep.

Koncert 
narodnih igara
Kulturno umjetničko društvo ‘’Mladost’’ iz Ljubljane održalo svoj novogodišnji koncert

A onda su na red došli stariji folkloraši i 
u svom prepoznatljivom stilu odigrali 
Vlaške igre, u koreografiji Branka 
Markovića. Zatim je nešto mlađa grupa 
izvela koreografiju Podvala, autora 
Ratomira Ilića.

Igre iz Glamoča uvijek su zanimljive i 
nose u sebi nešto posebno, odvode nas 
za trenutak u prošla vremena kada se 
nije smjelo javno, jasno i glasno zapjevati 
i zaigrati, nijemo kolo koje se izvodi u 
koreografiji kazuje nam kako i mnoge 
zabrane nisu mogle ubiti narodni duh i 
želju da se očuva pjesma i igra, pa neka 
je i bez muzike, samo da se igra. Ove igre 
imaju u sebi i ritualne elemente, ali su 
uvijek rado viđene.

Da ovaj koncert ne bi bio posvećen 
samo pjesmi i igri pobrinuli su se članovi 
dramske sekcije, a Vesna Anđelković je 
sa mališanima priredila tačke Mali princ 
i Zoka Mantina. Publika je sa smijehom 
i velikim aplauzom ispratila nastupe 
mladih glumaca.

Šopske igre, koreografiju čiji je autor 
Marinko Popović, izvela je prva grupa 
folkloraša KUD ‘’Mladost’’ i po ko zna koji 

put svojim izvođenjem i nadahnućem 
oduševila publiku. Druga, mlađa grupa 
folkloraša izvela je Igre iz Leskovca, 
koreografiju Milana Đorđevića i pokazali 
da svojim talentom mogu dostojno da 
predstave svoje društvo. Da bi se malo 
odmorili od igre, došlo je vrijeme i za 
pjesmu. Zasp’o Janko, Sedam sati udara, 
More izgrejala, Sitan kamen – nazivi su 
pjesama koje je otpjevala ženska pjevačka 
grupa KUD ‘’Mladost’’ i svojim glasovima 
ispunila dvoranu, oduševila prisutne i 
pokazala ljepotu srpske izvorne pjesme.

Folkloraši KUD ‘’Mladost’’ postavili su 
novu koreografiju ‘’Golub g’ka na jabuka’’, 
autor koreografije je Slobodanka Rac, 
ona je i postavila ovu koreografiju i 
ovo je bilo prvo izvođenje. Iako su prvi 
nastupili sa ovim igrama punim dinamike 
i poleta, to im nije smetalo da odlično 
odrade svoj posao. Publika je sa velikim 
oduševljenjem i simpatijama prihvatila 
ovu koreografiju, a folkloraši su za svoj 
nastup dobili veliki aplauz.

Da bi se folkloraši pripremili za sljedeću 
tačku nastala je mala pauza koju su 
iskoristila dva Dejana, Dejan Panić i Dejan 
Erceg, i sa svojim kolegama iz orkestra 
pokazali dio svog repertoara. Muzičke 
numere koje su izvodili i način kako su 
ih izvodili govore o kakvim muzičarima-
harmonikašima se radi, kao i o ostalim 
članovima orkestra koji takođe zaslužuju 
pohvalu za cjelokupan nastup.
Na red je došla zadnja tačka ovog bogatog 
i zanimljivog programa. Igre iz Vranja 
uvijek su privlačile veliku pažnju, tako je 
bilo i ovaj put. Koreografija Vranjanska 
svita, autora Branka Markovića razgalila 
je srca publike, moralo se odigrati na 
BIS a publika je to i zaslužila. Na kraju 
ovog koncerta na scenu su ponovo 
izašli najmlađi članovi KUD ‘’Mladost’’, 
cicibani, a njima i svima prisutnima 
obratio se Marko Vukman, predsjednik 
društva. Zatim su, kako to i dolikuje Podjela novogodišnjih paketića
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pred novogodišnje praznike, cicibanima 
podijeljeni novogodišnji paketići. Bilo je 
prava milina pogledati na scenu i vidjeti 
toliki broj djece koja su zasigurno velika 
budućnost ovog društva.

Po završetku koncerta svi učesnici kao 
i gosti otišli su u gostionu Portal na 
večeru i druženje koje je trajalo dugo u 
noć. U petak, 25. decembra, koncert je 
ponovljen, neki kažu da je bilo bolje nego 
prvog dana. Zašto im ne bi vjerovali.

Sve u svemu, KUD ‘’Mladost’’ je dobro 
odradila svoj posao, organizacija je bila 
veoma dobra i uspješna, svi učesnici su 
se potrudili, i uspjelo im je, da se pokažu 
na najbolji način.

Dušan Jovanović Nastup najmlađih

Regionalni susret FG
U organizaciji Javnog fonda RS za kulturne djelatnosti (JSKD) i suorganizaciji KUD ‘’Mladost’’ Ljubljana održan je Region-
alni susret folklornih grupa manjinskih etničkih zajednica

Regionalni susret folklornih grupa menjinskih 
etničkih zajednica održan je 21. februara 2010. 
godine u Centru kulture Moste-Španski borci. 
Susret je organizovao Javni fond RS za kultur-
ne djelatnosti uz saradnju sa KUD ‘’Mladost’’ iz 
Ljubljane. Učestvovalo je šest folklornih grupa 
sa devet koreografija i to: KUD ‘’Mladost’’ Lju-
bljana sa dječijom i izvođačkom folklornom 
grupom, SKUD ‘’Vidovdan’’ Ljubljana, SKD 
‘’Novo Mesto’’, Društvo bosanskohercego-
vačkog i slovenačkog prijateljstva ‘’Ljiljan’’,  
Makedonsko kulturno društvo ‘’Makedonija’’ 
Ljubljana i KUD ‘’Sevdah’’ Ljubljana.

Kao prvi nastupili su najmlađi, članovi dječije 
folklorne grupe KUD ‘’Mladost’’ koji su izveli 
veoma lijepu i simpatičnu koreografiju ‘’Al’ je 
lep ovaj svet’’ autora Branka Markovića. Za 
svoj nastup dobili su mnogo simpatija i apla-
uza. Folklorna grupa SKD ‘’Novo Mesto’’ izvela 
je koreografiju ‘’Igre sa planine Grmeč’’, veoma 
uspješno i još jednom pokazali svoj kvalitet 
i ljepotu ove koreografije. Srpsko kulturno 
umjetničko društvo ‘’Vidovdan’’ predstavilo 
je publici dvije koreografije, prvo su prikazali 
koreografiju ‘’Prođi Mile kroz naš kraj’’, igre i 
pjesme iz centralne Srbije a zatim koreografiju 
‘‘Ljiljče zdravče, beru li te mome, igre iz Belo-
palanačkog polja a zatim koreografiju ‘’Ljiljče 
zdravče, beru li te mome’’, igre iz Belopala-
načkog polja. Izvođačka folklorna grupa KUD 
‘’Mladost’’ izvela je koreografiju ‘’Golub g’ka na 
jabuka’’, igre iz Bosilegradskog Krajišta.

Dušan Jovanović

       SKUD Vidovdan

       SKD Novo Mesto
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Српско просветно друштво Никола Те-
сла из Постојне је у среду 27.01.2010. 
свечано прославило Савиндан, своју 
крсну славу. 

Свечаној прослави је присуствовао 
Јернеј Вербич градоначелник Постојне 
који је у своје име честитао крсну сла-
ву председнику друштва Сими Станко-
вићу, затим куму славе Марку Шарче-
вићу и осталим присутним гостима. 

Након честитања је одржао мали говор 
и захвалио се на позиву и на доброј 
дугогодишњој сарадњи. Након гово-
ра градоначелник је протојереју Томи 
Ћирковићу из Копра предао поклон-
књигу за пријатељску и дугогодишњу 
сарадњу. 

Слави су присуствовали гости из Ра-
довљице, чланови друштва КПШД Вук 
Караџић на челу са Миланом Стојано-
вићем, председником, и Радослав Ми-
лановић, члан извршног одбора ССДС. 
Из оправданих разлога слави нису мог-

Крсна слава Свети Сава
ли да присуствују председник Савеза 
мр  Драго Војводић, уредник српског 
часописа Мостови Душан Јовановић и 
председник СКД Слога из Нове Горице 
Илија Јанковић. 

За кандило и гађење тамњаном по-
бринуо се председник Симо, за пос-
луживање славским житом бринула 
је Цвијета Гојковић, а за послуживање 
пићем и храном бринуо је Зоран Дос-
тани. Славски колач умесила је кума 
Јока Шарчеви, а за остале специјали-
тете побринуће су се Живана Мирић, 
Рада Достанић и Цвијета Гојковић. 

За весеље и забаву после ручка побри-
нуо се квартет друштва СПД Никола 
Тесла у саставу Милосав Савић - вио-
лина, Раде Николић – шаргија и Милош 
Демоњић и Недељко Гојић - вокали, из-
вођењем изворних народних песама и 
игара. 

Слободан Додић

Признање за СКД Сава
На свечаној прослави која је одржана 5. фебруара 2010. године поводом 8. фебруара, словеначког 
културног празника Српско културно друштво ‘’Сава’’ Храстник је добило ПРИЗНАЊЕ 8. ФЕБРУАР за 
активан и успешан рад на подручју културе. Свим члановима који су својим радом допринели признању 
честитамо и желимо много успеха у будућем раду.
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У суботу, 30. јануара 2010. године у дворани КС Примсково 
Светосавчани су одржали своју традиционалну светосавску 
прославу! Парох наш, отац Будимир даде нам благослов, а 
најмлађи чланови Ринга Раја представили су се са својим 
игрицама. У програм нас је увела Снежана Максимовић и 
наставило се песмом и игром. У гостима су нам били наши 
драги гости КУД Младост из Љубљане и певачка група СКД 
Петар Кочић из Крања, који су заједно са нашим члановима 
одушевљавали многобројну публику! 

Председник друштва, Радоман Крговић на крају је поз-
дравио присутне госте и дружење уз богату томболу и 
оркестар Боре Пауковића наставило се до јутарњих сати.  
Хвала свима, који су поделили са нама то незаборавно вече. 

Драгиша Лазовић

Велика 
Светосавска прослава

Славски обред

Овај пут смо спојили корисно са угодним па је било свега на репертоару ово вече.
У деветнаест сати почели смо с културним програмом под називом Завичајно вече са нагласом на културу Српске крајине. 
Прво нам се представио Радослав Милановић са својом пјесмом под називом Пјесма Вуку, наша млада чланица Адријана 
Шућур одсвирала је Ерино коло а затим смо погледали представу Јазавац пред судом у извођењу драмске секције СКД 
Петар Кочић из Крања, који су нам приредили доста смијеха и измамили велики аплауз. Улоге су тумачили: Давид–Остоја 
Шобот, судија-Љубо Андрић, писар–Љубо Тодоровић и доктор-Жељко Андрић, режисер Бошко Ђурђевић из Бања Луке. 
Након представе наступила Мушка пјевачка група СКД Свети Сава из Крања а програм је затворила Дјевојачким колом 
Адријана Шућур. Послије подијељених признања за учеснике прешло се на забаву уз оркестар Балкан, уз музику игру и 
пјесму дружили смо се до ситних сати. Дворана је била попуњена, народ весео па није било разлога да не будемо задовољни. 
Још једном се захваљујем свим присутним да сте нам уљепшали и увеличали  ово вече.

                                                                                               Милан Стојановић

Завичајно вече

Јазавац пред судом
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Књижевно вече 
СКД ¨Петар Кочић¨ Крањ је 7. фебру-
ара организовало књижевно вече 
словеначке и српске поезије у част 
8. фебруара, словеначког културног 
празника.
Предсједник друштва Неђељко Ма-
рић је поздравио све присутне госте 
и многобројне чланице и чланове 
друштва.

Марић је у уводном говору укратко 
описао животни пут и дјела др. Фран-
ца Прешерна.  “Вечерашња мани-
фестација је намијењена културном 
празнику и зато вам хвала да сте се 
одазвали у тако великом броју”, ре-
као је Неђељко Марић.

Литерарно вече је отворила најмлађа 
учесница приредбе Пиа Дел Фабро (5 
год.), а  после ње су наступили оста-
ли учесници приредбе: Нина Новак 
из Љубљане, Маринко Јагодић Маки 
такође из Љубљане, Томаж и Миха 
из КУД ‘’Сцена’’ Железники,  Остоја 
Шобот СКД ¨Петар Кочић¨ Крањ и 
Радован Миловановић из КПСД ‘’Вук 
Караџић’’ Радовљица.

Десило се код нас
Раде Илић, симпатизер и пријатељ 
друштва, својим наступом је унио 
својеврсну живост и дао посебну 
чар књижевној вечери. његове пје-
сме изазвале су велике симпатије и 
смијех у гледалишту.

Међу гостима су били и Душан Јова-
новић, уредник часописа Мостови, 
и Жељко Аничић, подпредсједик  
ССДС.

Рецитације су извођене на слове-
начком језику и у преводу на српски. 
Неке од рецитација су изведене уз 
пратњу музичких инструмената.

Сви присутни на литерарној вечери 
били су веома задовољни садржајем 
и наступом свих учесника у програ-
му.

Слиједећег дана, 8. фебруара, одр-
жана је централна приредба пред 
Прешерновим позориштем у Крању 
на којој је наступио и члан нашег 
друштва Остоја Шобот са рециталом 
Прешернове пјесме на српском јези-
ку.

Капање!
Српско културно друштво ¨Петар 
Кочић¨ Крањ је 29. јануара 2010. го-
дине организовало стару игру ‘’ка-
пање’’ у просторијама свог друштва. 

Поред капача било је присутно и 
много гледалаца односно навијача. 
Чланови друштва су направили двије 
екипе из двије регије:  Котор Варош   
и  Крувари.

Ради се о игри у којој се такмиче 
двије екипе. Екипа има од 4 до 6 игра-
ча. Пара или цент се подкрива испод 
11 чарапа или приглавака. Игра се до 
101 (50 стари + 51 нови). Одлука која 
екипа прва подкрива доноси се жре-
бом. Сто на којем се игра мора бити 
прекривен дебљом деком да се не 
чује цент (пара) кад је играч остави 
испод приглавка. 

Игра је веома занимљива и атрак-
тивна, посебно када супротна екипа 
дигне чарапу са такозваном “патком”, 
тада екипа добија 10 поена. Ако се то 

Пиа Дел Фабро најмлађа учесница књижевне вечери

Јазавац пред судом

Књижевно вече
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не деси онда се броји свака следећа 
9, 8, 7, 6, 5, 4 поена. Играч који под-
крива може донијети цент до краја 
и држати у руци док му супротна 
екипа не дигне први приглавак за 
подкривање, томе се рече “зец” и за 
супротну екипу је то веома незгодан 
приглавак. 

Екипа која тражи цент може тражи-
ти и руку ако сматра да је играч који 
крије довукао цент до краја. Играч 
који подкрива користи разноврсну 
технику подкривања: покрије руку 
са више приглавака, веома јако тресе 
руком итд. 

Супротна екипа користи разне ме-
тоде праћења: прати рад руке, по-
глед очију, боју лица итд. Код екипе 
која тражи веома је битна интуиција 
(осјећај) где би могао играч оставити 
цент. 

Када играч који подкрива заврши 
подкривање супротна екипа разма-
тра где би могао оставити цент. Сваки 
играч да своје мишљење (ишћел) и 
онда почне један да диже приглавке 
онако како су се договорили. 

Кад екипа која тражи цент подигне 
7 празних приглавака остану још 4 
приглавка. Тада може екипа која тра-
жи дигнути 2 приглавка заједно и ако 
тада не нађе цент, супротној екипи 

се пишу 4 поена. До измјене подкри-
вања долази када екипа која тражи 
нађе цент у прва два или предзадња 
два приглавка или чарапе. Обично 
екипе играју у опкладу локања до 5 
литара воде.

Резултат поменутог капања је био 
веома тијесан и до краја напет -  101: 
94  за Круваре.

Активности    СКД  Петар  
Кочић  Крањ у фебруару  
2010. године

Јазавац пред судом
20. фебруара је драмска секција СКД  
Петар Кочић  Крањ одиграла  драму 
¨Јазавац  пред судом’’  у  Радовљици  
пред  препуном двораном  гостију и 
чланова СПСД  Вук Караџић. 

Шаховски турнир
27. фебруара смо организовали ша-
ховски турнир за своје чланове и 
пријатеље у нашем клупском просто-
ру.  Учестовало је 10.  веома добрих 
шахиста.  

Најбољи  међу најбољима  по други  
пут је био  Анђелко Илић  наш драги  
пријатељ. После завршеног турнира 
дружили смо се уз добру пјесму и за-
куску.

Турнир у малом фудбалу
28. фебруара наша ветеранска 
фудбалска екипа учестовала је на 
веома  јаком целодневном турниру у 
малом  фудбалу  којег је организовао 
Спортски савез Крања ( Športna zveza 
Kranj). 

Учествовало је осам веома добрих  
екипа фудбалских клубова друштава  
и организација. Четири прва мјеста 
освојиле су екипе: 1.  НК Триглав,  2. 
НК Битне, 3.  НК Храстје,  4. СКД Петар 
Кочић Крањ. 

Турнир је одигран у великој двора-
ни на Планини пред великим бројем 
гледалаца. Све екипе су показале да 
стари још нисмо заборавили  играти 
фудбал.  

Турнир је одигран без  иједног ин-
циднта а организатор се побринуо да 
после завршеног тунира послужи све 
учеснике пићем и пицом. Дружење је 
потрајало нешто дуже од планира-
ног.

Неђељко Марић

Капање

Шаховски турнир

Фудбалска екипа
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Настављајући традицију одржавања 
Светосавских дана Друштво Српска 
заједница из Љубљане и ове, 2010. го-
дине, потрудило се и организовало 
Светосавске дане. 

Већ око десетак година Светосавски 
дани трају три дана са разноврсним 
културним програмом. Ове године 
друштво је угостило хор Црквеног пје-
вачког друштва Острог из Нових Бано-
ваца а свечани бесједник био је јерођа-
кон Доситеј Хиландарац.

Светосавски 
дани 2010
Друштво Српска заједница и ове године поводом Савиндана организовало Светосавске дане који су 
трајали три дана, од 29. до 31. јануара 2010. године.

Светосавски концерт
У сарадњи са Римокатоличком црквом 
и љубљанском Столном црквом Светог 
Николаја приређен је 29. јануара 2010. 
године Светосавски концерт у Столној 
цркви (Столници) у Љубљани. 

На концерту је наступио хор Цркве-
ног пјевачког друштва Острог из Нови 
Бановаца који је за присутне, а Стол-
на црква је била скоро пуна, изводио 
православну духовну музику српских 
и других аутора: С. С. Мокрањца, М. 

Хор Црквеног пјевачког друштва Острог из Нових Бановаца

Јерођакон Доситеј Хиландарац



Светосавска трибина
Светосавска трибина одржана је у не-
дјељу, 31. јануара у Градском музеју у 
Љубљани. У дворани, која је била ис-
пуњена до посљедњег мјеста јерођа-
кон Доситеј Хиландарац, говорио је 
на тему: Духовни живот у Светој Гори и 
Хиландару данас и кроз векове. Након 
уводног излагања присутни су имали 
прилику постављати питања везана за 
ову тему.

Душан Јовановић
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Говедарице, В. Илића, Анонимуса, Д. 
Христова, С. Зелића, О. Русакове и П. И. 
Турчинова. 

Присутни су са дужном пажњом и по-
штовањем пратили наступ хора да би 
га на крају наступа наградили великим 
аплаузом у знак захвалности за све што 
су показали.

Светосавска академија
Светосавска академија одржана је 30. 
јануара у Јакопичевој дворани-ЗЗЗС, 
у Љубљани. На академији је било око 
200 присутних, чланова друштва и ос-
талих. Од гостију били су присутни мр 
Драго Војводић, предсједник Савеза 
српских друштава Словеније протоје-
реј стафрофор Перан Бошковић, парох 
љубљански. Светосавска академија 
почела је хомном Боже правде у из-
вођењу хора Острог. Након уводне и 
поздравне ријечи Весне Јелић, води-
тељке програма присутним се обратио 
јерођакон Доситеј Хиландарац који је у 
својој свечаној беседи говорио Светом 
Сави васпитанику Свете Горе. 
У свечаној бесједи између осталога 
речено је: ‘‘Свати Сава посвећује Богу 
цвет своје младости, да би тако од своје 
младости узрастао из силе у силу до 
мере раста висине Христове, колико 
је то могуће човеку. Он ступа у борбу 
за стицање духовног савршенства до-
бро знајући да је већи онај који завла-
да својим срцем, него онај који освоји 
утврђени град. И као што пчела иде са 
цвета на цвет скупљајући мирисни и 
слатки нектар, тако и Свети Сава оби-
лази светогорске монахе подвижнике 
и сабира од њих мудре поуке о духов-
ном животу које су са знојем и сузама 
стечене у молитвама. Слобода људских 
чула од спољних утисака у тишини Све-

те Горе уродила је плодоносном молит-
вом монаха Саве на стицању благодати 
Божије, која духовно препорађа чове-
ка, освећује и усиновљује Богу. То је 
место где се учио догматима вере пра-
вославне. Светогорски живот у оскуди-
ци, дугим бдењима, посту, уздржању, 
размишљању о божанским стварима, 
нахранили су његову душу и утврдили 
је у божанској љубави’’.

Након свечаног бесједника хор Острог, 
коме је дириговао Мирослав Арбанов-
ски, одржао је концерт а програм је 
био слиједећи:
Српски напев: Оче наш;
С. С. Мокрањац: Тропар Светом Сави;
М. Милутиновић: Молбе Светом Сави, 
солиста јереј Душан Вишекруна, бас;
В. Илић: Свети Боже ИВ глас;
М. Говедарица: Српска краљевска јек-
тенија, солиста Милош Гашић, бас;
С. С. Мокрањац: Тебе појем;
О. Русакова (енглеска народна): Појте 
ноћу и ујутру, солиста Ивана Јосић, со-
пран;
С. С. Мокрањац: 8. руковет (дио);
С. С. Мокрањац: 2. руковет, солиста је-
реј Душан Вишекруна, бас;
С. С. Мокрањац: 6. руковет (дио), соли-
ста Ивана Јосић, сопран, Бојан Булато-
вић, тенор и Милош Гашић, бас;
И. Бајић: Српкиња;
А. Свешников (руска народна): Светли 
месец;
Н. Савић: Крајишке песме;
С. С. Мокрањац: Химна Светом Сави.

По завршетку програма Душанка Ћи-
рић, предсједница Друштва Српска 
заједница уручила је захвалнице свим 
учесницима у програму а затим се 
прешло у другу просторију гдје је при-
ређен коктел за све присутне.

Водителјка Весна Јелић

На трибини

На академији На трибини
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U veoma prijatnoj atmosferi, uz prisus-
tvo članova društva, rodbine, prijatelja i 
ljubitelja poezije promovisane su dvije 
zbirke pjesama Marinka Jagodića Makija, 
inače člana Društva Srpska zajednica. 
Promocija je održana 20. februara 2010. 
godine u Ljubljani.

Promociju je otvorio Živko Banjac koji je 
pozdravio sve prisutne a zatim predstav-
io Društvo Srpska zajednica, zatim Vesnu 
Jelić koja je recitovala pjesme i autora 
Marinka Jagodića Makija.

Nakon toga Marinko Jagodić je, kako reče, 
za zagrijavanje, pročitao nekoliko kratkih 
pjesmica i aforizama, tek toliko da dopuni 
ionako prijatnu atmosferu.

Vesna Jelić je iz tri zbirke pjesama 
pročitala po jednu Makijevu pjesmu, a 
onda je Živko Banjac predstavio knjigu 
‘’Put pod noge’’ koja je izašla u izdanju 
Društva Srpska zajednica. Izdavanje 
knjige finansijski je podržalo Ministar-
stvo za kulturu Republike Slovenije. U 
recenziji Zdravko Kecman, književnik iz 

‘‘Put pod noge’’
U organizaciji Društva Srpska zajednica 20. februara 2010. predstavljene zbirke pjesama Marinka Jagodića 
Makija, ‘’Put pod noge’’ i ‘’Miris brazde’’

Banje Luke kaže: ‘’Lirski razuzdan, skoro 
nezaustavljiv, on će raspostrijeti široku le-
pezu svojih tema, od pjesme kao pojma 
razmišljanja, do zavičaja, i grada u kom 
je proveo mnoge godine svoga života – 
Ljubljane. Ta pjesnička rijeka, proteći će i 
proći sve okuke i tjesnace jednog života, 
jedne nezadržive bujice misli, osjećanja, 
plemenitih težnji i namjera, svega što 
nosi čovjek. Kod ovog pjesnika pjesma 
se ne ispisuje, ona dolazi sama, nailazi u 
rimama i ritmovima, taj tok ustvari odz-
vanja ehom nečega što je propušteno, 
život u zavičaju, u svom mjestu i kući, od 
čega se morao veoma rano odvojiti, kada 
nije ni bio svjestan da čovjek sam ne bira 
svoj životni put’’.

Iz ove zbirke Vesna Jelić je pročitala pet 
pjesama da bi se onda publici predstavili 
i gosti Branko Baćović, Neda Galijaš, Jure 
Drljepan i Robert Zakrajšek koji su čitali 
svoje pjesme i na taj način uveličali ovo 
pjesničko veče.

Marinko Jagodić je pročitao i četiri pjesme 
koje nisu u zbirkama ‘’Buzovan Kraljevića 

Marka’’, ‘’Maraton u Ljubljani’’, ‘’Iz albuma 
jedne memorije’’ i ‘’Zaboravljena pesma’’ 
koju je čitao zajedno sa Vesnom Jelić.

U nastavku programa Živko Banjac je 
predstavio zbirku ‘’Miris brazde’’ i pročitao 
recenziju koju je napisao književnik 
Milenko Stojičić. A zatim je uslijedio 
razgovor u kome je Marinko Jagodić gov-
orio kako nastaju pjesme i gdje i kako do-
bija podsticaj da napiše pjesmu. Pročitao 
je i jednu od najnovijih svojih pjesama 
‘’Sentandreja’’ koja je nastala nakon izleta 
u ovo lijepo mjesto u kome su Srbi ostavi-
li dubok trag.

Ovo lijepo veče nastavljeno je uz druženje 
i koktel koji je pripremio autor, a podijelio 
je i nekoliko svojih knjiga.

Dušan Jovanović

Ičesnici u programu

Vesna, Marinko i Živko

Posjetioci
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Сат, два, можда и више сам нијемо 
стајала и посматрала масу разигра-
них, веселих и распјеваних журис-
та, који су се одазвали на позив СКД 
‘’Слога’’ да заједно проведемо ноћ 
уз пјесму, игру и дружење, које смо 
чланови Извршног одбора плани-
рали за дочек Православне нове 
године, али стицајем околности 
смо морали датум премакнути, што 
ни мало није сметало расположе-
ним журистима, који су и овај пут 
напунили салу што значи да реа-
лизатор овог жура ни овај пут није 
изневјерио повјерење присутних, 
а реализатор жура су чланови Из-
вршног одбора на челу са предсјед-
ником друштва Илијом Јанковићем. 
Забава је одржана 23. Јануара 2010. 
Године у Ђачком дому у Новој Гори-
ци.
Уз изузетно добру и квалитетну му-
зику Миће из Крања ноћ је брзо про-
текла у добром расположењу. Као и 

Вриједан памћења и 
позитивног оговарања!

увијек, тако нас је и ту вече развесе-
лио и наступ наше фолклорне гру-
пе, која се показала са новом коре-
ографијом у новој народној ношњи 
и која нам је и овај пут, својом ље-
потом младости, лепршавом игром 
натјерала сузе на очи. 

Не могу, а да их не похвалим, све 
бољи и бољи су, а и за то имају 
заслуге вођа секције Зоран Стоја-
новић, кореограф Милан Гламо-
чанин, увијек спреман, насмијан и 
расположен за рад Драган Савић, 
млада амбициозна чланица секције 
Слађана Деспотовић и други који 
несебично дају своје слободно 
вријеме са пуно воље и жеље да се 
чланови секције покажу што боље 
и квалитетније.

Поред наших чланова друштва, све 
више ме радује масовна посјета но-
вих особа, што доказује да је СЛОГА 

ипак друштво, које зна и поред дру-
гих обавеза направити и добар жур 
са којег увијек одемо добро распо-
ложени.

Шта да још напишем, сви они који 
су били присутни на журу, знају шта 
значи провести ноћ са пријатељи-
ма, упознати нова лица, шта значи 
препустити се добром располо-
жењу, дозволити пјесми да се до-
такне срца и заборавити, бар на мо-
менат обавезе и проблеме. И овај 
пут искрено хвала свима који сте 
својим трудом и залагањем покло-
нили себе да и ова журка остане у 
сјећању и позитивном оговарању!!!

Свим члановима друштва, прија-
тељима и симпатизерима, један 
лијеп пријатељски поздрав, до сле-
дећег жура,

Добрила Цвијановић

Са забаве у Новој Горици
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Први су своју скупштину одржали у 
СКД ‘’Петар Кочић’’ и то 24. јануара 
2010. Скупштини су поред чланова 
друштва присуствовали и представни-
ци Савеза српских друштава Словеније 
као и представници СКПД ‘’Свети Сава’’ 
из Крања, СКД ‘’Слога’’ из Нове Горице, 
КПШД ‘’Вук Караџић’’ из Радовљице, 
СКД ‘’Ново Место’’ као и представници 
СКД ‘’Никола Тесла’’ из Филаха, Аустрија. 
Ово је била и изборна скупштина па је 
поред извјештаја о раду и плана рада 
за текућу годину на дневном реду био 
и избор новог вођства друштва, Управ-
ног одбора, Надзорног одбора и Суда 
части, као и предсједника и подпре-
дсједника СКД ‘’Петар Кочић’’. Пред-
сједник друштва и у наредном мандату 
биће Неђељко Марић. Друштво је за 
наредни период заставило амбици-
озан план и сви вјерују да ће бити у 
потпуности реализован.

Плесно културно умјетничко друштво 
‘’Свети Никола’’ из Марибора одржало 
је своју скупштину 7. фебруара 2010. 
у Малечнику код Марибора у веома 
пријатној домаћој атмосфери. Ово 
друштво, са још увијек скромним мо-
гућностима али и великом жељом да 
се уради много више и да се прошире 
активности, у прошлој години највише 
се посветило раду фолклорне и ликов-
не секције, имали су наступ фолклорне 

Скупштине друштава
Одржане редовне годишње скупштине друштава на којима су усвојени извјештаји и програми рада

групе а треба истаћи наступ на 10. смо-
три српских фолклорних група. Ликов-
на секција, у којој има веома таленто-
ваних и добрих сликара приредила је 
изложбу. Млади чланови друштва по-
казали су спремност и жељу да се још 
више ангажују у свим активностима. И 
на овој скупштини присуствовали су 
представници ССДС, мр Драго Војво-
дић, предсједник и Жељко Аничић, по-
дпредсједник

Културно друштво ‘’Брдо’’ из Крања 
имало је скупштину 13. фебруара 2010. 
Поднешени су извјештаји о раду Уп-
равног одбора, Надзорног одбора, 
Суда части, финансијски извјештај и 
извјештаји о раду секција. Друштво је 
и у прошлој години показало завидне 
резултате и извело низ веома добрих 
пројеката, да напоменемо наступ на 
14. европској смотри српског фолкло-
ра дијаспоре и Дане српске културе у 
Крању. То су били велики успјеси како у 
организационом погледу још више што 
се тиче самих наступа. Познавајући њи-
хов досадашњи рад, активности и ан-
гажованост не само вођства друштва, 
него и осталих чланова, можемо само 
очекивати још више разноразних дје-
латности које ће задовољити како чла-
нове друштва тако и све остале који се 
интересују за рад друштва и свеукупну 
културну дјелатност наших друшта-

ва. Међу присутнима били су и гости, 
представник ССДС, затим представ-
ници СКД ‘’Слога’’, СКПД ‘’Свети Сава’’ и 
КПШД ‘’Вук Караџић’’.

Културно просветно друштво ‘’Вук Ка-
раџић’’ из Радовљице своју редовну го-
дишњу скупштину одржало је 20. феб-
руара 2010. Поднешени су извјештаји 
о раду у прошлој години а Извршни 
одбор је проширен новим чланови-
ма. По раду у прошлој години опште 
мишљење је да је друштво нашло свој 
пут и да полако корача ка свјетлијој бу-
дућности тамо гдје му је и мјесто, зато 
Извршном одбору треба честитати и 
дати му пуну подршку да тако наста-
ви. План рада за 2010. годину много је 
обилнији и амбициознији него претхо-
дне године и зато ће требати уложити 
много више труда да се он реализује. 
Овој скупштини присуствовао је пред-
сједник општине Радовљица који се 
обратио присутнима као и мр Драго 
Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније. Међу гостима 
били су и представници СКПД ‘’Свети 
Сава’’, СКД ‘’Петар Кочић’’, КД ‘’Брдо’’, СКД ‘‘Петар Кочић’’ Крањ

КД ‘‘Брдо’’ Крањ

КОШД ‘‘Вук Караџић’’ Радовљица
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СКД ‘’Слога’’, КД ‘’Јеловица’’ и представ-
ници СКД ‘’Никола Тесла’’ из Филаха.

Српско културно друштво ‘’Ново Ме-
сто’’ имало је своју скупштину 20. феб-
руара 2010. И на овој скупштини, као и 
на горе споменутим, расправљало се о 
извјештајима и плану рада за 2010. го-
дину. На скупштини су били присутни 
представници Савеза српских друшта-
ва Словеније, мр Драго Војводић, пред-
сједник и Никола Тодоровић, секретар, 
који су се обратили присутнима. Као 
гости скупштини су присуствовали и 
представници других друштава.

У суботу, 6. марта 2010. године одр-
жане су двије скупштине друштава. 
На скупштини Српског просветног 
друштва ‘’Никола Тесла’’ из Постојне, 
поред расправе и усвајања извјештаја 
о раду у прошлој години и усвајању 
рада за 2010. годину на дневном реду је 
био и избор новог вођства друштва. За 
новог предсједника друштва изабран 
је Боро Мирић.

Српско културно просветно друштво 
‘’Свети Сава’’ на својој скупштини 
расправљало је о извјештајима о раду 
у прошлој години. Поднешени су из-
вјештаји о раду Извршног одбора, Над-
зорног одбора, Суда части и свих коми-
сија које дјелују у друштву. Извјештаји 
су били обимни и говоре о свим актив-
ностима које је друштво имало. Посеб-
но треба истаћи, поред пројеката који 
су веома квалитетно одрађени, и рад 
са младима који ће допринијети још 
већој активности и проширењу дјелат-
ности. У предсједништву ове скупшти-
не били су млади који су веома успјеш-
но и без грешке водили скупштину. 
Од активности, свакако највећи успјех 

је освајање бронзане плакете на 14. 
европској смотри српског фолклора 
дијаспоре а вриједни помена су и сви 
други наступи фолклорне групе. С об-
зиром да је ово била изборна скупшти-
на изабрани су нови органи друштва 
а за предсједника изабран је Милић 
Газибара. Присутнима су се обратили 
и гости скупштине, мр Драго Војводић, 
предсједник ССДС као и представни-
ци СКД ‘’Петар Кочић’’, КПШД ‘’Вук Ка-
раџић’’, СКД ‘’Слога’’ и КД ‘’Брдо’’. Након 
скупштине приређена је закуска коју 
су спремиле чланице друштва. У врије-
ме док су се присутни на скупштини ос-
вјежавали припремали су се извођачи 
за културни програм који је посвећен 
8. марту-Дану жена. Прво су наступи-
ли најмлађи-цицибани под вођством 
Снежане Максимовић а онда је женска 
пјевачка група отпјевала неколико пје-
сама а ту су биле и рецитације. По за-
вршетку културног програма Мићо Га-
зибара, нови предсједник, подијелио је 
свим женама каранфиле и честитао им 
празник а ту се нашао и шампањац са 
којим су наздравили. Веома лијеп гест 
и пажња према припадницама љепшег 
пола.

И онда је услиједила забава која је 
испуњена добрим расположењем и 
пријатном атмосфером трајала подуго.
Српско културно друштво ‘’Слога’’ одр-
жало је своју скупштину 7. марта 2010. 
године. Скупштину је отворио Илија 
Јанковић, предсједник а онда палицу 
предао младим члановима друштва на 
челу са Дејаном Јовићем који су веома 
добро урадили свој посао и на прави 
начин водили скупштину. На дневном 
реду, као и код других скупштине, 
били су извјештаји о раду Извршног 
одбора и других органа и секција. Ова 

скупштина, као и све горе споменуте, 
биле су веома добро организоване и 
припремљене. У извјештајима су на-
ведене активности које су вођене у 
току прошле године. Изабрано је ново 
вођство друштва а на челу, као пред-
сједник, и даље остаје Илија Јанковић. 
Скупштини је представљен и план 
рада, који је, као и извјештаји, усвојен 
без примједби и допуна. На крају рада 
скупштине присутнима су се обратили 
и гости, најприје мр Драго Војводић, 
предсједник Савеза српских друштава 
Словеније, а онда и сви други предс-
тавници друштава: СКД ‘’Петар Кочић’’, 
СПД ‘’Никола Тесла’’, КД ‘’Брдо’’, КПШД 
‘’Вук Караџић’’, СКПД ‘’Свети Сава’’ као 
и представници СКД ‘’Никола Тесла’’ из 
Филаха. Закуска коју су припремиле 
вриједне домаћице искоришћена је за 
пријатељске разговоре и дружење.

Карактеристика већине овогодишњих 
скупштина је присуство великог броја 
гостију, представника друштава, што 
се показало веома повољно и може 
служити само још већем зближавању 
и сарадњи друштава. Била је ово при-
лика да се види шта и како други раде, 
да се добре ствари, а углавном су и 
биле само добре, пренесу у властита 
друштва и тиме обогате садржај и ак-
тивности.

Душан Јовановић

ПКУД ‘‘Свети Никола’’ Марибор

СКД ‘‘Слога’’ Нова Горица

СКПД ‘‘Свети Сава’’ Крањ
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Uvod u intervju:

Nekoliko dana poslije promocije зbirki 
pjesama „Put po noge“ i „Miris brazde“ 
razgovarao sam sa Marinkom Jagodićem 
Makijem o njemu, njegovoj poeziji, pjes-
ništvu i književnosti uopšte. U nastavku 
donosimo detalje našeg razgovora.

Mostovi: Marinko, za početak našeg 
razgovora reci nam nešto o sebi.

Marinko: Ništa posebno. Kao većina naših 
ljudi, u Sloveniju sam došao posle osnov-
ne škole. Završio srednju školu, zaposlio 
se na železnici kao mašinovođa i jureći po 
‚‘Deželi‘‘ zaradio penziju. Oženjen, dvoje 
punoletne dece…

Mostovi: Da li se sjećaš tvoje prve na-
pisane pjesme i kada je to bilo?

Marinko: Ako ne brojim pesmice iz dečač-
kih dana – koje sam zaboravio – prvu pes-
mu sam napisao 1992. u svojoj 33. godini. 
To je relativno kasno, ali eto, kod mene je 
bilo tako. Na »otvaranje duše« su uticali 
nesrećni događaji u otadžbini i briga za 
najdraže. Ne mogu se baš setiti prve pes-
me, mada znam da sam vrlo brzo ‚‘napre-
dovao‘‘ i bio zadovoljan svojim pisanjem; 
vidljivo je iz prve zbirke da je mnogo pe-
sama iz 1992. godine. 

Mostovi: Kao i kod drugih pjesnika, 
koji pišu daleko od rodnog kraja, nos-
talgija je nekako prva tema, ali kod 
tebe ima i drugih tema?

Marinko: Svakako da je nostalgija neza-
obilazna, kako kod mene, tako i kod dru-
gih kolega. To je normalno. Po meni, ko 
nije nostalgičan, ne može ni pisati ništa 
lepo o zavičaju. Setimo se Jesenjina: Milo 
tad mi kad spomen zahvati / obraslo jeze-
ro i mukli šum jova, / što negde žive moj 

Nostalgija je 
nezaobilazna
„Svojim prijateljima uvek namignem da pročitaju svaku pesmu više puta‘‘-rekao nam je Marinko Jagodić Maki

otac i mati, / kojima nije stalo do mojih 
stihova, / kojima sam drag k‘o njiva u pol-
ju, / k‘o kiša kad kropi izdanke zelene. / 
Došli bi oni sa vilama da kolju / kad god 
grdite i vičete na mene… Misao na rodnu 
grudu nas sve jača i čuva nam identitet. 
Pesme na ostale teme su posledica dugo-
godišnjeg življenja u urbanoj sredini.

Mostovi: Ima li neki pjesnik, neka pjes-
ma ili pjesnički pravac koji su uticali na 
tebe kao pjesnika?

Marinko: Naravno, već spomenuti Jesen-
jin, a od naših svakako Jovan Dučić. On je, 
po meni, najbolji srpski pesnik i u mojoj 
poeziji se zaista prepoznaje njegovo ‚‘fino 
tkanje‘‘.

Mostovi: Kakav je tvoj odnos prema 
poeziji, odnosno književnosti u cjelini, 
i stvaralaštvu?

Marinko: Jedna moja pesma se zove: ‚‘Tu 
se mogu prepoznati‘‘. Ne znam kako bih 
bolje definisao svoj odnos do toga. Is-
tovremeno sam razočaran da se stvara-
laštvo ne ceni dovoljno. Složićete se sa 
mnom, da će veliki broj naših ljudi radi-
je otići ‚‘na pevaljku‘‘, nego dati 5 evra za 
knjigu. Dobro sam upoznat sa kulturom 
Srba u Sloveniji. 

Naša društva su mnogo napredovala u 
pojedinim segmentima, recimo u folklo-
ru, i to je svakako za pohvalu. Mnogo je 
lošija slika ako se gleda sa pozicije knji-
ževnosti. Desetak knjiga zadnjih nekoliko 
godina je apsolutno premalo; ni blizu ne 
pokazuje pravu sliku – intelektualno smo 
dosta jači. Trebalo bi da svi odgovorni 
(kako u matici tako i u rasejanju) shvate 
da se knjigom najbolje suprostavljamo 
asimilaciji. Imamo priličan broj sunarod-
njaka koji pišu a nisu ništa objavili, jer ne 

Marinko Jagodić Maki
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mogu odvojiti hiljadu evra za knjigu. Uz 
svo razumevanje krize, neshvatljivo je 
da je za državu veliki trošak ako odvoji 
desetak hiljada evra za literaturu Srba u 
Sloveniji. Svima bi trebalo biti jasno da 
je knjiga večna, da će nadživeti sve nas, i 
da će svedočiti o našem bivanju na ovim 
prostorima.

Mostovi: Baviš se i sportom, maraton 
je tvoj omiljeni sport. U kolikoj mjeri to 
utiče na tvoju ‚‘pjesničku kondiciju‘‘?

Marinko: Možda na prvi pogled to nije 
povezano, ali jeste, bar kod mene. Jer kad 
se dobro ‚‘istrčiš, ništa lepše nego odma-
rati uz čitanje.

Mostovi: Možeš li nam reći kako stva-
raš pjesmu? Da li ona živi u tvojoj glavi 
neko vrijeme pa je onda samo staviš 
na papir ili…?

Marinko: Ovo pitanje mi je najteže. Ni 
sam ne znam – uvek je drugačije. Neka-
da je dovoljan samo jedan stih, čak samo 
jedna lepa misao i eto… ostalo ‚‘dozidaš‘‘ 
i pesma je tu. Nekada te neki događaj 
prosto ‚‘natera‘‘ da moraš reći svoje mišl-
jenje i ti se začudiš kad vidiš da je pesma 
‚‘rođena‘‘. Imam pesama koje su dugo 
‚‘čekale‘‘ u meni, pojedine i više od 30 go-
dina. Bude vreme kad po pola godine ne 
napišem ništa, a onda u jednoj noći dve 
dobre pesme. Na početku pisanja sam 
pokušavao ‚‘na silu‘‘, ali to je slabo za po-
eziju. Sve mora da sazrije, kao pupoljak 
što se pretvori u ružu. 

Mostovi: Marinko, reci nam kako čov-
jek postane pjesnik? Ja znam da pjes-
ništvo nije regularno zanimanje koje 
se može naučiti. Čini mi se da je to ne-
kakvo stanje svijesti, kreativni odnos, 
inetelektualno bunilo. Kakvo je tvoje 
mišljenje?

Marinko: Nadam se da neću biti pogrešno 
shvaćen – pesnik se rodiš! To je sigurno, 
baš kao i slikar ili vrhunski muzičar. Mogu 
se naučiti (čitanjem drugih) neke fraze, 
raznolikost pisanja, možeš obogatiti svoj 
fond reči, ali ako nemaš talenta – zaludan 
posao. Ne može se opisati kakvo je zado-
voljstvo kad ti ‚‘legne‘‘ dobra pesma; nije 
ni čudo što se šalimo da to nije naše delo, 
nego nam to Muze šapuću sa Parnasa, a 
mi samo zapišemo.

Mostovi: Pored pjesama ti pišeš i krat-
ke priče. Da li, po tvom mišljenju, po-
ezija bolje prenosi poruke koje šalješ 
čitaocima?

Marinko: Ja mislim da većina čitalaca bol-
je razume prozu, lakše dokuče poruku 
autora, ali poezija je svakako jača, ostavlja 
bolji trag, ore dublje brazde… Neki gre-
še: pročitaju pesmu samo jednom i ona 
im ne legne na dušu, a to je velika šteta. 
Svojim prijateljima uvek namignem da 
pročitaju svaku pesmu više puta. Lično 
znam mnoge poznate pesme napamet, a 
svoje znam skoro sve. Jasno je, kad se čita 
na recitalu svi imaju papir u ruci, da ne bi 
zbog treme pogrešili.

Mostovi: Sada si u penziji, ostavio si 
lokomotivu, ali ona pjesnička lokomo-
tiva još nije u penziji. Je li tako?

Marinko: Da se našalim: to je zato što je 
lokomotiva ženskog roda, a poznato je 
da su žene izdržljivije od nas takozvanog 
jačeg pola.

Mostovi: Marinko hvala ti na ovom raz-
govoru. Možeš li, prije nego što se ras-
tanemo, za čitaoce Mostova pročitati 
jednu pjesmu?

Marinko: Svakako. Ali koju? Uvek se teško 
odlučim. Možda jedna koja još nije nigde 
objavljena.  Pozdrav svim čitaocima!

Razgovor vodio: Dušan Jovanović

VELIKO DELO

Nisam novinar al’ u tom maniru
U svet šaljem vest, ponosno i smelo:
Danas sam uradio dobro delo –
Spasio život jednom leptiru.

U lepljivu mast na mojoj mašini
Zalepljena mu behu krila.
Travka u ruci dovoljna je bila
Za spas. Leptiriću, suncu se vini.

Radost je razabrati na mome čelu
Što reših leptira lepljive masti.
A verujte, nije ispod časti
Svedočiti javno o tom delu.

Iz biografije

Marinko Jagodić Maki je rođen 
9.12.1959. godine u selu Podovi kod 
Sanskog Mosta. Završio je srednju Že-
ljezničku školu, zaposlio se na želje-
znici i radio kao mašinovođa. 

Često putuje na relaciji Ljubljana-Ba-
nja Luka (gde ima porodičnu kuću), 
tako da je, kako kaže, razapet između 
ta dva grada. Osim literature uživa u 
izletima u prirodu. Voli planinarenje – 
posjetio je sve poznatije slovenačke 
planine, a rekreativno se bavi i trča-
njem – desetak puta je trčao pluma-
raton. 

Poezijom se bavi od 1992. Godine. U 
Sloveniji redovno posjećuje sve lite-
rarne manifestacije srpskih književni-
ka. Pjesme su mu objavljivane u časo-
pisu Mostovi, u zborniku Paralele, za-
tim u dvije zajedničke zbirke, koje su 
izdala srpska društva u Sloveniji: Pa-
norama srpske književne reči u Slove-
niji III i Sa druge strane sveta. Marinko 
Jagodić je objavio i dvije samostalne 
zbirke pjesama Put pod noge i Miris 
brazde. Pjesnički uzori su mu Sergej 
Jesenjin i Jovan Dučić.

SENTANDREJA

Dušu mi preplavi toplina.

Stojim na Glavnom trgu
Tagledam u Trgovački krst...

Prepoznajem vetar sa juga,
Prepoznajem zvuk hilandarskog 
zvona,
Svestan, da me braniš
Od severnog hlada.

O, lepotice!
Ne znam, da li si
Napušteni, izgubljeni ili nađeni,
Ali eto, videh gde si,
I tvrdim: biser sigurno jesi!
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Konkurs su već 9. put raspisali Biblioteka 
„Branko Radičević“ iz Žitišta (Srbija) i istoi-
meni Klub knjige.

Baćovićeva priča se našla u grupi od 115 
nagrađenih radova koji su odabrani izme-
đu 1382 pristigla rada. Autori su iz Srbije i 
iz zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz Šved-
ske, Britanije i Sjedinjenih Država. Radovi 
su bili razdeljeni u tri kategorije: kratke 
priče, poezija i aforizmi. Na kraju konkursa 
žiri je nagrađene radove objavio u Zbor-
niku Leptirica u ćilibaru koji je promovisan 
početkom decembra prošle godine. 

Brankova priča je kao neki obračun sa sa-
mim sobom jer već u naslovu postavlja pi-
tanje „Zašto pišem pesme?“. Na to pitanje 
sebi i potencijalnim čitaocima pokušava da 
odgovori duhovitim razlaganjem i nakon 
svakog slikovitog objašnjenja zaključuje 
jednostavnim potvrđivanjem „Zato valjda 
i pišem pesme“. Ali, svako to potvrđivanje 
ima gorak prizvuk. Što veća gorčina, raste 

»Zašto pišem 
pesme?«

interesovanje za čitanjem pesama. Hm, da 
li? Baćović konstatuje da, kako god bilo, 
pesnik ipak ostaje sam - „Kao bik ili vo na 
livadi. Lep je ali ga svi gledaju sa ogromne 
udaljenosti, posebno kada nema ograde.“ 

Bila sam na puno literarnih večeri koje 
je Baćović imao, predstavljajući svoje tri 
objavljene knjige s fotografijama i stanje 
na njegovim pesničkim „seansama“ de-
luje optimistično. Jer su i njegove pesme 
zanimljive, privlačne i duhovite. I zato što 
Baćović zna da napravi veče prijatnim, 
okružen fotografijama, muzikom i prijate-
ljima. Njegove pesme nam znaju zagrejati 
srca, izazivaju u nama različita razmi-
šljanja, vode nas odgovorima. Ali opet, 
nađu se i oni koji se ne usuđuju da provire 
na pesničke večeri niti - „Kada su širom 
otvorena vrata sobe u kojoj se recituje...“, 
nastavlja Baćović u satirično-ironičnom 
tonu - „Jel’ šta ako ih vo ili bik vidi. I krene 
da ih juri, a oni ne razumeju šta to on hoće 
da im kaže.“ Do kraja priče Baćović je 

dosledan duhovitosti situacije začinjenoj 
satirom i ironijom opisujući nesigurnost i 
strah. Zato uspešno i piše pesme, jer se 
tako oslobađa stega koje ga koče kao što 
koče i sve nas. 

Baćovića smo imali prilike da upoznamo 
kao svestranog umetnika, pesnika, foto-
grafa, glumca, a sa nagrađenom pričom 
vidimo da se dobro snalazi i u proznom 
tekstu. No, ni tu se njegova umetnička žili-
ca ne zaustavlja, najavljuje nam pohode i 
u drugi žanr, komediju. Ovu priču namera-
va da prilagodi scenskom nastupu i iz nje 
jednog dana napravi pozorišnu predstavu. 

Inače, Branko je do kraja prošle godine 
uspeo da pripremi i izda svoju, već četvrtu 
po redu, zbirku pesama Povezivanje / 
Povezovanje. Zbirka je dvojezična (srpski 
i slovenački jezik) i izašla je uz pomoć slo-
venačkog Ministarstva za kulturu i Društva 
srpska zajednica iz Ljubljane u zajednič-
kom izdanju Založbe Pivec iz Maribora i 
agencije Informa Echo iz Ljubljane. Iza 
naziva knjige „Povezivanje“ krije se, kako 
sam autor kaže, „želja za simboličnim 
povezivanjem života i smrti, ovostranog i 
onostranog, unutrašnjeg i spoljašnjeg sve-
ta, muzike i pesama, prošlosti i sadašnjo-
sti, sadašnjosti i budućnosti, svesti i pod-
svesti, misli i osećanja, pesnika i fotografa, 
duha i tela, tela i tela… i, naravno, želja za 
povezivanjem sa samim sobom, bez domi-
nacije nagona koji se odslikava kroz večitu 
borbu između seksa i ljubavi, između misli 
i osećanja, zavisti i velikodušnosti, ljubavi i 
mržnje“… Knjiga „povezuje“ 14 pesnika, 9 
fotografa, 140 pesama i 14 fotografija. 

Na pesničkim večerima, odnosno pred-
stavljanju najnovije Baćovićeve knjige 
„Povezivanje“, moći ćemo da uživamo u 
narednim mesecima, jer knjiga je tek po-
čela svoj dugi život. 

I za kraj, dođite na pesničke večeri, verujte 
nama pesnicima, osećaćete se prijatno. 
Pesnik ne ujeda, ako i ujeda, to čini njego-
va reč, ne on. Provereno.

Tekst: Neda Galijaš
Foto: Astrid Wenker

Branko Baćović

„E to se i ja ponekad pitam. Ljudi umiru od dosade, pa ipak se pesme 
čitaju manje nego umrlice“ – započinje svoju kratku priču pesnik Branko 
Baćović. Priča je krajem 2009. godine nagrađena na konkursu „Banatsko 
pero“.
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Zašto pišem pesme?
Ljudi umiru od dosade, pa ipak se pesme 
čitaju manje nego umrlice. Možda zato 
što su previše subjektivne, jer objektivno 
gledano ljudi više vole da slušaju o sebi 
nego o drugima. Tako pesnik ostane sam. 
Kao bik ili vo na livadi. Lep je ali ga svi 
gledaju sa ogromne udaljenosti, posebno 
kada nema ograde. Kada su širom otvore-
na vrata sobe u kojoj se recituje, ne sme 
niko da uđe. Jel’ šta ako ih vo ili bik vidi. I 
krene da ih juri, a oni ne razumeju šta to 
on hoće da im kaže. Znaju oni da su neke 
reči oštre kao vrh rogova. Ako ih probodeš 
kroz srce ili, ne daj Bože, stomak pun 
zabljuzgane hrane - boli. E čak i taj mate-
rijal za povraćanje više vredi od reči. Od 
njih, od reči se ne živi. Osim političara koji 
pričaju još nerazumljivije i nejasnije ili go-
vore o nekom njihovom svetu koga samo 
oni razumeju - ili bar tako misle - i koji ne 
odgovaraju ni na jedno tvoje pitanje. E oni 
su veoma dobro plaćeni pesnici. Njima je 
nekako uspelo. Uživaju i pevaju svoje pe-
sme. Pa čak ni to ne rade. Dosta puta im 
neko napiše. Pošto oni nemaju vremena 
od silnog razmišljanja. Zato i idu na turne-
je sa mlaznjacima da bi pre došli do nas 
i otkrili istinu boljeg života! Kako možeš 
da kupiš više hrane, automobila, krema, 
odeće, itd. E te njihove pesme naročito vo-
limo. Naučno fantastične. Ako nas slušate 
- kažu oni - Moći ćete da jedete 25 sati na 
dan. Moći ćete da se vozite sa 15 auto-
mobila odjedanput. Posadićemo palme na 
vrhove planina, A med će teći potocima. 
I da ne zaboravim, i mleko ima da teče. 
A i krv ima da propišamo ako ih ne bu-
demo slušali. I niko neće biti otpušten pa 
makar i ne radio. Pa naravno - pogledajte 
njih kako dobro žive. Ne rade i niko ih ne 
otpušta iz onih velikih belih zgrada. Nisu 
čak ni vezani, osim kravatama. Mogu da 
izađu kad god požele. Ali neće!!! Tamo im 
je lepo, kada misle na nas i za nas. A mi 
ne volimo da mislimo. Zato valjda i pišem 
pesme. 

Ili kao oni što rade u oglašavanju. Oni su 
drugorazredni pesnici ali ipak dobri. – Kupi 
5 dobićeš 6. Iako ne znam šta da radim ni 
sa onih 5 pari cipela prihvatam ovu ponu-
du zato što su šeste za džabe. Pa vidite 
koliko su dobri! Pa možda bih i ja trebao. 
Recimo: Ako saslušate mojih 15 pesama 
– izrecitovaću vam još 5 za džabe! Ili - 
kupite pet knjiga sada, a pet kroz godinu 
dana. Stvarno su dobri ti pesnici, iako se 
njima manje veruje - oni pričaju non stop! 
Pre dnevnika, posle dnevnika, za vreme 
dnevnika Pre, posle i za vreme filma, pre 
i posle političara... Non stop! - Ako odmah 
naručite moju prvu knjigu, dobićete i drugu 
za neverovatnu cenu - knjiga je ujedno i 
lepeza i stari papir. Dobra je i da je staviš 
pod sto ili stolicu ako se klackaju, a i lepo 
gori u kaminu - romantično, kao što to i 
biva u pesmama. I ne zaboravite - to je 

samo za vas - jer se cenite. 
Jedina intimna stvar koju vaša deca neće 
ni da pipnu. Pa koga pored plej stejšena, 
kompjutera, skejtbordova, surfanja, plju-
vanja u dalj, alkohola, marihuane, mobi-
tela,... pored svega toga - koga zanima 
knjiga??? Pa ni mene ne zanima. 
Pa zato valjda i pišem pesme. 

Ali, verovali ili ne, najplaćeniji su trećera-
zredni pesnici. Takozvani haiku majstori 

kratkog stila. AAAAAA. MMMMMMM. 
BBBBB. HMMMM. OVAAAAAJ. Ili filozof-
skog stila. - Pobedili smo. Zato što nismo 
izgubili. Iako mnogo slabiji. Samo zato što 
smo dali više golova za vreme utakmice. 
Pa da, pogodili ste. Sportisti. Fudbaleri. Ali 
ni ja nisam baš dobar govornik. 

Zato valjda i pišem pesme.

(Nagrađena priča na konkursu “Banatsko 

ŽIVOT I SMRT

Ako je kraj života - početak smrti.
Onda je kraj straha - početak života.

Zbirka pesama Povezivanje, 2009

Branko Baćović je dizajner i sam oblikuje svoje knjige. Da je 
i na tom polju majstor od zanata, potvrđuje činjenica da su 
na nedavno završenoj retrospektivnoj izložbi „Oblikobranje“ 
u Cankarevom domu (6. januar - 6. februar 2010.), koju or-
ganizuje Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS), bila izložena 
tri Baćovićeva dela vizualnih komunikacija. Zbirka pesama s 
crno-belim umetničkim erotičnim fotografijama „Erotic Tran-
sformation“, je među odabranima. (Knjige „Erotic Transfor-
mation“ i „Povezivanje“ možete naći u svim većim knjižara-
ma i bibliotekama u Sloveniji. Više o projektima na 
www.transformation-art.com)
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Паралелно са практичном 
функцијом ватре као природног фе-
номена, постоји и један ирационални, 
метафизички корен поштовања ватре 
као светиње, одн. симбола који у себи 
обједињује позитиван и негативан 
принцип. Отуда и амбивалентан однос 
према овом феномену јер, захваљујући 
својој мистичној природи, ватра ства-
ра живот и разара га. 

У својој позитивној улози, 
ватра се јавља као божанско оруђе 
(небеска ватра), a у негативној као ин-
струмент самог ђавола (ватра из пак-
ла). На демонску природу ватре ука-
зује и древно веровање, како износи 
М. Елиаде, да ватра настаје у полном 
органу вештице.

Можемо да кажемо да је ши-
рока распрострањеност обреда веза-
них за ватру и њихова заступљеност 
код многих народа, у директној вези 
са значајем који се придаје њеним 
чудотворним моћима: стваралачкој 
– соларној, преображалачкој и апот-
ропејско-лустративној која се заснива 
на идеји да ватра одбија зле силе и 
уништава их. 

У нашем језику употребља-
вају се термини „ватра“ и „огањ“ за 
исти појам. Реч „ватра“ је веома стара 
и заступљена је у многим словенским, 
карпатским, балканским и индоев-
ропским језицима у значењу пламен, 
огњиште, варница итд. Сматра се да 
је преузета из древног иранског језика 
и да потиче од речи атар, у значењу: 
пламен, ватра. Реч „огањ“ је свеславен-
ска и прасловенска и потиче од старе 
индијске речи агни (Агни је староин-
дијско божанство ватре).

Посебан значај наш народ 
придавао је „живој ватри“ која се нај-
чешће „вадила“ трењем два дрвета, 
на традиционалан начин, јер је једино 
таква ватра могла да буде света и чиста 
и само се она могла употребљавати у 
обредима. Најчешће су је користили за 
заштиту заједнице и њених добара од 
злих утицаја и за лечење болести.

Паганско порекло обреда с 

Култ ватре  у традиционалној 
култури Срба

ватром доказано је на примеру број-
них ритуалних активности које су ис-
товремено усмерене ка умилостивља-
вању и уништавању различитих бића 
из природе, духова и душа активних у 
одређено доба године. Анимистичка 
веровања у нашим народним обичаји-
ма преплићу се са хришћанским еле-
ментима. Разлог за ово треба тражити 
у чињеници да хришћански утицаји 
нису били довољно снажни да би бит-
но изменили веровања из старине, те 
је пронађено идеално решење у сим-
биози хришћанског и паганског. По 
овоме је народна религија Срба спе-
цифична. 

Тако обичаји везани за кален-
дарске празнике посвећене истак-
нутим личностима из хришћанског 
култа обилују бројним елементима 
чије порекло можемо тражити у пред-
хришћанском времену. 

Светковање крсне славе, 
крсног имена, празника посвећеног 
свецу патрону који се прославља у 
кругу породице, не може се замислити 
без одговарајућих славских реквизита 
у које се убрајају: свећа, колач, славско 
жито (кољиво), тамјан, уље и вино. Али, 
како је то приметио М. Милићевић, 
„без крсне свеће крсно име се не може 
славити“. Веселин Чајкановић сматра 
да је ово празник предака уопште, док 
у лику патрона породице препознаје 
врховног националног Бога. 

Будући да обреди с ватром 
прате природни ток времена који се 
поклапа са кретањем сунца (зимски и 
летњи солстициј) и граничне периоде 
на прелазу из оскудице у обиље (зимс-
ке ватре, покладне и пролећне), при-
родном току времена повиноваћу се и 
ја у даљем излагању. 

Рекла бих нешто више о бо-
жићном циклусу обичаја са ватром. 

Паљење ватре о божићном 
циклусу представљало је не само по-
четак нове године, него и новог циклу-
са аграрних радова. 

Зимско полугође је време 
светковања два најзначајнија празни-

ка који заузимају централно место у 
нашем народном календару, Бадњег 
дана и Божића. Иако су посвећени 
Христовом рођењу, божићни празници 
очували су своје „паганско“ обележје. 
Бадњедански и божићни обичаји чи-
нили су целину, због чега је у народу 
постојала изрека за две повезане ства-
ри да су као Бадњи дан и Божић.

Наш народ је изразито пошто-
вао домаћу ватру сматрајући да она по-
седује супранормалну моћ. По закону 
додира, ова моћ се преносила на бића 
и предмете који су долазили у додир 
са њом. Сходно овоме, значајну улогу 
у домаћем култу имало је огњиште као 
једна од највећих домаћих светиња. 

Огњишту и веригама над 
огњиштем приносили су жртве. Ово 
се може уочити приликом налагања 
бадњака, светог дрвета које су на 
огњишту спаљивали.

Иако је обичај бадњака био 
карактеристичан за последњи дан бо-
жићног поста, негде су га практикова-
ли неколико дана раније. У Лесковач-
кој Морави верују да на Св. Игњата (20.
XII/2.I) почиње Нова година, те су на 
тај дан положајници походили домове 
честитајући. Као и на Божић, положај-
ник је џарао храстовом гранчицом по 
ватри на огњишту желећи плодност, а 
домаћица га је посипала пшеницом. У 
обреду са огњиштем учествовали су 
сви укућани. Свако чељаде узимало је 
по једну гранчицу и махало њоме из-
над огњишта – за здравље, напредак у 
стоци и добар род усева.

По неписаном правилу, у 
бадњаке се одлазило на Бадњи дан 
изјутра, пре изласка сунца, мада је 
било и изузетака. Тако су у Поповом 
пољу бадњаци на Туциндан, дан уочи 
бадњег дана, сечени и доношени кућа-
ма. Бадњак је секао старешина по-
родице, а ако је он био спречен, то је 
чинио неко од одраслих мушкараца 
или најстарији син. Бадњак се секао 
у рукавицама да година не буде гола. 
Сваки поступак имао је посебно зна-
чење. Негде су настојали да се бадњак 
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не заруби сечењем, већ да се скрши и 
тако добије „браду“.

За бадњак се бирало посебно 
дрво. Најчешће је то био храст или цер, 
дрво посвећено богу громовнику. Не-
где су за бадњак узимали букву. У Не-
готинској крајини у ту сврху користили 
су крушково дрво, јер је по народном 
веровању то дрво берићетно.

Бадњак се доносио на рамену 
кући, тако да су му гране окренуте на-
пред а одсечак натраг. У Васојевићима 
је забележен обичај да домаћица и ос-
тали укућани излазе у сусрет бадњаку 
са добродошлицом и колачима које 
стављају на бадњак или их ломе пре-
ко њега. Онај ко уноси бадњак узме га 
у руке и обрати се укућанима: „Добро 
вече, срећно Бадње вече“, а кад му от-
поздраве ( најчешће са:“Бог ти помог-
ао“), настави:“Долази нам нова година 
и ново лето са младим пилићима, са 
свим плодом...“ па метне бадњак на ва-
тру. (Ј. Ердељановић: “Етнолошка грађа 
о Шумадинцима“).

Бадњак су стављали на ва-
тру тако да му дебљи крај премаши 
огњиште ради берићета. Негде су га 
полагали на ватру окрећући посече-
ну страну ка истоку и пазећи да брада 
од бадњака прегори на оном месту на 
ком се саставља са бадњаком. Након 
овога бадњак су преливали вином и 
посипали разним семењем.

Некада је био обичај да сви 
укућани остану будни све док бадњак 
не прегори. Веровало се да ако женска 
особа прва види да је бадњак изгорео, 
то је поуздан знак да ће бити више 
женских јагањаца.

Многи угарцима и пепелу 
бадњака придају нарочиту моћ, уг-
лавном заштитну. Тако у Шумадији од 
бадњака направе крстове које носе на 
њиву, стављају у виноград или њима 
ките воћке на дан Св. Стевана. Негде 
бадњак оставе у воћњаку где стоји го-
дину дана, до следећег циклуса.

Као супститут ватре, у бадње-
данским и божићним обичајима у вели-
кој мери заступљена је свећа. Обичај је 
да се у неким крајевима угони стока у 
стају између две свеће које деца држе 
на прагу, с једне и друге стране.

Према диму од свеће се и гата-
ло. Веровало се да онај чија се сенка не 
види према свећи, неће дочекати крај 
године.

Најважнији догађај који обе-
лежава Божић је долазак положајника, 
особе чија је улога да донесе срећу и 
благостање породици у наредној го-

дини. Положајник би прво честитао 
Божић домаћину уз речи: “Помози Бог 
и честит вам Божић!“ нашта му одгово-
ре: “Бог ти помогао и честити Божић!“ 
Потом би прилазио огњишту, узимао 
ватраљ и њиме џарао ватру тако да 
одскачу варнице, говорећи: “Оволико 
мушких глава, оволико волова, коња, 
оваца, здравља, среће, трмака, крмака 
и свега рода и добра“ (преузето из: М. 
Милићевић:“Живот Срба сељака“).

Обичаји везани за Бадње вече 
и Божић карактеристични су и за Мали 
Божић (Нову годину). У неким краје-
вима, на овај дан (1/14.I) положајник 
je походио домаћинства и уносио 
бадњак. На Косову су поново палили 
крај од бадњака који би преостао од 
Бадње вечери.

Налагање бадњака негде се 
обављало и уочи Богојављења (6/19.I). 
Вече уочи Богојављења укућани су 
практиковали молитву уз свећу за 
здравље укућана.

Као што сам већ навела у текс-
ту, са примањем хришћанског учења 
дошло је до извесних промена у ре-
лигијским веровањима и пракси на-
шег народа. Међутим, иако је утицај 
хришћанске цркве био снажан није 
успео да из народне свести истисне 
стару веру и старе религијске оби-
чаје. „Остатак“ из предхришћанског 
времена свакако је обичај спаљивања 
бадњака, о чијем пореклу постоји не-
колико мишљења. 

Етнолог Сима Тројановић сма-
тра да је обичај паљења бадњака со-
ларног карактера, будући да се изводи 
у критичном, зимском периоду године, 
када је сунчева моћ најслабија. Украт-
ко, паљењем бадњака подстиче се 
обнављање снаге сунца. Тројановић 
доводи бадњак у везу са старим сло-
венским божанством Перуном, богом 
громовником чији је симбол храст, а 
познато је да се за бадњак најчешће 
бира храстово дрво. Бадњак, може-
мо рећи, представља идолску жртву, 
неку врсту фетиша који фигурира као 
заштитник породице,  а доводи се у 
везу са божанством грома (бадњак је 
антропоморфног облика). Тројановић 
наводи податак да у неким крајевима 
на Божић, уз печеницу која је обавез-
на, пеку и петла на ражњу (петао се 
приносио као жртва Перуну ).  

На основу анализе поступака 
и радњи везаних за сечење, доношење 
и налагање бадњака, етнолог Шпиро 
Кулишић закључује да бадњак пред-
ставља демона вегетације, који исто-

времено фигурира у учесницима ри-
туала (положајник) и животињама које 
представљају жртве (свиња, кокош, 
петао). Наиме, у прилог овој теорији 
иде и чињеница да се од бадњака пре-
васходно очекује деловање на плод-
ност, на здравље и напредак људи и 
стоке. Можемо прихватити чињеницу 
да обичај паљења бадњака није озна-
чавао само подршку сунцу које започ-
иње свој успон на небеском своду, већ 
и почетак нове аграрне године, новог 
циклуса земљорадничких радова.

Свакако најсвеобухватније 
тумачење дао је етнолог Веселин 
Чајкановић, доводећи Божић у везу 
са култом предака који он узима за 
основу целокупне српске религије. 
Дакле, бадњак представља идола не-
кадашњег митског претка, божанства 
хтоничног света. Његово спаљивање 
симболично јесте спаљивање самог 
божанства, које на тај начин умире и 
поново се рађа (попут Феникса). Риту-
алне активности које се практикују на 
Бадње вече и на Божић, као и током 
читавог божићног циклуса, биле су 
посвећене душама предака које се у 
зимско доба године могу наћи посву-
да. Давање мешовите жртве у храни и 
пићу, бацање ораха у углове просто-
рије у којој се обедује, посипање куће 
сламом, паљење свеће, поступци око 
ватре на огњишту (џарање, налагање 
бадњака, даривање, гашење вином, 
забрана давања ватре са огњишта) i 
приношење жртве, имали су исти циљ 
– умилостивљавање душа од којих се 
очекује благостање и берићет. 

Табу давања ватре са огњишта 
објашњава се тиме што се на тај начин 
ризикује да се изгубе душе заштитника 
које обитавају у њој. Верује се да народ 
чува ватру да се из куће не би однела 
срећа. 

У веровању да душе предака 
пребивају на огњишту, може се наћи 
траг древног обичаја сахрањивања 
покојника у кући, који је забележен 
и код других словенских народа, а за 
који се претпоставља да је постојао и 
код нашег народа али да је временом 
изобичајен.

Нада Јелић, дипл. етнолог
( Наставиће се )
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Srpsko kulturno prosvetno društvo ‘’Sveti Sava’’ 
iz Kranja gostovalo je u Prijedoru i nastupilo 
na godišnjem koncertu SKUD ‘’Dr Mladen 
Stojanović’’ koji je održan 25. decembra 2009. 
u prijedorskom pozorištu.

Putovanje 
Petak 25. decembar 2009. godine. Po 
dogovoru krenulo se iz Kranja u osam sati 
da bi se zatim svratilo u Ljubljanu po Jovana 
Mijalkovića i mene. Vrijeme kišovito, ali nije 
hladno, raspoloženje dobro, kao i uvijek u 
ovakvim prilikama. Kroz Sloveniju pratio 
nas je snažan pljusak da bi nas u Hrvatskoj 
dočekalo lijepo vrijeme, više od dvadeset 
stepeni, teško podnošljivo za ovo doba 
godine, ali i to se prebrodilo. Prije ulaska u 
Hrvatsku napravili smo malu pauzu i onda 
nastavili svoje putovanje. Goran i Marko, vođe 
puta, oprobali su se u ovoj ulozi više puta i 
veoma dobro su uradili svoj posao. Oko jedan 
sat po podne dolazimo na granicu Hrvatske 
i Bosne i Hercegovine, prelazimo bez većeg 
zadržavanja, neki su nestrpljivi, biološke 
potrebe. Željko im objašnjava da sačekaju još 
pet kilometara, do Bukove Glave, a svima se 
čini kao da su ovdje kilometri duži. Krivine od 
Kozarske Dubice do Prijedora dobro su nas 
uzdrmale i protresle. 

U Prijedoru 
pokraj vode Sane…
Još jedno nezaboravno putovanje, još jedan odličan nastup, a prije svega susret sa starim poznanicima i učvršćivanje 
prijateljstva

Dolazak u Prijedor
Stižemo u Prijedor, dočekuju nas naši domaćini 
ispred zgrade u kojoj je sjedište društva. 
Okupio se tu priličan broj mladih prijedorčana, 
došli su da dočekaju svoje goste i prijatelje 
iz Kranja, naši folkloraši izlaze iz autobusa 
i lete u zagrljaj svojim dragim prijateljima 
i domaćinima. Veoma radostan ali i dirljiv 
prizor, još prilikom prvih susreta sklopljena 
su nova prijateljstva koja se održavaju na 
ovakav način. Bilo je veoma lijepo pogledati 
ove mlade ljude kako se raduju svom susretu 
i svom životu. Zagrljaji, poljupci, poneka suza 
radosnica, to je dokaz pravog drugarstva, 
prijateljstva i ljubavi. Vladimir Krčkovski, 
predsjednik SKUD ‘’Dr Mladen Stojanović’’ 
izražava nam riječi dobrodošlice i nazdravlja 
svima. Tu je i sekretar društva Nebojša Aleksić. 
Folkloraši dobijaju raspored domaćina i 
odlaze sa njima. Dogovorena je i generalna 
proba prije nastupa koji je zakazan za 19.30 u 
pozorištu.

Smejštaj i očekivanje nastupa
Folkloraši odoše sa svojim domaćinima, 
jedna djevojka, ne zapamtih joj ime, uzela 
je tri ili četiri djevojke sa sobom, a Dejan iz 
društva ‘’Dr Mladen Stojanović’’ reče joj: ‘’Pa 
ti sve pokupi?’’. Sa vođstvom društva odlazim 

u motel koji se nalazi na periferiji Prijedora, 
sa nama su naravno i predsjednik i sekretar 
domaćina. Prvo smo ručali, može se reći da 
smo dobro ogladnjeli, smještamo se u sobe 
za koje možemo reći samo riječi pohvale kao i 
za cjelokupnu uslugu u motelu. Ljubica i Mićo 
su dobili sobu sa pogledom na šume i livade, 
Željko na dvorište i nekakve obližnje kuće, a 
Majo, Jovan i ja dobili smo sobu sa pogledom 
na cestu i široko polje, ne znam da li je to 
ono polje iz pjesme ‘’Koliko je Pr’jedor polje’’, 
ali nije ni važno. U vrijeme ručka javili su se 
muzičari, harmonikaš Zoki i gitarista Nikola iz 
Etnopedije. Uputili se iz Novog Sada autom i 
negdje ih zadesila nevolja, pokvario se auto. 
Ali tu je Željko, iskusan u ovakvim situacijama, 
angažuje svoje prijatelje i nakon par sati stvar 
bi uređena, stigli su desetak minuta prije 
početka koncerta, za svoje kašnjenje odužili 
su se dobrim sviranjem i praćenjem nastupa 
folklorne grupe. U motelu smo se malo 
odmorili i spremili za koncert. Odlazimo u 
Prijedor, u pozorište. Domaćini nam rekoše da 
su sve karte za koncert već rasprodane, inače 
dvorana pozorišta može da primi dvjesto 
posjetilaca. Vrijeme kišovito, ali to nije smetnja 
za dobro raspoloženje i uživanje u programu 
koji slijedi.

Koncert
Okupili smo se pred pozorištem, folkloraši 
ulaze da se pripreme, kiša počinje da pada, 
vrijeme pravo zimsko, ne smeta, važno je 
raspoloženje, a ono je pravo. Dolaze i muzičari, 
Zoki i Nikola, i odmah odlaze u garderobu da 
se i oni spreme.
Ulazimo u dvoranu koja se brzo puni. Kao 
gosti sjedamo u prvi red - Ljubica, Majo, 
Željko i ja. Kroz nekoliko minuta vidim da je 
sve popunjeno, a onda ulaze i oni bez karata i 
staju sa jedne i druge strane, dvorana krcata.Na mrakovici

Predsjednici Krčkovski i Krgović
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Počinje i program. Nakon pozdravnog govora 
prva je nastupila ženska pjevačka grupa SKUD 
‘’Dr Mladen Stojanović’’, a zatim i najmlađi 
članovi ovog društva. Dođe red i na goste iz 
Kranja, folkloraše SKPD ‘’Sveti Sava’’, koji su 
se prijedorskoj publici prvo predstavili sa 
igrama iz okoline Gnjilana. Kako Krajišnici 
znaju zapjevati pokazala je muška pjevačka 
grupa domaćina koja je otpjevala Pjesmu o 
Mladenu čije ime nosi njihovo društvo, nakon 
njih ponovo je nastupila ženska pjevačka 
grupa da bi folklorna grupa zadivila publiku 
izvođenjem igara iz Leskovca.
Nastupila je kratka pauza koju je Vladimir 
Krčkovski, predsjednik SKUD ‘’Dr Mladen 
Stojanović’’ iskoristio da podijeli priznanja 
najzaslužnijim članovima društva i onima 
koji su svojim radom zaslužili ova priznanja. 
Radoman Krgović je u ime SKPD ‘’Sveti Sava’’ 
primio zahvalnicu za učešće na godišnjem 
koncertu. Tom prilikom izmijenjani su pokloni 
sa obe strane.
Nastavilo se sa programom. Kako djevojke 
iz Kranja znaju pjevati pokazala je ženska 
pjevačka grupa i za svoj nastup dobila veliki 
aplauz i ovacije. Igrama iz Vladičinog Hana 
folkloraši SKPD ‘’Sveti Sava’’ pokazali su svoj 
talenat i svoju želju da se pokažu u pravom 
svjetlu. Ponovo su na red došli najmlađi, 
dječja folklorna grupa domaćina, koja je izvela 
predivne igre iz Vojvodine i pokazala svoje 
umijeće iako su takoreći tek počeli. Igrama iz 
Šumadije u izvođenju folklorne grupe SKUD 
‘’Dr Mladen Stojanović’’ završen je ovaj lijep 
koncert koji je pokazao ne samo igru i pjesmu, 
nego prije svega prijateljstvo između dva 
društva i nadu da će se ovako nastaviti.

A poslije koncerta…
Mladi su ostali sa svojim domaćinima na 
zabavi u prostorijama društva, kako im je bilo 
to samo oni znaju, a bilo je sigurno lijepo, kako 
bi drugačije. Nas petoro je poslije male šetnje 
gradom otišlo u motel. Neko usput reče da je 
gladan, preporučiše mu burek, a onda se Željko 
dade u potragu za burekdžinicom. Navalismo 
na burek, utolismo glad i onda pravac motel. 

Željko se postavlja u ulogu ‘’dežurnog oficira’’, 
kontroliše da li je sve kako treba. Tako i treba, 
potpredsjednik mora voditi brigu o mnogim 
stvarima, pa i o ovome. Za nama je jedan lijep 
dan, još jednom se potvrdilo koliko je korisno 
sarađivati sa drugima i odazvati se na njihove 
pozive, a isto tako i biti domaćin.

Posjeta Mrakovici
Dogovoreno je da se drugi dan, to jest 
u subotu 16. decembra u jedanaest sati 
okupimo pred prostorima društva, a otuda 
ćemo ići na Mrakovicu. Doručkovali smo i 
krenuli prema gradu. Neki su već pristigli, 
očekivali smo da i drugi dođu. Svi smo doživeli 
jedno prijatno iznenađenje – došla je i Maja iz 
Banja Luke, nije mogla propustiti priliku a da 
ne dođe i vidi svoje drage prijatelje iz Kranja. 
Svi smo se jako, sa mnogo emocija, obradovali 
njenom dolasku, a sa njenog lica nije silazio 
osmjeh zbog radosti što je sa nama, podijelili 
smo i radost i zadovoljstvo. Vidi se ko je pravi 
prijatelj.
Ipak nije sve išlo po planu. Mićo je odjednom 
dobio stomačne probleme i nije mogao sa 
nama, naravno i Ljubica je ostala sa njime. Ne 
znam šta mu je falilo, mislim da nije popio ni 
jednu ljutu pa onda stomak reaguje tako kako 
reaguje, ubuduće moraće da pazi. Otišli su u 
motel, a mi smo, konačno svi okupljeni, krenuli 
prema Mrakovici, odnosno Kozari. Vožnja nije 
dugo trajala, mada je trebalo voziti uzbrdo po 
krivudavom ali dobrom putu. Stigosmo i na 
Mrakovicu, izašli smo niže spomenika, a onda 
se uputili, opet uzbrdo, do samog spomenika 
gdje smo prvo napravili zajednički snimak. 
Vodič, istoričar po struci, održao nam je čas 
istorije pokušavajući da nam objasni sve prilike 
ili bolje reći neprilike koje su zadesile Kozaru i 
Potkozarje u Drugom svjetskom ratu. Oni koji 
su ovdje bili prvi put imali su priliku da saznaju 
nešto više o ovom kraju i događajima iz rata, 
a naročito o egzodusu srpskog stanovništva i 
njegovom stradanju. Obišli smo i muzej koji 
se nalazi u blizini spomenika, a zatim otišli na 
osvježenje. U dogovoreno vrijeme, to jest u 
dva sata, uputili smo se prema Prijedoru.

Popodnevni odmor
Za to subotnje popodne nisu bile predviđene 
nikakve aktivnosti. To što smo se mi odlučili 
za popodnevno spavanje i odmor ne spada u 
nekakve posebne aktivnosti. Čim smo došli u 
motel prvo smo posjetili Miću, već se bio malo 
oporavio. Mladi su otišli sa svojim domaćinima, 
kako ko i kako gdje. Poslije odmora, uveče, i mi 
smo otišli u grad, prvo do prostorija društva 
a onda na večeru u restoran Le Pont. Tu nas 
je dočekala muzika sa muzičarima, inače 
članovima SKUD ‘’Dr Mladen Stojanović’’, su 
to popodne imali nastup u Omarskoj, a onda 
dođe i ovaj nastup, navikli su oni na ovakve 
prilike. Mogu da kažem, a to je i mišljenje 
ostalih, da je muzika bila divna, prava, za srce 
i dušu. Naši domaćini, na čelu sa Vladimirom 
Krčkovskim, predsjednikom SKUD ‘’Dr Mladen 
Stojanović’’ potrudili su se da nam, ne samo 
ovo veče, nego i cijeli boravak u Prijedoru, 
ostanu u dugoj i lijepoj uspomeni. Nakon 
večere otišli smo u prostorije društva gdje su 
mladi imali svoju zabavu, malo smo ih gledali, 
a onda u kancelariji društva porazgovarali i 
zatim krenuli prema motelu.

‘’Vjenčanje’’ i rastanak
Nedjelja. Zadnji dan boravka u Prijedoru. 
Oko jedanaest sati okupili smo se u 
prostorijama našeg domaćina. Prvo je 
obavljeno ‘’vjenčanje’’, mlada je bila iz SKPD 
‘’Sveti Sava’’ a mladoženja, domaći, iz SKUD 
‘’Dr Mladen Stojanović’’. Tu je i matičar koji je 
obavio ‘’vjenčanje’’ kao i kumovi. Neću da vam 
otkrivam imena, pogledajte fotografiju. Ovom 
vjenčanju prisustvovao je veliki broj ‘’svatova’’, 
bilo je, kako to i biva na svadbama, svečano i 
veselo. Ali ‘’mladenci’’ nisu mogli na ‘’svadbeno 
putovanje’’, na svoj ‘’medeni mjesec’’ moraće 
sačekati drugu priliku. Morali smo krenuti 
svojim kućama, u Kranj. Rastanak sa dragim 
prijateljima i domaćinima trajao je skoro sat 
vremena, nije lako rastati se od ovakvih ljudi, 
od ove divne omladine koja je pokazala svoje 
pravo lice, svoju mladalačku volju, energiju i 
ljubav. Nadamo se što skorijem ponovnom 
viđenju i u toj nadi krećemo na put i sa tom 
nadom, vjerom i ljubavlju dolazimo u mjesto 
svog boravka. Bilo je ovo još jedno lijepo i 
uspješno gostovanje i nastup folklorne grupe 
SKPD ‘’Sveti Sava’’ iz Kranja, a biće ovakvih 
gostovanja još. Ima vremena…

Dušan Jovanović

Srdačan i prijateljski doček

Vjenčanje
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Јаук Славоније
Негде на пола пута од Ђакова пре-
ма Нашицама је село Брачевци, а 
одмах иза њега села Подгорач и 
Вукојевци. Сама имена села некако 
нашки звуче, као и многа друга по 
Славонији.

Ма, рекао бих да су им наши људи 
кумовали. Није ни чудно, јер многи 
су, доселивши се у тада пусте сла-
вонске крајеве, давали насеобина-
ма имена села из којих су долази-
ли.

Па ево још неких:
Чаире - Чаир код Ниша, поготову 
кад у близини тог села постоје и 
Католичке Чаире које су вероватно 
одвајале житеље католике од пра-
вославних.

Дреновац - исто име села на Косо-
ву,  Херцеговац - (није ни чудо, мно-
ги Херцеговци православне вере 
насељени су по Славонији и Војво-
дини).
Свети Ђурађ - зна се...

Глоговац - такође варошица на Ко-
сову, онда Дежановац, Вировитица, 
Ратковица, Бели Манастир, Кнеже-
ви Виногради, Поповача, Слатина 
(постоји мноштво села по Косову са 
овим именом), Градац, Мошћаница 
( или Моштаница, православно име 
за гробиште, по Моштима), Вуко-
сављевица, Питомача, Ђурђевац, 
Мачковац, Бакић, Нова Буковица, 
Стара и Нова Капела, Грђевац, Ор-
ловац, Ђедовица, Звечево, Гареш-
ница, Пакрац, Грубишино Поље, 
Благородовац, Драговић, Нова Рача 
(вероватно досељеници из Раче 
код Крагујевца), Милановац, Воћин 
(у Воћинској општини пре другог 
светског рата, рече ми једна стара 
бака која добро памти, биле су свега 
две хрватске куће, све друго је био 
православни живаљ), Марковац и 
многа друга имена села и крајева 
од Барање преко целе Славоније и 
напред.

Не би то ни било толико очигледно 
да се, пролазећи баш кроз крајеве 

са таквим именима, путник не осећа 
нешто другачије. Има још поруше-
них кућа, оскрнављених споменика 
и српских цркава које још само што 
стоје на темељима. 

Провирио сам кроз кључаоницу 
закатанчене цркве у Брачевцима. 
Следио сам се јер сам кроз
једину рупицу директно угледао 
икону Пресвете Богородице на ол-
тару.

Кожа ми се најежи јер препозна-
дох звездице којима православни 
иконописци означују рамена Бо-
городице. Црква запуштена, зна се 
од када. Види се, неко је долазио и 
мало почистио около.

Ех, да је могу запрегрштити и пре-
нети у недра или бар до Крања где 
би знали лепо да је дотерамо, а то-
лико нам недостаје.
Људи, не заборавите све прогна-
не и побијене 1914, 1941, 1991, ... 
Толико их је побијено да је уопште 
чудо да је неко остао жив. То је било 
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ, а не оно што 
причају србомрзци.

Авај Господе, ако не Вратиш, онда 
бар сачувај остатке ове!

Драгиша Лазовић

Брачевци
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Polako sređujem utiske od svega ono-
ga što se dešavalo brzo, a u kratkom 
vremenskom periodu. Neki početak bi 
bio 23.01.2010, sa zabave, koju je orga-
nizovalo SKD ‘’Sloga’’, a o kojoj sam već 
pisala i ovom prilikom se ne bi vraćala 
na tu zabavu, koja je bila jedna od bol-
jih zabava, simpatična i vrijedna pa-
mćenja, već bi se nadovezala, odnosno 
nastavila, takoreći direktno sa zabave, u 
Kranj na skupštinu, SKD ‘’Petar Kočić’’. 

Znači, nedjelja, 24.01.2010, delegacija 
SKD ‘’Sloga’’, u kojoj sam bila i ja, pri-
sustvovala je skupštini SKD ‘’Petar Ko-
čić’’, koja je po meni bila veoma dobro 
i kvalitetno realizovana. Sve pohvale 
organizatoru, ne samo skupštine, već 
i zabave, koja je usledila po skupštini, 
pohvale predsjedniku Neđeljku Mariću 
i svim članovima upravnog odbora, a 
pohvale zaslužuju, svakako i njihove 
članice i sve druge koje su nas počastile 
specijalitetima dobre domaće kuhinje.

Subota, 20.02.2010. Skupština KPŠD 
‘’Vuk Karadžić’’ iz Radovljice. ‘’Da li je 
sudbina, šta li je’’, ali ja se ponovo nala-

Uzmi vrijeme za prijatelje…
..ako ne, vrijeme će ti uzeti prijatelje

zim na ovom kraju Slovenije, gdje sam 
sa članovima, delegacijom SKD ‘’Sloga’’, 
dočekani veoma lijepo i prijateljski. 
Put do Radovljice, ostaće mi dugo u 
sjećanju, jer godine u nazad nisam do-
živjela snježnu oluju, koja nas je pratila 
od Postojne do Kranja. Cesta je bila po-
krivena snijegom, saobraćaj usporen. 
Kroz prozor auta gledala sam sniježni 
vrtlog kako se izvija i kovitla s druge 
strane prozora. 

Sjetila sam se, da sam negdje pročitala, 
da je svaka pahulja uzdah jedne po-
vređene žene, negdje u svijetu. Da svi 
uzdasi lete u nebo, skupljaju se u obla-
cima, a onda se lome u sićušne djeliće, 
koje tiho padaju dole na ljude, da ih 
podsjeti, kako negdje žene tiho i nije-
mo trpe za sve što ih zadesi. 

No, ove misli su se razbile i nestale u li-
jepom i prijatnom ambijentu i društvu 
članova i predsjednika društva Milana 
Stojanovića, koji jednostavno sa pri-
jateljskim i iskrenim osmijehom pune 
svakog dobronamjernog gosta pozi-
tivnom energijom. Šta reći, hvala im 

na pozivu, dobrom gostoprimstvu, od 
srca im želim sreću u životu i radu. Sve 
pohvale za dobro organizovanu skup-
štinu, za zabavu, a posebno pohvale 
vrijednim gospođama koje su pokaza-
le prave sposobnosti za dobre specija-
litete domaće kuhinje. Ne mogu, a da 
ne spomenem, da su članovi dramske 
sekcije ‘’Petar Kočić’’ sa svojom pred-
stavom ‘’Jazavac pred sudom’’ oduševili 
prisutne, nadam se da će te imati pri-
liku da ih gledate i svi vi drugi, koji ih 
niste vidjeli i biće te veoma oduševljeni 
i zadovoljni sa onim što će te tom prili-
kom osjetiti.

Ovo , više nije slučajnost, ovo bi mo-
gla nazvati, turneja po Kranju. U sub-
otu 06.03.2010. sam se sa delegacijom 
društva ‘’Sloga’’ odazvala pozivu SKPD 
‘’Sveti Sava’’ na redovnu skupštinu  is-
tog društva. Mislim da nema šta puno 
da se piše. Sve je tako dobro realizova-
no, da mogu reći, da postoji nivo, na 
kojem mogu mnogi da pozavide. 

Sa oduševljenjem sam gledala nastup 
njihove folklorne sekcije od najmađih, 
pa do omladine, častili su svojim nastu-
pom žene u čast našeg praznika Dana 
žena, a žene su se pokazale, koliko su 
vrijedne i ovdje sa domaćom kuhinj-
om. 

Na žalost, pred nama je bio dug put, te 
povratak neminovan, a zabava je ostala 
iza mene, a ja sam ponijela lijepe utis-
ke, koji će mi ostati dugo u sjećanju.

Tako, turneja po Kranju, kod naših pri-
jatelja, navedenih društava, se završila 
u prijatnom raspoloženju, a posjetu 
su nam vratili, na moje veliko zado-
voljstvo, predstavnici svih tih društava, 
dana 07.03.2010. u Šempetru, kod Nove 
Gorice, gdje se održala 15-ta redovna 
izborna Skupština, moga društva.

Dobrila Cvijanović                                

Dobrila Cvijanović na skupštini SKPD Sveti Sava
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Priče iz Pirota
Greh
Taj isti deda Prvan, po dolasku na obale krupačkog jezera, saznao je 
da je pečen rak, prethodno uhvaćen u oknima jezera, pravi delikates. 
Meštani ih love i jedu čim počnu Uskršnji posti. Pekli su ih na otvore-
nom ognjištu. Starosedeoci su se delili na one koji poste prvu nedelju, 
ali jedu rakove i ne idu na pričešće, već to čine na dan Uskrsa, a drugi 
poste prvu nedelju i ne jedu rakove, idu na pričešće na Todorovu sub-
otu i kasnije svi poste, ali u zrakove. Kako to nije shvatio, deda Prvan 
posti, ali svakodnevno se preodmišlja da li da proba jednog raka. I ne 
izdrža.
Za vreme pričešća, u crkvi, skupi hrabrost, stade ispred popa i glasno 
reče:
-Ja sam, pope, grešan.
Pop ga samo pogleda, a on nastavi:
-Drčna ala, ne mogo da izdržim i izedo jednu nogu odi pečenog raka.

Otradija
Godinama je Mirko Jotin radio u Boru i živeo kao samac. Najzad je pet-
desetih godina dobio dvosoban stan. Preseli porodicu, ali se zaželeše 
svojih. Supruga poruči da joj dođe brat preko zime i posedi malo duže. 
Pristigne Sukovac. Dočekaju ga da bolje ne može biti. Pred spavanje 
zet Mirko objasni šuraku gde je ono mesto »kuda car ide peške«, a ovaj 
se zgranu: nužnik u stanu i donese odluku da ga neće koristiti. Pretrpi 
do ujutru, pa posle doručka, pod izgovorom da ide da razgleda grad, 
uhvati pravac i ubrzo se nađe izvan naselja i obavi posao. To isto učini 
i sutradan. A kada se i narednog dana vratio iz gradske šetnje, reče 
sestri:
-Ja si posle podne otodim.
-Kako teka? Pa li si doš’l da posediš?
-Sestro, sve je ubavo, ama više ne mogu da izdržim. Jedva čekam da 
se priberem doma i na slobodiju da čučnem zadi kamarutu pa da se 
istovarim.

Iskusna
Od uglavljivanja uslova da se neko zaženi, što se objavljivalo i nazivalo 
»davanje nišan«, pa do dana svadbe, mladenci su mogli da se sretnu i 
vide, ali su bili stalno pod neposrednim nadzorom starijih, pogotovu 
ako ostanu sami makar i na trenutak. Mlada je spremala sve darove 
ručno, sama i uz pomoć majke i zaova, pa je to vreme bilo pogodno 
da se svi darovi pregledaju do svadbe i zajednički usaglasi šta će kome 
da se da na dar bilo da je reč o mladinoj ili mladoženjinoj rodbini. Mla-
da je posebno čuvala ono što je spremala za mladoženju. Tada su se 
košulje, pletena jelečeta, džemperi oblačili preko glave, jer nije bilo 
dugmadi.
Ostanu tako za trenutak sami mladenci, a baba Susa zadužena da pazi, 
prisluškuje na vratima.
Mlada iznese dar za mladoženju i nastane razgledanje. Ne čuje baba 
šta mlada govori, ali razgovetno nekoliko puta čuje mladoženju:
-Ma sade glavata da mine, sve će je tam’n.
-Sade glavata da mine, ne sećire se…
-Čim mine glavata, nema opasno…
Baba Susa ne izdrža, pa zavapi:
-Ne daj, čerko, on ramena nema!

(Preuzeto iz Vitomir V. Živković: Krivo Ogledalo, Pirot, 1997.)

AFORIZMI

Svaka pesnička reč je zlatna,
jer je unikatna.

Velika je sreća u tome,
ako te ne vole – slabi ljudi.

I peti točak kola
o sebi misli – sve najbolje.

Ni najlepši gol ne vredi ništa,
ako ga sudija ne prizna.

Lako ti je ukrotiti lava –
ako si lavica.

Bolje kamen u bubregu,
nego u srcu.

I ja se bavim zimskim sportom –
postao sam šporetaš.

TELEFONU
Zaželjeni glas ti nam u trenu stvoriš.
Napredni smo s tobom, ali srećni nismo,
jer ti nikom ne znaš dušu da otvoriš
kao što je nekad otvaralo pismo.

SIJALICI
Otkrivenje tvoje beše dosta plodno –
Progresivno ti nam planetu ozari,
Al’ seme Amora premalo je rodno –
U tami se češće rade ‘’one stvari’’.

BRODOLOMCU NA PUSTOM OSTRVU
Znam da ti je teško al’ imaj u vidu:
možeš krasti ribu – nećeš izza brave,
ako dosad nemaš – nećeš dobit’ sidu,
ne brine te bolest zvana lude krave.

LOVCIMA
E, da li ste čuli da se zakon sprema:
‘’Svakome, ko divljač progoni i straši,
ko do zeca, srne … obzirnosti nema,
ima da se sačma u zadnjicu spraši!’’

RIBOLOVCIMA
Šteta što nemate malo veće ruke.
Kada bi ih mogli razvuć’ k’o gumicu
tad bi se pastrmke, šarani i štuke
još bolje kačili za vašu udicu.

ŽENAMA
Ne krivite mene muškog šovinizma
jer ja takav nisam. Argument ću dati:
Vašoj lepoj nozi čim zatreba čizma
ja sam odmah spreman krokodila klati.

Marinko Jagodić Maki
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Ako ti je slaba pamet, moraš imati zdrava leđa.
Ako ti je žena dobra, druga ti ne treba.
Brak pojednostavljuje život, a komplikuje sadašnjicu.
Čovjek koji se raduje naći će u muzici radost, a tužan tugu.
Čovjek putuje po svijetu da bi našao što treba i vraća se kući da to nađe.
Čovjek samo kad filozofira ne laže, jer kad filozofira on izmišlja.
Čovjek uvijek treba biti zaljubljen, to je razlog zbog kojeg se ne smije ženiti.
Čovjeka primaju u društvo prema odjeći koju nosi, a ispraćaju ga prema duhu koji je pokazao. 
Istorija je tek nešto malo više od običnog popisa ludosti, zločina i nesreća ljudskog roda.
Istorija svijeta je samo biografija velikih ljudi.
Kažete li jednoj ženi samo jedanput da je lijepa, vrag će joj to ponavljati deset puta na dan. 
Ko ne umije čuvati tajne, ne umije ni voljeti. 
Koga god vidiš da je nesrećan, znaj da je čovjek. 
Koja je istina u stvari bolja - cijela ili gola? 
Muškarci govore ženama uvjek isto, ali srećom uvjek drugoj ženi. 
Muškarci imaju problem za svako rješenje. 
Neimaština je najveće iskušenje: i najmudrije ribe glad tjera na udicu. 
Neka osmjeh bude vaš kišobran. 
Neka vas Bog čuva zlih žena, a dobrih se čuvajte sami. 
Neki ljudi mogu pratiti svoje porodično stablo sve do onih koji su na njemu čučali. 
Neki muškarci imaju ono što su zaslužili, ostali su neoženjeni. 
Neki piju da zaborave, ali ne zaborave da piju. 
Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od jutra. 
Neki stalno govore o stvarima koje ih ostavljaju bez riječi. 
Nekima se može pomoći samo tako da im se ne pomaže. 
Nema i ne može biti pravednog bogatstva. 
Nema slasti u onome što jedan od ljubavnika silom uzima drugome. 
Nema tog dostojanstva koje se ne bi istopilo u bolu. 
Nema u životu pobjednika - ima samo preživjelih. 
Nemoguće je da se sve dokazuje. 
Nemoj me uzimati za riječ, uzmi me u naručje! 
Nemoj se vjenčavati radi novca. Uvjek ga možeš jeftinije pozajmiti. 
Neprijateljima treba neprekidno opraštati, jer je to upravo ono što ih najviše ljuti. 
Nesluglasice u braku najčeđće počinju kad žena previše govori, a muž premalo sluša.
Osoba kojoj “treba” ljubav poslednja je koja će je dobiti. 
Pristojnost, katkad, zahtjeva laž. 
Prljavo je nekoga sumnjičiti kad postoje nepobitni dokazi. 
Proljeće je ono doba godine kada se misli mladića okreću ka onome o čemu djevojke sanjaju čitave 
zime. 
Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provo-
dila ispred ogledala. 
Smatram da je jedna od velikih sloboda koje donosi demokratija i sloboda govoriti gluposti. 
Smatram da je smijeh jedna od najozbiljnijih stvari. 
 

Mudre misli
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