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Умјесто увода
Поштовани читаоци,

од задњег броја Мостова прођоше 
ево четири мјесеца а за то врије-
ме десило се што шта како у Савезу 
српских друштава Словеније тако и у 
друштвима, члановима Савеза. Пот-
рудили смо се да и у овом броју пише-
мо о свим догађајима. Савез српских 
друштава Словеније своје активнос-
ти усмјеравао је на побољшање по-
ложаја и изналажења могућности за 
рјешавање статуса српске заједнице 
у Словенији. У вези тога споменуће-
мо Декларацију Републике Словеније 
о положају националних заједница 
припадника народа некадашње СФРЈ 
у Републици Словенији. У вези овог 
питања Савез је активно учествовао 
у припреми овог документа који би 
по свом садржају требао да буде је-
дан корак ка рјешавању статуса. На 
први поглед можда недовољно али 
у сваком случају много боље него до 
сада. Декларацију можете прочитати 
на сљедећим страницама Мостова.

Савез поред наведених активности 
у свом програму има и два пројекта 
а ту су часопис Мостови и фестивал 
фолклорних група. Овогодишњи, 
једанаести фестивал одржан је 12. 
фебруара у Љубљани а на фестива-
лу је учествовало десет фолклорних 
група. То су биле уједно и квалифика-
ције за 16. европску смотру српског 
фолклора дијаспоре која ће се одр-
жати јуна у Београду. На ту смотру 
пласирало се пет фолклорних група 
из Словеније.

Одржана је и редовна годишња 
скупштина Савеза српских друшта-
ва Словеније на којој су поднеше-
ни извјештаји о дјеловању Савеза у 
прошлој години а делегати су имали 
прилику да кроз веома конструк-
тивну дискусију изнесу своје ставове, 
погледе и предлоге у вези дјеловања 
како Савеза исто тако и друштава. 
Није се могло ни мимо положаја и 
статуса српске заједнице у Словенији 
а на том питању предстоји „борба не-
престана“.

Већи дио садржаја овог броја Мо-
стова намијењен је активности-
ма друштава којих није било мало. 
Друштва су одржала своје годишње 
скупштине, нека од њих су изабрала 
ново вођство и са новим, свјежим 
снагама крећу напријед желећи да 
своје дјеловање обогате не само 
новим, младим људима, него и садр-
жајима који ће допринијети оствари-
вању програмских циљева и задата-
ка.

Друштва су имала и своје активнос-
ти које су постале традиционалне а 
ту су светосавске прославе које су 
се одвијале у више градова односно 
друштава. Било је и гостовања и 
наступа како по Словенији тако и из-
ван граница Словеније. На тај начин 
друштва су имала прилику да свој 
рад покажу и другима а свако путо-
вање поред наступа доноси и низ 
занимљивих догађаја који се дуго 
памте.

Као и до сада тако и у овом броју до-
носимо прилоге наших писаца који 
писаном ријечју желе да оставе траг 
на овим просторима а колико писа-
на ријеч значи није потребно посеб-
но наглашавати, имате прилику да у 
овом броју прочитате мали дио оно-
га што постоји међу српским писци-
ма у Словенији.

Могао бих у овом уводу још којешта 
да напишем али не желим превише 
да вас замарам него вам препору-
чујем да кренете на наредне страни-
це и да читате о многим интересант-
ним стварима и догађајима а ја се 
надам да смо колико толико успјели 
да и овај број буде занимљив и да ће 
свако од вас наћи нешто што ће про-
будити његову пажњу.

Душан Јовановић
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Na podlagi 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni 
zbor na seji dne 1. februarja 2011 sprejel

D E K L A R A C I J O 
 

REPUBLIKE SLOVENIJE O POLOŽAJU NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI 
SLOVENIJI (DePNNS)

 
 
 
Upoštevajoč dejstvo, da v Republiki Sloveniji kot njeni državljani s stalnim prebivališčem živijo tudi pripadniki narodov 
Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, ki so v nekdanji skupni državi SFRJ imeli dejansko in formalno 
konstitutivno vlogo v vseh socialističnih republikah te nekdanje države, 
 
upoštevajoč njihove želje, pričakovanja in možnosti ter priporočila Sveta Evrope, Organizacije združenih narodov, Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi ter Evropske unije, ki vsi, poleg individualnih, poudarjajo tudi ustvarjanje možnosti za uveljavljanje 
kolektivnih pravic narodnih skupnosti, pri čemer Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin izrecno navaja 
prizadevanja držav pogodbenic, da upoštevajo potrebe pripadnikov narodnih manjšin, na območjih, kjer gre za njihovo 
"tradicionalno poselitev" ali za "znatno število pripadnikov", 
 
upoštevajoč dejstvo, da so bili pripadniki teh narodnih skupnosti ob osamosvojitvi in konstituiranju Slovenije kot samostojne in 
neodvisne države, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe, postavljeni v objektivno nov in 
drugačen narodnostno-manjšinski položaj,  
 
izhajajoč iz osamosvojitvenih dokumentov Republike Slovenije: 
- posebej Izjave o dobrih namenih (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/90) iz leta 1990, s katero Republika Slovenija zagotavlja 
vsem pripadnikom drugih narodov in narodnosti pravico do vsestranskega kulturnega in jezikovnega razvoja,  
- Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-I) iz 
leta 1991, s katero Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju 
Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije,  
- Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 1/91-I), po katerem so lahko vsi državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so na dan plebiscita o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije, dne 23. decembra 1990, imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pridobili slovensko 
državljanstvo, če so to želeli, 
 
poudarjajoč dejstvo, da slovenska ustava, zlasti njen 14., 61., 62. in 63. člen, zagotavljajo vsem državljanom Republike Slovenije 
enake pravice ne glede na narodnost, zagotavljajo svobodno izražanje pripadnosti svojemu narodu, pravico, da gojijo in izražajo 
svojo kulturo in uporabljajo svoj jezik in pisavo ter da uporabljajo svoj jezik in pisavo tudi v postopkih pred državnimi organi na 
način, kot to določa zakon, hkrati pa prepovedujejo spodbujanje in razpihovanje narodnega sovraštva in nestrpnosti, 
 
upoštevajoč dejstvo, da so za pripadnike teh narodnih skupnosti enakopravno zagotovljene vse individualne pravice in 
človekove svoboščine, ki zagotavljajo njihovo uspešno integracijo in da se hkrati kot pripadniki svojih narodov povezujejo v 
društva, združenja ter zveze društev in združenj z namenom, da v njih zagotavljajo ohranjanje lastne narodne identitete tako, 
da gojijo svojo kulturo, uporabljajo materni jezik in pisavo, ohranjajo svojo zgodovino, negujejo stike z matičnim narodom, 
razvijajo znanstvenoraziskovalno dejavnost in dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva ter utrjujejo zavest vseh 
državljanov Republike Slovenije o svoji prisotnosti in delovanju, 
 
upoštevajoč dejstvo, da sicer zgledna in v svetu priznana politika Republike Slovenije do avtohtonih narodnih manjšin, zaradi 
odsotnosti organiziranega napredka pri določanju strategije za urejanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ne štejemo 
kot avtohtone in njihove pravice niso posebej navedene v ustavi, ne uživa več celovitega odobravanja in razumevanja v 
strokovnih raziskavah in mednarodnih institucijah, 
 
zavedajoč se, da so pripadniki navedenih narodnih skupnosti, ki so s svojo samoorganiziranostjo in društvenim delovanjem že 
pokazali trajno željo in odločenost, da ohranjajo in negujejo svojo narodno identiteto, saj so leta 2003 za uresničevanje skupnih 
ciljev ustanovili lastno združenje, od leta 2006 pa formalno delujejo v okviru Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov 
in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, pričakujejo pa, da jih bo Republika Slovenija v teh ciljih organizirano podpirala v večji 
meri kot doslej,  
 
upoštevajoč stališča predsednika republike o potrebi, da ima država urejen status tudi do novih narodnih skupnosti, izvirajočih iz 
prostora nekdanje skupne države,  
 
posebej pa upoštevajoč vsakoletna opozorila in priporočila Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji, ki poziva k sprejemu 
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dodatnih ukrepov države za spodbujanje, razvoj in ohranitev identitete narodnih skupnosti, ki niso posebej opredeljene v Ustavi 
Republike Slovenije, da bi se z njimi zagotavljala politika na področjih ohranjanja njihove kulturne identitete in jezika, prisotnosti 
v javnih medijih in njihovih drugih interesov, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju njihove narodne identitete, posebej pa sprejela 
odločitev za vzpostavitev institucije, v kateri bodo predstavniki teh narodnih skupnosti imeli sogovornika za uresničevanje njihovih 
pravic in interesov na ravni države,

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE SPREJEMA NASLEDNJA STALIŠČA:
 
1. S to deklaracijo izraža Državni zbor Republike Slovenije svoja stališča do vprašanj narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, katerih 
pripadniki so državljani Republike Slovenije in v njej tudi stalno prebivajo, njihove kolektivne pravice pa niso posebej urejene v 
Ustavi. 
 
2. Pripadniki narodnih skupnosti, na katere se nanaša ta deklaracija, so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi 
(poimensko našteti po abecednem redu).  
 
3. Pripadniki navedenih narodnih skupnosti uživajo vse individualne pravice, ki so za državljanke in državljane določene v Ustavi, 
posebej pa imajo pravico do lastnega narodnostnega samopoimenovanja in samoorganiziranja na narodnostni podlagi, s čimer 
lahko uživajo in razvijajo kulturo svojega naroda, negujejo svoj jezik in pisavo, ohranjajo svojo zgodovino, si prizadevajo za 
organizirano prisotnost v javnosti ter v sodelovanju s pripadniki večinskega naroda in drugih narodnih skupnosti prispevajo k 
multikulturnosti Slovenije. Republika Slovenija ne le priznava, temveč takšno dejavnost tudi spodbuja, hkrati pa si bo prizadevala 
za uveljavitev pravnih okvirov, ki bi zagotovili materialne in druge oblike podpore njihovemu delovanju. 
 
4. Republika Slovenija se zaveda, da je odgovornost države in njenega matičnega naroda pomagati pri ustvarjanju pogojev za 
ohranjanje in razvoj identitete vsakega naroda, kar je najlažje doseči ob medsebojnem, enakopravnem in organiziranem dialogu, 
razumevanju in sodelovanju. Državni zbor Republike Slovenije zato ugotavlja, da bi bilo zaželeno, da se pristojna ministrstva, uradi 
in drugi organi Republike Slovenije medsebojno redno obveščajo in usklajujejo sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za nadaljnji 
razvoj navedenih narodnih skupnosti. 
 
5. Državni zbor Republike Slovenije pričakuje, da bo Vlada Republike Slovenije na podlagi stališč, ki jih izraža ta deklaracija in v 
okviru svojih pristojnosti zagotovila stalno skrb za ustvarjanje možnosti ohranjanja in razvoja identitete navedenih narodnih 
skupnosti. Državni zbor meni, da bi k temu cilju veliko prispevala odločitev Vlade za ustanovitev posebnega posvetovalnega 
telesa Vlade Republike Slovenije, ki bi obravnavalo vprašanja, zahteve in predloge pripadnikov obravnavanih narodnih skupnosti 
ter sprejemalo stališča do predlogov odločitev vlade in ministrstev, ki bi se nanašala na tematike teh narodnih skupnosti 
(Sosvet pri Vladi). V posvetovalnem telesu bi enakopravno sodelovali predstavniki teh narodnih skupnosti, kar bi pripomoglo k 
usklajenemu delovanju za urejanje omenjenih vprašanj. 
 
 
Številka: 009-01/10-18/19 
Datum: 1. februar 2011 
EPA 1414-V 
 
Državni zbor 
dr. Pavel Gantar 
predsednik
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У недјељу 3. априла 2011. Године у 
Љубљани одржана 16. редовна го-
дишња скупштина Савеза српских 
друштава Словеније на којој је при-
суствовало 38 делегата из 13 српских 
друштава, чланова Савеза српских 
друштава Словеније. Након поз-
дравног говора скупштину је отво-
рио мр Драго Војводић, предсједник 
ССДС који је предложио радне орга-
не скупштине на челу са Златомиром 
Бодирожом предсједником радног 
предсједништва. Сви предлози у 
вези радних органа скупштине ус-
војени су једногласно. У даљем току 
скупштине поднешен је извјештај 
верификационе комисије и утврђен 
кворум да би се одмах прешло на ус-
вајање дневног реда а одмах затим и 
на усвајање записника 15. редовне 
годишње скупштине ССДС.

Дошао је ред и на подношење из-
вјештаја а прво је мр Драго Војводић 
поднио извјештај о раду Извршног 
одбора. У свом излагању истакао је 
слиједеће:

„Од 15. редовне скупштине ССДС до 
данас, за Савез српских друштава 
Словеније десило се неколико веома 

16. скупштина ССДС
Одржана 16. редовна годишња скупштина Савеза српских друштава Словеније

важних догађаја који су ССДС сврста-
ли у ред веома озбиљних институција 
и партнера другим институцијама. 
Рад друштава па и Савеза заснован 
је прије свега на културном дјело-
вању. У вези тога Савез је реализовао 
неколико пројеката који су били су-
финансирани од стране Јавног фон-
да Републике Словеније за културне 
дјелатности и Министарства културе 
Републике Србије. 

Финансијска средства добијена од 
наведених институција омогућила 
су реализацију пројеката Савеза а то 
су: Новине српске Мостови и 11. Фес-
тивал фолклорних група Савеза срп-
ских друштава Словеније. У прошлој 
години изашло је четири броја часо-
писа Мостови. Садржајем и квали-
тетом наших новина задовољни су 
сви они који су имали прилику да га 
прочитају. Часопис Мостови постао 
је цијењен не само међу српским 
друштвима и њиховим члановима, 
него и изван Словеније, нарочито у 
институцијама у Србији и Републи-
ци Српској. Концепција и садржај 
новина засновани су на догађајима 
у друштвима, тако да је о сваком до-
гађају написано понешто, ако ништа 

друго да се забиљежи да је то било. 
Наравно у њима пишемо и о нашем 
положају у Републици Словенији.

Поред ових, можемо рећи редовних 
дјелатности, Савез српских друшта-
ва Словеније имао је и друге веома 
важне активности, истакао бих оне 
које су везане на успостављање но-
вих и учвршћивање постојећих од-
носа и контаката са институцијама у 
Словенији, Србији и Републици Срп-
ској и наравно борба за поправљање 
нашег положаја у Републици Слове-
нији.

Прошле године сам као један од 
риједких преставника био позван од 
предсједника Србије Бориса Тадића 
као и Министарства за дијаспору на 
отварање Скупштине дијаспоре и 
Срба у региону гдје сам имао више 
пријема и разговора у којима сам ис-
тицао првенствено неуређен поло-
жај нас Срба у Словенији.

По други пут сам учествовао на са-
станку Срба у региону у Београду 8. 
фебруара који је лично водио пред-
сједник Србије Борис Тадић. Састан-
ку су присуствовали представници 
из свих земаља окружења (Милорад 
Додик, Милорад Пуповац и остали) 
гдје сам опет изнио неријешено пи-
тање Срба у Словенији за разлику од 
Словенаца који и у Србији и Републи-
ци Српској имају статус националне 
мањине.

Испоставио бих још двије врло важне 
ствари које су се десиле прошле го-
дине. То је рађено у координацији 
са другим непризнатим етничким 
заједницама у склопу Савеза савеза 
и ту је било много састанака, разго-
вора, договора у самој припреми тих 
ствари а то су:

1. Закон о РТВ-ју који је усвојен 
прошле године и у којем смо били 
умјештени и да није било тог несрећ-
ног референдума ми би данас имали  Делегати на скупштини
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свој програм на телевизији.

2. Декларација о положају национал-
них заједница по којој нас коначно 
од 1.2.2011. све званичне институције 
именују Срби (до сада су нас имено-
вали; непризнате етничке заједнице).
Морам још истаћи да је наш ССДС од 
прошле године богатији за два нова 
члана, СКУД Кочевје и СКД Марибор.››

Након извјештаја о раду Извршног 
одбора поднешен је извјештај Над-
зорног одбора који је поднио Слобо-
дан Додић, предсједник Надзорног 
одбора који је истакао да су рад и 
пословање Савеза српских друштава 
Словеније били у складу са важећим 
законским прописима Републике 
Словеније.

Извјештај о финансијском пословању 
поднио је благајник Илија Јанковић. 
У извјештају су прецизирани сви при-
ходи и расходи ССДС.

Драго Савановић, предсједник Суда 
части нагласио је у свом извјештају 
да је ССДС радио у оквиру закона 
а да Суд части није имао ни једну 
пријаву тако да није било потребе да 
се састаје.

У дискусији која је услиједила након 
извјештаја делегати су дискутовали 
како о поднешеним извјештајима 
тако и о свим другим питањима веза-
ним за рад Савеза, друштава и српске 
заједнице у Словенији. Било је ту пи-
тања везаних за чланарину, затим о 
улози Савеза, односима између ССДС 
и институција у Словенији, Србији и 
Републици Српској. У вези односа 
наглашен је и однос између Савеза 
српских друштава Словеније и Ми-
нистарства за дијаспору а споменут 
је и однос са Српском православном 
црквом у Словенији за који је рече-
но да је веома добар. Такође, било је 
ријечи и о пројектима које реализује 
ССДС а прије свега о фестивалу фол-
клорних група. Дискусија је текла ко-
ректно и у веома доброј атмосфери. 
Била је ово могућност да делегати, 
представници друштава, кажу своје 
мишљење и да својим предлозима 
допринесу да се рад и активност Са-
веза подигну на виши ниво што би 
допринијело рјешавању, односно по-

бољшању положаја српске заједнице 
и изналажњу рјешења за њен статус 
у Словенији.

Послије извјештаја о раду и актив-
ностима између двије скупштине на 
ред је дошао план рада за 2011. годи-
ну који је изнио мр Драго Војводић. 
Наглашено је да реализација плана 
зависи од финснсијских средстава а 
то се прије свега односи на реализа-
цију пројеката. 

Поред пројеката и редовне дјелат-
ности Савез српских друштава Сло-
веније бавиће се и другим важним 
питањима везаним не само за Савез 
него и сва друштва као и цјелокупну 
српску заједницу у Словенији. У вези 
тога планирани су неки разговори и 
посјете које могу допринијети реа-
лизацији зацртаних планова. Након 
уводно излагања покренута је дис-
кусија у којој је изнешено низ пред-

лога у сугестија, од школе српског 
језика, часописа Мостови, координа-
ције и рада на терену и других бит-
них ствари од којих зависи рад Са-
веза и друштава. На крају дискусије 
скупштина је усвојила предложени 
план рада за 2011. годину.

На крају рада скупштине предложе-
но је да се обиљежи петнаестого-
дишњица од оснивања Савеза срп-
ских друштава Словеније.

По завршетку скупштине приређе-
на је закуска која је искоришћена 
за дружење и међусобне разговоре 
представника друштава и све је завр-
шено у пријатном тону, онако како и 
треба да буде.

Душан Јовановић

 Мр Драго Војводић

 Радно предсједништво
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Овогодишњи, једанаести по реду, фестивал 
фолклорних група ССДС, иначе изборно 
такмичење за наступ на 16. европској смо-
три српског фолклора дијаспоре и Срба 
у региону која ће се одржати 11. и 12. јуна 
2011. године у Сава центру у Београду, одр-
жан је 12. фебруара 2011. године у препуној 
дворани Центра културе ''Шпански борци'' у 
Љубљани. 

Припреме за ову манифестацију трајале су 
више мјесеци, фолклорне групе припрема-
ле су нове кореографије са којима су насту-
пале а организатор, Савез српских друштава 
Словеније, водио је припреме у вези орга-
низације и реализације овог веома важног 
пројекта, а уједно се трудио да све протек-
не како на задовољство учесника тако и на 
задовољство публике која је похрлила са 
свих страна Словеније да присуствује овом 
догађају. У дворани је било заиста зади-
вљујуће, више од четрсто присутних са не-
стрпљењем је очекивало почетак фестивала 
и први наступ.

На сцену је прва изашла гошња ового-
дишњег фесивала, Даница Крстић, млада и 
талентована пјевачица, нови бисер српске 
народне музике. Публици се представила 
извођењем пјесме ''Сву ноћ ми билбил пре-
пева'' и за своју предивну интерпретацију 
доживјела праве овације гледалишта. Била 
је ово права најава за једно лијепо вече које 
је испуњено игром и пјесмом.

Једанаести фестивал 
фолклорних група ССДС
У препуној дворани Центра културе ‚’Шпански борци’’ одржан 11. фестивал фолклорних група ССДС

Водитељка програма Весна Јелић зажеље-
ла је добродошлицу ријечима: ''Велика нам 
је радост и задовољство да смо се вечерас 
окупили у тако великом броју. Желимо да би 
се сви препустили ужитку који пружа фол-
клорна уметност, народна пјесма и игра.'' 
Затим је поздравила и представила госте а 
то су били: Његова ексцеленција Предраг 
Филипов, амбасадор Републике Србије, 
Његова ексцеленција Здравко Беговић, ам-
басадор Босне и Херцеговине, протојере 
стафрофор Перан Бошковић, архијерејски 
намесник и парох љубљански, протојереј 
стафрофор Томо Ћирковић, парох копарски, 
Игор Тершар, директор Јавног фонда РС за 
културне делатности, Иван Овен, представ-
ник Министарства за културу Републике 
Словеније, Јернеј Вербич, градоначелник 
Постојне, представници Градског музеја 
Љубљана, представници српског друштва 
''Никола Тесла'' из Филаха и представници 
српских друштава.

Посебно је поздравила и представила пред-
ставнике Брчко дистрикта, организатора 
и домаћина прошлогодишње 15. европске 
смотре српског фолклора дијаспоре на којој 
је наступило пет друштава из Словеније и 
из овог града носе лијепе успомене. Гости 
Савеза српских друштава Словеније били су 
и представници Савеза српског фолклора 
Швајцарске на челу са Ненадом Миленко-
вићем, предсједником Савеза, иначе орга-
низатором предстојеће европске смотре.

Весна Јелић је наставила ријечима: ''Окупи-
ли смо с вечерас, верујем у добром распо-
ложењу, да гласним аплаузом наградимо и 
одамо признање, а пре свега да уживамо у 
програму који је за све нас припремио Савез 
српских друштава Словеније и сви они који 
ће нам се вечерас представити, млади фолк-
лораши који чувају и негују српску народну 
уметност и традицију.

Савез српских друштава Словеније, као ор-
ганизатор једанаестог фестивала српских 
фолклорних група посебно се захваљује 
Јавном фонду Републике Словеније за кул-
турне делатности који је финансијски подр-
жао организовање ове приредбе. Такође се 
захваљујемо и свима онима који су на било 
који начин припомогли у организацији и ре-
ализацији овогодишњег фестивала.

Овај фестивал је, као и прошлогодишњи, 
уједно и изборно такмичење за 16. европс-
ку смотру српског фолклора дијаспоре која 
ће се одржати у јуну а домаћин је Београд. 
Вечерашње наступе оцењиваће господин 
Звездан Ђурић, кореограф из Београда. Пет 
првопласираних екипа стичу право наступа 
на предстојећој европској смотри.''

И након увода и поздрава дошло је вријеме 
за наступ прве фолклорне групе а та част 
ове године припала је фолклорашима КУД 
''Младост'' из Љубљане који су извели ко-
реографију ''Ђурђевдан у Пасјану'' - Игре и 
пјесме из Биначке Мораве, кореограф Дејан 
Милисављевић-Звечанац, музика Никола 

 Са гостима из Швајцарске

 Гости на фестивалу
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Вранеш. У кореографији су коришћене игре: 
Прешевка, Гњиланка, Шврљиг, Власинка и 
Силовски чачак. У малом мјесташцу Пасјану 
недалеко од Гњилана увече, уочи Ђурђевда-
на становништво долином Биначке Мораве 
би се окупљало око цркве и накидали би 
цвијећа и гранчица, да би окитили врата, 
прозоре и капије као би на тај начин обиље-
жили велики празник ,,Ђурђевдан,, Тако ће 
бити година и дом "берићетни". Плету се 
вијенци са ђурђевданским цвијећем, као 
што су ђурђевка и млечике.

Како изгледа ''Озренско-посавско прело'' 
показали су чланови фолклорне групе Срп-
ског просветног друштва ''Никола Тесла'' из 
Постојне, аутор кореографије Видак Стоја-
новић а музике Петар Марковић. У овој ко-
реографији заступљен је кратак приказ се-
оских традиционалних обичаја и игара који 
су се одржавали по селима Озрена и Треба-
ве, обичаји стари преко сто година.

На реду је поново било друштво из Љубља-
не и то СКУД ''Видовдан'' које се представило 
кореографијом Љубомира Вујчина ''Наклала 
Ненка седенка''-пјесме и игре из околине 
Димитровграда. Музика Дејан Ерцег. У сплет 
су укључена кола и пјесме: Пошла Тројанка 
на воду – пјесма, Наклала Ненка седенка – 
песма, Јова мала моме, Лиле, лиле, Посаме, 
Чичово то дете, Елено моме, Чачак, На два 
танца, За појас.

Фолклорна група Српског културног 
друштва ''Ново Место'' из Новог Места пред-
ставила се кореографијом ''Чувах овце три 
године Јованке, Стојанке'' - Игре из Ужичке 
Црне горе, кореограф Милан Гламочанин, 
музика Дејан Ерцег. У кореографији су се 
играла: Девојачко коло, Кукуњеште, Про-
ломчица, Јованке Стојанке, Ђурђевка, Заврз-
лама.

Из Радовљице су дошли фолклораши Кул-
турно просвјетног и спортског друштва ''Вук 
Караџић'' који су одиграли ''Нијемо Гламоч-

ко коло'' у кореографији Милета Ђорђевића. 
Играње овог кола у публици увијек изазива 
посебна осјећања што је било и овога пута.

''Прођи Миле кроз наш крај'' назив је корео-
графије Милана Гламочанина а коју је изве-
ло СКД ''Слога'' из Нове Горице''. Аутор музи-
ке Дејан Ерцег. Млади фолклораши одигра-
ли су кола из централне Србије: Шетња, Ајд 
на лево, Ој Јело Јелена, Гајдица, Гружанка, 
Жикино коло.

Да могу и они мало старији успјешно насту-
пати и представити се у правом свјетлу по-
казали су чланови фолклорне групе СКД 
''Петар Кочић'' који су извели кореографију 
Мирка Арамбашића ''Игре са Змијања''. Ау-
тор музике такође Мирко Арамбашић а 
фолклораши су одиграли: Коло под тамбу-
ру, Благо коло, Терзије, Пошла Рада и Живо 
коло. 

Српско културно друштво ''Марибор'' из Ма-
рибора односно њихова фолклорна група 
''Бранко Радичевић'' представила се са ко-
реографијом ''Гајтано моме, мори'' Игре из 
Пчињског краја, аутор кореографије Саша 
Богуновић а музике Здравко Ранисавље-
вић. У њиховом наступу публика је видјела: 
Тешко оро, Емкино коло, Пчињска четворка, 
Шестица, Власинка, Шврљиг, Чачак, Бугарка.
''Цикни лоло кад пођеш у коло'' - игре из За-
падне Славоније, у кореографији Слободан-
ке Сеје Рац, и музичком аранжману Јулијана 
Раца извела је фолклорна група Културног 
друштва ''Брдо'' из Крања. У овој кореогра-
фији одиграли су: Бећарац, Цикни лоло, 
Календари, Дедер дико погоди, Заврзлама, 
Логовац, Кукуњеш, Пресјекача. 

Фолклораши, чланови извођачког ансамбла 
Српског културно просветног друштва ''Све-
ти Сава'' из Крања, наступили су са корео-
графијом Десанке Ђорђевић: ''Игре из око-
лине Гњилана'', музички аранжман Здравко 
Ранисављевић. Игре са простора Косова 
карактеришу лагани и издржани покрети у 

којима се исказују љубав, понос, љепота, али 
и снага и издржљивост. Женска игра пуна је 
њежности, елеганције и благих покрета, док 
у мушким играма превлађују покрети снаге 
и поноса. Заједно чине складну цјелину у 
богатој ношњи, истканој и извезеној рукама 
жена овог краја. Пјесма је на овом простору 
неодвојива од живота људи и среће се често 
као музичка пратња играма. У кореографији 
су виђени: У село кавга голема, Што гу нема 
Цвета, Селско оро, Серез, Шиловачки Чачак.

Играма из околине Гњилана завршен је из-
вођачки дио програма а онда је водитељка 
програма позвала представнике друштава 
да приме признања за учешће. Признања 
је уручио мр Драго Војводић, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније и захва-
лио се на учешћу а публици на овако вели-
чанственој посјети и праћењу програма.

Мр Драго Војводић обратио се и финансије-
ру фестивала и уручио захвалницу Игору 
Тершару, директору Јавног фонда РС за кул-
турне дјелатности.

Тиме је завршен програм у Центру културе 
Шпански борци, млади су наставили дру-
жење у овом здању а у међувремену на ве-
чери која је приређена за госте фестивала 
жири, односно оцењивач наступа Звездан 
Ђурић сумирао је резултате, односно оцје-
не наступа које је након тога и представио 
представницима друштава. На основу ње-
гових оцјена на 16. европску смотру срп-
ског фолклора дијаспоре и Срба у региону 
пласирале су се фолклорне групе слије-
дећих друштава: КД ''Брдо'' из Крања, КУД 
''Младост'' из Љубљане, СКПД ''Свети Сава'' 
из Крања, СКУД ''Видовдан'' из Љубљане и 
Фолклорна група ''Бранко Радичевић'' СКД 
''Марибор из Марибора.

На крају да кажемо да је атмосфера у Шпан-
ским борцима била изванредна, наступи 
свих група били су на високом нивоу, из го-
дине у годину види се напредовање и жеља 
за успјехом и квалитетом. Има сигурно и 
оних незадовољних али на ком такмичењу 
их нема. Свим фолклорним групама можемо 
само да се захвалимо на оваком наступу и 
свему приказаном а онима који су се пласи-
рали за наступ у Београду желимо још бољи 
наступ и много успјеха.

Душан Јовановић

 Весна Јелић

 Поглед на гледалиште
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Порушен је систем етичких вредности. 
Хришћанство је покопано; хуманизам 
је обезвређен. Очигледно је да треба 
проширити познату тврдњу Достојев-
ског: јер не само у човеку него и у на-
родима и у државама Бог и ђаво воде 
вечиту борбу. У америци, која је имала 
и од Бога благословене тренутке, сад 
је превласт стекао Сатана. Долар је за-
узео место Бога. Под његовом влашћу 
и потпуном превагом материјалних 
вредности, Америка и западни свет, 
који је следи, огрезли су у главним 
смртним гресима: први је охолост, 
гордост, сујета које се огледају у неза-
ситој жељи за влашћу – циљ је покори-
ти целу планету, подвргнути је новом 
светском поретку. Други смртни грех 
јесте среброљубље, то јест апсолутна 
владавина ниског материјализма над 
духом, моралом и културом. Та пох-
лепа за новцем гура их у рат, јер рат 
производи новац, омогућује нагло бо-
гаћење моћних на туђој несрећи.

Последица ова прва два смртна греха 
јесу греси вапијући на небо: убијање 
непокорних и кињење слабих, сиро-
машних, уз стварање нових бедника.
Нови светски поредак означава крај и 
хришћанских врлина и хуманистичких 
идеала. Како се то не сме и јавно при-
знати, лаж и лицемерје су оруђа новог 
светског поретка, који наступа у име 
демократије, слободе и права чове-
ка, а компромитује демократију, гуши 
слободу, поништава људска права. 
Истина је велика мученица. Њу живу 
сахрањују, а устоличавају неку другу 
истину, која новом светском поретку 
одговара. У овој епоси постмодерне 
истина се прави, производи, по жељи 
и у интересу онога који влада. Другим 
речима, лаж заузима место истине, уз 
помоћ свемоћних и злоупотребљених 
мас-медија, система комуникација и 
информација, којима влада мултина-
ционални капитал.

У свему томе је обиље цинизма: ин-
формација је не само дезинформација 

Морална криза Запада изазива 
политичке кризе у свету

Београд, 17. априла 1999.

него јој је намењена и улога забаве. 
Бомбардовања се снимају и приказ-
ују на телевизији, у дане и сате кад је 
најбројније гледалиште пред екрани-
ма. Нема се поштовања ни за Васкрс, 
највећи празник хришћана!

Америка умишља да је нови Рим; и као 
што је стари Рим разорио храм јеру-
салимски, уништио Картагину, заба-
вљао пучину у аренама, бацајући прве 
хришћане зверима и гладијаторима, 
тако нови Рим допушта себи кудикамо 
спектакуларнија разарања и још су-
ровије призоре уништења својих про-
тивника, све то уз помпезну причу и 
неким вишим интересима. Амерички 
неотолитаризам је глобалнији, моћ-
нији, суровији, лицемернији од свих 
досадашњих тоталитаризама.

Он се кукавички обрушио на још је-
дан мали народ – српски. Девесто ми-
лиона на девет милона! Како их није 
стид? То више није борба Давида и 
Голијата, него је то рат деветнаест Го-
лијата против једног Давида. Има ли у 
том рату Давид икаквих изгледа?

Нашавши се у савршено неравноправ-
ном положају, српски народ се пона-
ша као Аска Иве Андрића суочена са 
вуком. Разлика је у томе што сад није 
реч, као у бајци, о једном вуку, него 
о чопору вукова који су насрнули на 
недужну овчицу, која их ничим није 
изазвала. Као што је Аска потражила 
спасење у игри, тако се српски народ, 
у најтежем положају, брани песмом. 
У томе је дубоки психолошки смисао 
окупљања мноштва: и младих, и сре-
довечних, и старих на трговима свих 
наших градова и варошица. Та песма и 
игра одјекнула је у свету, па се и ши-
ром Европе догађа нешто слично, у 
чему је извесна нада за малу Аску, Ср-
бијицу, суочену са чопором звери.

Али звери сваког дана, особито ноћу, 
стравично урлају, уједају и руше. По-
цепаше нам најлепше хаљине – наше 

културне споменике, цркве и школе; 
не устукнуше ни пред болницама; уда-
рише на цела насеља, опустошише и 
ојадише их; немају милости ни према 
онима у чију су заштиту, бајаги, устали 
– Шиптарима! Циљ и мје да нас уна-
заде за стотинак година, да нас оси-
ромаше, до просјачког штапа доведу. 
Нестрпљиви да остваре мрачне циље-
ве, трују нас палећи хемијске фабрике 
и резервоаре горива, бацајући бомбе 
које нису без атомских зрачења; а же-
лећи да изазову и елементарну глад 
– као да им је паклени циљ да нам за-
трују хлеб и земаљске плодове на тек 
засејаним њивама. Да апсурд и цини-
зам буду што већи: све то у име спре-
чавања хуманитарне катастрофе!

Рушење мостова! Како именовати та 
злодела? У тој огромној штети има 
симболике. Мостови спајају људе, на-
роде, цивилизације. Зато су рушитељи 
мостова велики грешници. Рушећи 
мостове, ти з злочинци нам черече др-
жавни организам, кидају тело нашег 
народа.
Избегавамо тешко речи – себе ради, 
јер не пристајемо на ниски ниво на-
ших непријатеља. Не смемо дозво-
лити да нас они упрљају. Ни језик не 
треба да нам загаде. Њихова злодела 
речитија су од свих речи.

Радије бих говорио о нашем српском 
народу. Срби су величанствени кад је 
најтеже. Дубоко се клањам, с пошто-
вањем и љубављу, пред страдалним 
српским народом, који је ових дана 
доживео преображење. Пробудила 
се, ненадано, огромна позиртивна 
енергија српскох народа. Како је сачу-
вати и на добро искористити? Обасјао 
нас је високи морал нашег народа. 
Јуче сам говорио да је криза елите 
изазвала кризу нације: а сад видимо 
да се народ претворио у елиту, дајући 
пример интелигенцији, писцима, на-
учницима, политичарима… То је неки 
препорођени и одједном оплемење-
ни народ. Дивно је о њему, о преобра-
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женом српском човеку, ових дана 
говорила глумица Радмила Андрић. 
А наш пријатељ из Француске, Влади-
мир Волков, јавно је тврдио да су Срби 
данас једини слободан народ на пла-
нети, а њихова отаџбина, Србија, прес-
тоница света, јер је престоница патње.

То нису празне речи лакореких. То је 
тако. Зато што смо слободни, велики 
народ међу малима, што нисмо прис-
тали, као многи, да се прилагодимо, у 
ствари проституишемо, доживели смо 
ове несреће: Србија је претворена у 
рушевине и згаришта. Тешко је, а биће 
још много теже; биће претешко! Најго-
ре тек предстоји. Како издржати? Ре-
космо: нови светски поредак и његов 
слепи извршилац НАТО враћају нас 
цео век уназад. Не само тиме што по-
ништавају плодове наше борбе за ос-
лобођење и уједињење Српства него 
нам уништавају имовину, богаства, 
осуђујући нас на дуго заостајање и си-
ромаштво. Како ћемо издржати беду 
која нам је од непријатеља намење-
на? Хоће ли наш високи морал имати 
даха? На великом испиту смо сви. И 
тек ћемо бити! Како да сачувамо бар 
моралне вредности, за себе, за потом-
ство, за свет? Како да се не упрљамо, 
јер – понављам – ми не смемо личити 
на оне што нас злостављају и муче, 
на те силеџије што хуле на божје и 
људске законе. Нека им суди Господ за 
све неправде и сва зла!

Ми сад немамо права на страх. Ни 
на неслогу. После овог рата – ништа 
не може и не сме бити као пре рата. 
Нисмо оскудевали у слободи, али јес-
мо оскудевали у врлини. Сада имамо 
врлину. Имамо и јединство. Биће пот-
ребан огроман и стрпаљив рад да се 
обнови порушено. Јединственост и 
договор кућу граде. Биће неопходна 
беспрекорна дисциплина свих у вр-
шењу дужности. Очекују нас изузетна 
дисциплина и самоодрицање оних 
што воде Државу и на челу су поли-
тичких снага. Страначки дух је прева-
зиђен херојском вољом народа. 

Народ је освојио, уз слободу, и вр-
лине. Нико не сме својатати његова 
достигнућа. Сви смо дужни да се пок-
лонимо пред српским народом и да 
му с љубављу служимо. Херој је само 
народ! И његова храбра војска, која се 
жртвује бранећи нас; и којој дугујемо, 
уз дубоку благодарност, сваку помоћ 

и љубав. Нека се у храмовима и под 
целим небеским сводом наше Србије 
оре молитве за христољубиво војин-
ство, у ком су наши синови и браћа, 
мужеви и очеви!

Изговарајући ове речи, не забора-
вљам да смо, политички и војнички 
усамљени, суочени са немани. Имамо 
једино, не баш многобројне, моралне 
савезнике, али су то најврлији међу 
морално независним духовима. Има-
мо верних пријатеља. Не превише, али 
имамо их. И међу државама. Тај круг 
треба упорно и смишљено ширити. 
Јер наше стварно уздање јесте оправ-
дано само кад се ослања на верност 
наших пријатеља, и свих оних који су 
одани истини; уздамо се и у морални 
парламент Европе и света, који се тек 
ствара. Постаје јасно: наша борба није 
само наша; није локална – она је свет-
ска. Без илузија и самообмана, треба 
сагледати и подстицати тај, још спори, 
светско-историјски процес. Људи ис-
тине треба да укроте лицемере и раз-
обличе лажљивце.

Ми смо светлост света. Наша је дуж-
ност да у овим претешким искушењи-
ма негујемо отменост и снагу духа. Без 
обзира на то шта ће нас још снаћи, дух 
се не сме предати, ни клонути. Сад на 
Србима све треба да је лепо, племени-
то и светло. Ко хоће да светли другима 
– сам мора бити светлост.

Како у овом окружењу? Суседи нам 
нису добронамерни ни славни, иако 
смо их добрим задужили. Већина се 
– опростите за израз – прокурвала: то 
јест, гурају се у НАТО, радујући се на-
шој несрећи. Срби су грешни што нису 
пристали на исти такав каљави пут.
Али једно су политичари, друго је чо-
век и народ. Ето, Македонија није ос-
тала са нама, политичари су је одвукли 
на противну страну, али народ Маке-
доније саосећа са нама. Хвала том на-
роду. У муци се откривају пријатељи. 
Хвала и грчкој браћи. Хвала и Бугари-
ма који се не радују нашој несрећи и 
који нам више нису непријатељи.

Наш народ се много узда у Русе, Бело-
русе, Украјинце, у православне Сло-
вене, који су такође угрожени или ће 
то бити. Имамо заједничке светитеље, 
исто писмо, сродан језик. Често смо 
делили сличну судбину, јер су нам 
непријатељи били исти или слични. 

Више него икада неопходно је је-
динство слободних људи и народа, 
особито православних, који су најуг-
роженији. Надамо се да наша источ-
нословенска браћа схватају да је наша 
борба и њихова борба, јер после нас, 
Срба, на реду су они. Ми не бранимо 
само Србију и Југославију; ми смо и 
њихова предстража. Бранимо свете 
вредности људског рода. Ако то не 
схвате довољно дубоко, без одлагања 
и без двоумљења, огрешиће се и о 
саме себе.

Знам људске слабости, као и слабости 
народа. Рекох ово без илузија. Наше 
стање је толико тешко да ништа не 
смемо заснивати на самообманама. 
Подсећам да постоје и греси против 
Духа Светога: први је – сувише се уз-
дати у Бога, па због тога грешити, то 
јест бити пасиван и препустити се су-
дбини, што не ретко карактерише из-
весне побожне људе; други грех про-
тив Духа Светога јесте очајавати, то 
јест ништа се не уздати у Бога.

Ако је Бог у нама, Он је и са нама, па 
нисмо сами. Уздај се у Бога, то у мно-
гоме значи: уздај се у се, и наравно у 
своју сабраћу, која као и ти носе Бога 
у себи. Ја се уздам у себе и у вас, дра-
ги сународници и пријатељи, знани и 
незнани. Ми, дакле, нисмо сами. Тре-
ба да негујемо узајамну љубав, а она 
води ка јединству. Где јединство вла-
да – ту станује Бог, често понављам. У 
праву је и песма настала ових дана:

‚‚Сад кад нас бомбама гађају,
Срби се више не свађају,
Јер наше гесло саопштава:
Само слога Србина спасава.

То треба да важи не само у рату него 
– подвлачим – и у миру. Јер Срби су, 
и кад би бриљантно добили рат, лако-
мислено губили мир. Ми сад морамо 
да одржимо равнотежу у овом пре-
тешком неравноправном рату и да, 
потом, не изгубимо мир; да врлине, 
слога и јединство, које смо стекли у 
најтежим околностима, остану наша 
трајна одлика, неопходна за препород 
народа и изградњу порушене отаџби-
не.

(Са допуштењем и благословом ауто-
ра преузето из књиге: „Поруке Драгана 
Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Лука Ћеловић родио се у засеоку Придвор-
цима код Требиња, на Светога Луку 30. ок-
тобра 1854. године. Још као дечака, роди-
тељи су га послали у Бања Луку код очевог 
пријатеља Јована Пиштелића, да служи у 
трговини. Бања Луку напушта 1871. године 
и одлази у Брчко код стрица Јована Ћело-
вића да ради у његовој трговачкој радњи. 
У Брчком се и завршава школовање Луке 
Ћеловића али не може са сигурношћу да се 
утврди да ли је имао два или четири разре-
да основне школе.

Као осамнаестогодишњи младић, Лука, 
1872. године долази у Београд. Његов 
земљак, архимандрит Нићифор Дучић, по-
могао му је у проналажењу посла и смес-
тио га, као помоћника, у трговину Радо-
сављевића и Игњатијевића. Када је пукла 
невесињска пушка, односно избио херце-
говачки устанак 1875. године, Лука се, као 
добровољац, враћа у родну Херцеговину. 
У борбама са Турцима био је лакше рањен, 
али се брзо опоравља и у својој чети наста-
вља борбу. Пошто и Србија објављује рат 
Турској, добровољци из Херцеговине 
враћају се у Београд, са њима и Лука, па 
наставља војевање у обa српско - турска 
рата, 1876. и 1877. - 1878. године. По завр-
шетку рата Лука почиње самостални по-
сао. Његови земљаци, познати београдски 
трговци Паранос и Крсмановић, помажу 
му при отварању радње. Трговао је житом, 
шљивама, храном. У почетку је пословао 
са својим бившим газдама а касније са тр-
говцима из Пеште и из Трста. Напорним 
радом, штедљивошћу, одлучношћу, бис-
трином, проширује посао и постаје угледни 
трговац. Иако релативно још млад човек, 
Ћеловић је увидео да је за Кнежевину Ср-
бију потребно да удружи домаћи капитал 

Лука Ћеловић
како би се задовољиле потребе трговине 
за кредитом, па оснива 1882. године Бео-
градску задругу. Све до своје смрти био је 
на челу задруге и његова је заслуга што је 
ова задруга заузела једно од најугледнијих 
места међу тадашњим новчаним заводима. 
У своје време, задруга је давала зајмове Бе-
оградској општини, па чак и држави.
Од 1912. године, Лука је члан Управног од-
бора Народне банке Краљевине Србије. 
Нарочито се мора истаћи његов пожртво-
вани рад на спасавању имовине Народне 
банке за време Првог светског рата. Ћело-
вић прати новац Народне банке до Солуна 
а потом га, лађом, преноси у Марсеј. У Мар-
сеју Народна банка притиче у помоћ избе-
глицама а Лука Ћеловић је за то време њен 
дежурни члан.

Лука Ћеловић је стару Савамалу, део града 
око железничке станице који је изгледао 
запуштено и по коме се за време поплава, 
у не тако далекој прошлости, саобраћало 
чамцима, претворио у отмен, модеран део 
града. Прво је подигао своју кућу у улици 
Краљевића Марка бр. 1, па луксузну пала-
ту Београдске задруге, затим, за оно вре-
ме, огромну палату Бристол. Уредио је и 
велики, леп, прави европски парк чије је 
одржавање свакодневно надгледао. Мало 
школован, више самоук, Ћеловић је ценио 
знање, школу и науку. Још 1911. године, у 
свом првом тестаменту, оставио је све своје 
имање Београдском универзитету јер је ви-
део да је приватна помоћ драгоцена при 
оскудици средстава за научни рад и школ-
ство. Своју намеру о оснивању Задужбине 
Луке Ћеловића - Требињца, београдског 
трговца, саопштио је ректору Универзитета 
крајем децембра 1925. године, изразивши 
жељу да се оснивање задужбине објави на 

дан Светог Саве, 27. јануара 1926. године. 
Тога дана је тадашњи ректор Универзитета 
Павле Поповић прочитао Основно писмо о 
оснивању Задужбине:

“Захвалан из све душе Богу и свима добрим 
пријатељима својим који ме саветима и ус-
лугама помогоше да стечем своје имање; 
Благодаран Србији, која ме је примила као 
свога грађанина и у коју сам још као неја-
ко дете дошао из Требиња у Херцеговини, 
мога места рођења, и у којој сам целога 
века радио и текао; Уверен да Наука и При-
вредни Рад најјаче потпомажу правилан 
и сталан напредак свакога народа и да се 
неговањем млађих нараштаја у сувременој 
васколикој научној образованости и при-
премањем истих за привредни рад најбоље 
обезбеђује будућност народна, и културна 
и политичка; А желећи дати јасна доказа 
и о својој усрдној захвалности Краљевини 
Србији, мојој новој постојбини, и о своме 
великоме поштовању Науке, које сам цело-
га века жудан био, а којој је данас средиште 
и главна творница за цело Српско племе 
Универзитет Краљевине Србије у Београду, 
оснивам задужбину под именом

ЗАДУЖБИНА ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА - ТРЕБИЊЦА, 
БЕОГРАДСКОГ ТРГОВЦА
којом ће руковати Одбор састављен од 
Ректора, Проректора, Декана и Продекана 
свих факултета Београдског Универзитета”.

Задужбини је одмах уступљено имање Луке 
Ћеловића у Јаворској улици и сума од мили-
он динара у обвезницама државног зајма.

 Лука Ћеловић

 Задужбина Луке Ћеловића
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“Само чист приход задужбине има се тро-
шити и употребљавати на научне потребе 
и циљеве Универзитета, а основни капитал 
не сме се ни у ком случају смањивати”.
Указом од 31. марта 1926. године Задужби-
на Луке Ћеловића - Требињца је озакоњена 
и правно потврђена. По изричитој жељи 
Луке Ћеловића, Задужбина је почела свој 
рад још за његовог живота, и то са приходи-
ма од поменутог имања у Јаворској улици 
и камате на милион динара. Прва помоћ из 
Задужбине Луке Ћеловића - Требињца, бео-
градског трговца, дата је Богословском фа-
култету као помоћ факултетском часопису 
“Богословље”, Правном факултету за “кри-
минални институт”, др Ксенофану Шахо-
вићу, професору Медицинског факултета, 
на име помоћи за проучавање гушавости 
по Јужној Србији, Филозофском факултету 
за израду централног каталога свих семи-
нара, кабинета и института Филозофског 
факултета, Пољопривредном факултету за 
научна испитивања др Локоту и др Васиље-
ву. Награђивани су и светосавски темати 
студената свих факултета.

У Правилима о руковању Задужбином, у 
члану 4, наведено је шта се подразумева 
под научном потребом Универзитета:
“Разрађивање научних питања у виду пис-
мених састава, научне екскурзије, испи-
тивање у лабораторијама, као и у библи-
отекама, на терену, архивама и научним 
центрима, откупљивање збирки од научног 
значења и библиотека, издавање научних
и стручних радова, уџбеника и часописа, и 
све остало што одговара циљевима и пот-
ребама Универзитета по оцени Универзи-
тетског савета”.

Задужбина је многим професорима омо-
гућила истраживања и усавршавања: Ми-
лану Будимиру омогућен је рад у библи-
отекама у Минхену и Тибингену, Синиша 
Станковић је учествовао на интернацио-
налном лимнолошком конгресу у Будим-

пешти, Антон Билимановић на интернацио-
налном конгресу примењене механике у 
Лијежу, Рихард Буријан је у Бечу, по позиву 
Бечког Биолошког Друштва одржао пре-
давање, Александар Соловјев је на Светој 
Гори прегледао светогорске архиве и ма-
настирске библиотеке, Теодор Тарановски 
је провео два месеца на научном раду у 
Прагу, Владета Поповић је истраживао пу-
тописе енглеских путника кроз југословен-
ске земље у Библиотеци Британског Музеја 
у Лондону, Станко Шкерљ је истраживао у 
Венецији, Васиљ Поповић у Националној 
библиотеци у Паризу, Александар Дероко 
је проучавао архитектонске старине на на-
шем тлу, Недељко Кошанин је штампао ча-
сопис Ботаничке баште, откупљена је биб-
лиотека Стојана Новаковића...

После смрти Луке Ћеловића 15. августа 
1929. године, Универзитет је преузео упра-
ву над његовом целокупном имовином коју 
су чинили: 
1. плац са зградама у Јаворској улици бр. 7 
и 9. Зграде су све приземне, од слабог ма-
теријала, врло старе и склоне паду, изузи-
мајући једне у дворишту, која је од тврдог 
материјала.
2. двоспратна кућа од тврдог материјала 
са 4 стана и четири дућана у приземљу у 
Краљевића Марка ул. бр. 1. Зграда је на ле-
пом месту, солидно изграђена и сразмерно 
добро очувана.
3. палата на углу Карађорђеве 65, и Загреба-
чке 1. Зграда је четвороспратна. Има у њој 
24 модерна стана и 5 дућана из Карађорђе-
ве ул. бр. 65 и 2 дућана из Загребачке ул. бр. 
1. Зграда је саграђена после рата, солидне 
израде, са модерним распоредом у стано-
вима, који имају све потребне просторије, 
са 3 лифта за станаре и 3 лифта теретна.
4. палата, која се протеже дуж целе Загре-
бачке ул. бр. 3, 5, 7 и 9 и Босанске ул. бр.16. 
Зграда је троспратна са пет засебних улаза. 
Има 31 стан и 7 дућана. Зграда је потпуно 
нова , израде солидне, са модерним распо-

редом просторија у становима. Снабдевена 
је са 4 теретна лифта. Станови и локали су 
се издавали тако да је Задужбина на осно-
ву закупа имала годишње око милион и по 
динара.

По решењу одбора Задужбине, цела при-
ватна библиотека Луке Ћеловића, са три 
његова ормана и две кинеске вазе, предата 
је Универзитетској библиотеци почетком 
1930. године. Библиотека има 580 инвен-
тарних бројева и преко 1100 књига. Поред 
нешто књига на француском и немачком 
језику, библиотека садржи највише дела 
домаћих писаца. Има велики број свезака 
разних правила, статута, споменица и из-
вештаја са статистичким подацима многих 
државних и приватних предузећа, банака, 
акционарских друштава и хуманих и патри-
отских организација. У њој се налази и око 
80 књига и брошура објављених у Францу-
ској и Швајцарској за време Првог светског 
рата.

Сваке године Задужбина је додељивала 
Универзитетској библиотеци и извесну 
суму новца који је она трошила на купови-
ну нових књига и периодике, као и откуп 
посебних збирки.

После Другог светског рата, дошло је до 
национализације зграда које је Лука Ће-
ловић оставио Универзитету, један део је 
претворен у студентски дом. Тај део је Уни-
верзитет, сматрајући да није подесан за ову 
намену, разменио, седамдесетих година 
прошлог века, са предузећем Металсервис 
за станове.
Од недавно поново постоји Задужбина 
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића 
при Универзитету у Београду. Њу чини 
само мали део имовине коју је Лука Ћело-
вић оставио Универзитету, али је и тај део 
засад довољан да се не потврде речи Ива 
Андрића: “Сви ми умиремо само једном, 
а велики људи по два пута; једном кад их 
нестане са земље, а други пут кад пропадне 
њихова задужбина”.

 Библиотека у Требињу

 Родна кућа Луке Ћеловића
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Светосавска академија
Први догађај у оквиру Светосавских дана 
била је традиционална Светосавска акаде-
мија која је одржана у четвртак 27. јануара 
2011. године у Антоновом дому у Љубљани. 
Почело је са химном Боже правде да би по-
том водитељка програма Слађана Шмитран 
у свом поздравном говору поздравила 
присутне и госте Светосавске академије а 
то су били: Његова ексцеленција Предраг 
Филипов, амбасадор Републике Србије, про-
тојереј стафрофор Перан Бошковић, архије-
рејски намесник и парох љубљански, јереј 
Милан Јовановић, носиоци Ордена Светог 
Саве, мр Драго Војводић, предсједник Саве-
за српских друштава Словеније, Иван Овен, 
представник Министарства за културу Ре-
публике Словеније и представници српских 
друштава. Након тога водитељка је најавила 
др Ненада Ристовића, свечаног беседника 
који је говорио на тему „Свети Сава – савре-
мени учитељ и узор“. Послије говора, који су 
присутни са великом пажњом и занимањем 
пратили, најављен је Хор СПЦПД „Вила“ из 
Приједора са диригентом Аљошом Новако-
вићем. Хор „Вила“ извео је дјела Ј. Маринко-
вића „Оче наш“, С.С. Мокрањца „Тропар Све-
том Сави“, „Слава, јединородни Сине“, „Тебе 
појем“, „8. Руковет“, „Радујсја Невјесто“, „Буди 
имја Господње“, Византијски напјев „Слави-
те Господа“, К. Станковића „Достојно јест“, Р. 
Леденева „Возбраној Војеводо“, З. Запрова 
„Алилуја“, солиста Тања Милошевић, сопран, 
С.С. Мокрањац „Химна Светом Сави“.

Свечани беседник др Ненад Ристовић до-
цент је на Одељењу за класичне науке 
Филозофског факултета у Београду, гдје је 
дипломирао (1994), магистрирао (1999) и 

Светосавски дани 
у Љубљани
Поводом Савиндана, школског и црквеног празника, у организацији Друштва Српска заједница одржани су Свето-
савски дани у Љубљани који су и ове године трајали три дана

докторирао (2004) класичну филологију. На-
учноистраживачки рад Ненада Ристовића 
обухвата више области историје књижев-
ности и културне историје. 

Српско православно црквено пјевачко 
друштво „Вила“ из Приједора је једно од 
најстаријих таквих друштава у Републици 
Српској и Босни уопште. Основано је давне 
1885. године и дјеловало је са прекидима 
до 1941. године када му је забрањен рад. 
„Вила“је имала значајну улогу у очувању 
националног идентитета, народне свијести 
и јединства, његовањем народне тради-
ције и културе српског народа Приједора 
и Крајине. Хор је обновљен заслугом проте 
Ранка Малетића 13.08.2001. а регистрован 
13.12.2004. године. Чланови „Виле“ су и уче-
ници средњих школа и грађани Приједора. 
Обновљена „Вила“ је први наступ имала о 
Божићу 2002. године у Храму Свете Троји-
це у Приједору. Хор је наставио појања на 
богослужењима у храмовима Бањалучке, 
Бихаћко-петровачке и Зворничко-тузланске 
епархије и на разним црквеним и култур-
ним свечаностима. На различитим хорским 
манифестацијама и такмичењима хор је у 
периоду од 2002. до 2010. године освојио 
значајна признања и награде. два пута на-
граду публике, награду за најбоље изведено 
домаће дјело и награду за најбољу интер-
претацију савременог дјела на Међународ-
ном фестивалу хорова „Златна Вила‘‘ у Прије-
дору, прво мјесто и награду публике на 
Мајским свечаностима у Бијељини, највиша 
признања на Бањалучком хорском фестива-
лу, треће мјесто на 41. Мокрањчевим дани-
ма у Неготину, специјална признања на Да-
нима српске културе у Темишвару и највише 

признање у духовној категорији на Хорским 
свечаностима у Нишу.

Аљоша Новаковић је дипломирао на Музич-
кој академији у Сарајеву на одсјеку Црквена 
музика и појање. Професор је музичке шко-
ле „Саво Балабан“ у Приједору из предмета 
хармонике, хора и камерне музике. Као ди-
ригент води хор „Вила“ од његовог поновног 
оснивања 2001. године. У тих десет година 
дириговања и вођења хора заслужио је 
бројне повеље, награде и специјална при-
знања.

Светосавски концерт
Другог дана Светосавских дана, у петак 28. 
јануара 2011. године, хор „Вила“ одржао је 
концерт у љубљанској Стоној цркви Светог 
Николаја.  Концерту је присуствовао велики 
број љубитеља православне духовне музике 
а хор „Вила“ је извео дјела Ј. Маринковића 
„Оче наш“, С.С. Мокрањца „Слава, једино-
родни Сине“, „Херувимска пјесма“, „Радујсја 
Невјесто“, „Тропар Светом Сави“, „Буди имја 
Господње“, К. Станковића „Достојно јест“, 
Византијски напјев „Славите Господа“, М. 
Говедарице „Тијело Христово“, Анонимуса 
„Царске јектеније“, солиста Анета Макањић, 
сопран, Д. Бортањанског „Хвалите Господа“, 
солисти Тања Милошевић и Милица Стије-
пић, сопрани, Предраг Марић, бас, С. Рах-
мањинова „Богородице Дјево“, Р. Леденева 
„Возбраној Војеводо“ и З. Запарова „Алелуја“, 
солиста Тања Милошевић, сопран.

Светосавска трибина
Светосавска трибина одржана је у суботу, 
29. јануара 2011. године у дворани Слове-
нијалеса, Господарско разставишче. Тема 
трибине била је „Корени просветитељства 
Доситеја Обрадовића“ а предавач је био др 
Ненад Ристовић.

Душан Јовановић

 Др Ненад Ристовић

 Хор СПЦПД „Вила” из Приједора
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Погранични словеначки град Нова Горица 
који се налази на самој словеначко – ита-
лијанској граници ових зимских дана је 
доказао да је мултикултурни и мултиетнич-
ки град у коме су годинама оставиле траг 
етничке заједнице посебно српска и ита-
лијанска. У овом релативно младом граду 
живе људи који су годинама долазили из 
свих крајева наше бивше заједничке домо-
вине. 

Међу многим дошљацима који су стигли у 
овај град дошао је и велики број Срба који 
су Словенију прихватили као своју нову 
домовину. Срби су се окућили и поштено 
засукали своје рукаве и на тај начин зајед-
но са Словенцима изградили нове погоне, 
нове фабрике, радили на подизању школа 
и нових грађевинских објеката. 

А кад су изградили Нову Горицу почели су 
да брину и за свој нараштај. Многа деца 
српског порекла похађају словеначке 

школе, што је потпуно нормално и што је 
прихватљиво за велики број српске попу-
лације. Око 300 чланова Српског културног 
друштва Слога из Нове Горице  које још од 
1995. године повезује Србе из ових крајева 
желело је да њихова деца уче и српски је-
зик који говоре њихови родитељи. 

У Словенији се већ годинама српска 
друштва боре да се у овдашњим школама 
уведе макар факултативно учење српског 
језика, али то им не успева. Видећи да им 
држава Словенија не пружа помоћ, а да 
чак немају помоћи ни од државних орга-
на Србије или Републике Српске, чланови 
овдашњег српског друштва узели су ствар 
у своје руке. Илија Јанковић, дугогодишњи 
председник овог друштва, позвао је члано-
ве друштва да му помогну у отварању шко-
ле српског језика. 

Њихова иницијатива је наишла на пози-
тиван одјек код општинских органа и код 

професора основних школа из ових краје-
ва. Помоћ је пружио Матеј Арчон, градо-
начелник Нове Горице и чланови Основне 
школе ''Милојка Штрукељ'' који су Србима 
понудили своје просторије за отварање 
школе. И оно што годинама није успевало 
државама, успело је Србима из Српског 
културног друштва ''Слога'' уз помоћ жи-
теља из ових крајева. 

Двадесеторо деце српских родитеља село 
је у школске клупе и почело са учењем срп-
ског језика, ћирилице, српске културе и ис-
торије. Ово је прва школа српског језика у 
овом делу Словеније.

На отварању школе ових дана Илија Јанко-
вић, председник друштва, Предраг Петро-
вић, секретар и многобројни Срби из ових 
крајева били су највеселији јер су могли 
да стисну руку Предрагу Филипову, амба-
садору Србије у Словенији,  Матеји Арчо-
ну, градоначелнику Нове Горице и Татјани 
Крапше, директорки основне школе који су 
стигли на отварање школе.

Интересантно је да у овом пограничном 
граду основну школу похађа 594 детета.  Од 
тога петнаест посто деце није словеначке 
народности.

Према речима Илије Јанковића постоји 
жеља и других српских друштава у Слове-
нији да отворе школе српског језика. По-
требна је финансијска и морална  помоћ 
две пријатељске државе - Словеније и Ср-
бије. Срби у Словенији нестрпљиво очекују 
помоћ.

Текст и фото: Раде Бакрачевић 

Школа српског језика 
у Новој Горици
Оно што нису могле да одраде државе, успело је вредним Србима из Нове Горице

 Амбасадор Предраг Филипов  и уважени гости  са  председником  Илијом Јанковићем
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Светосавска прослава, најзначајнији 
пројекат Српског културно просветног 
друштва ''Свети Сава'', одржана је у Дому 
мјештана Примсково (Дом крајанов Прим-
сково) у суботу 29. јануара 2011. годи-
не. Дворана је била испуњена до задњег 
мјеста што довољно говори о великој 
заинтересованости за ову манифеста-
цију како чланова друштва тако и гостију.
Почело је рецитовањем пјесме ''Свети 
Сава'' у извођењу Снежане Максимовић, 
водитељке програма. Након тога, уз Све-
тосавску химну коју су отпјевале чланице 
Женске пјевачке групе СКПД ''Свети Сава'', 
одржан је славски обред, ломљење слав-
ског колача и читање у славу. Славски об-
ред предводио је Драгиша Лазовић уз по-
моћ Данијеле, Ружице, Салета и Слободана.

Након ломљења славског колача и узи-
мања славског жита на сцену ступа Сне-
жана Максимовић, водитељка програма 
и умјетнички руководилац друштва, поз-
дравља присутне и захваљује им што су се 
одазвали позиву на заједничку прославу 
Светог Саве. У својој најави истакла је: 
''Друштво Свети Сава већ дуги низ година 
традиционално организује прославу овде 
у Крању у част и славу нашем највећем 
просветитељу, најзначајнијој личности у 
историји српског народа, Светом Сави. Учи-
тељ, просветитељ, миротворац, градитељ 
цркви и храмова, а највећи храм који је из-
градио је сам српски народ. Све је то све-

Светосавска 
прослава 2011
И овогодишња Светосавска прослава протекла на веома свечан начин и у правом свечарском расположењу уз 
присуство великог броја чланова друштва и гостију

титељ кога славимо - Свети Сава. Славимо 
га и радујемо се, а посебна радост је када 
га славимо са вама драги пријатељи. Ваше 
пријатељство је доказ да друштво ''Свети 
Сава'' добро и правилно ради. Захваљујемо 
се свим члановима који својим активности-
ма доприносе успеху друштва. Хвала и на-
шим спонзорима који нас у нашем раду ма-
теријално помажу.'' Посебно је поздравила 
госте који су својим присуством увелича ли 
Светосавску прославу, а то су: 
Бојан Хоман, замјеник градона челника 
Градске општине Крањ, мр Драго Војводић, 
председник Савеза српских друштава Сло-
веније, представници КД „Брдо” из Крања, 
СКД „Петар Кочић” из Крања, КУД „Младост” 
из Љубља не, КПСД „Вук Караџић” из Радо-
вљице, СКУД „Кочевје” из Кочевја. 

Поздравила је и спонзоре: 
МЕРЦАТОР Д.Д. , КД ЖИВЉЕЊЕ Д.Д. 
САВА ТИРЕС Д.О.О. , АНТЕРОС ВЕНИМА 
Д.О.О. , ЗЕБРА ГРАФИКА Д.О.О. 

Дошло је вријеме да се крене са програмом 
који је припремљен за ову прилику. Води-
тељка програма најавила је извођачку гру-
пу СКПД ''Свети Сава'' која је и овај пут, као 
и сваки пут до сада, са великим надахнућем 
и жаром извела кореографију ''Орачки бал'' 
- игре из Баната, а громогласан аплауз пуб-
лике говори о каквом се наступу радило.
Послије игре слиједи пјесма, а Снежана 
Максимовић је то најавила овако: ''Домаћи-

не добре ти ракије, да смо знали дошли би 
раније...они нама стижу у прави час да за-
певају како је и обичај на српској слави...
послушајте мушку певачку групу друштва 
Свети Сава.'' А они, онако мушки, отпјеваше 
неколико пјесама и разгалише срца прису-
тних. Види се, могу они још веома добро да 
пјевају, служе их грла онако како треба.

Програм је настављен слиједећом рецита-
цијом водитељке Снеже:

''Ко удара тако позно у дубини ноћног 
мира 
На капији затвореног светогорског мана-
стира? 
'Већ је прошло давно вече, и нема се по-
ноћ хвата, 
Седи оци, калуђери, отвор'те ми тешка 
врата. 
За руку га старац узе, пољуби му чело 
бледо, 
А кроз сузе прошапута: 'Примамо те мило 
чедо!' 
 
Векови су прохујали од чудесне оне ноћи, 
Векови су прохујали и многи ће јоште 
проћи. 
Ал' то дете јоште живи, јер његова живи 
слава, 
Јер то дете беше Растко, син Немањин - 
Свети Сава...''

Након рецитације водитељка програма је 
наставила: ''И његова слава живеће увек, 
а ми ћемо је славити достојно, као и свих 
ових година заједно са нашим пријатељи-
ма који су наравно и вечерас са нама, КД 
''Брдо'' и КУД ''Младост''.'' Затим је најавила 
фолклорну групу Културног друштва ''Брдо'' 
из Крања која је премијерно извела коре-
ографију ''Цикни лоло кад пођеш у коло'' 
- игре из Западне Славоније. Занимљива и 
лијепа кореографија коју су фолклораши 

 КД „Брдо” Крањ

 Славски обред
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КД ''Брдо'' одиграли на прави начин и оду-
шевили публику. На ред су дошли и гости 
из Љубљане, фолклораши Културно умјет-
ничког друштва ''Младост'' који су се прво 
представили пјесмом, мушка и женска пје-
вачка група отпјевале су неколико пјесама 
из свог репертоара, а затим су фолклораши 
на веома лијеп начин извели своју нову ко-
реографију под називом ''Ђурђевдан у Па-
сијану'' - игре и пјесме из Биначке Мораве.

Водитељка Снежана чита стихове: 
 ''Данас, кад српска омладина цела 
приступа ти, с пуно побожности свете, 
да најлепши венац од најлепшег цвећа 
око твоје драге иконе оплете,  
и док свећа славска трепери и гори 
поклици се дижу до неба у плаво: 
"Оче српске школе и цркве нам свете, 
слава теби, Светитељу Саво!"
да би затим најавила наступ извођачког 
ансамбла СКПД ''Свети Сава'': ''Љубав, по-
нос, лепота, снага, издржљивост, нежност, 
елеганција...све то у кореографији наше 
драге Десанке Десе Ђорђевић. Кад год 
се помене њено име, помене се са вели-
ким жаром у срцу и осмехом на лицу јер 
је овом кореографијом оставила велики 
печат у нашем друштву и нашим срцима, 
донела нам срећу и радост, елан за даљим 
радом и трудом. Погледајте и вечерас игре 
из околине Гњилана.'' А ова кореографија, 
изведена као и увијек до сада са великим 
заносом, буди у нама осјећања духа, срце 
устрепери и јаче заигра, очи засвијетле, 
дрхтај прође тијелом, а онда се ужива у 

пјесми и игри младих чланова извођачког 
ансамбла. Овом кореографијом завршен је 
умјетнички програм Светосавске прославе, 
а затим је водитељка на сцену позвала Ми-
лића Газибару, предсједника СКПД ''Свети 
Сава'' који се захвалио омладини на квали-
тетном програму који је приређен, затим се 
захвалио гостима који су се одазвали пози-
ву друштва и својим присуством показали 
свој однос према нашем великом учитељу 
и просветитељу Светом Сави. Снежана 
Максимовић позвала је Бојана Хомана, за-
мјеника градоначелника Градске општине 
Крањ који се у свом говору захвалио на по-
зиву наглашавајући важност очувања кул-
турног наслеђа и пожелио да овогодишња 
прослава протекне у добром и свечаном 
расположењу. Присутнима се обратио и мр 
Драго Војводић, предсједник Савеза срп-
ских друштава Словеније који је друштву 
честитао славу и зажелио много успјеха у 
будућем раду спомињући и неке пробле-
ме са којима се суочава српска заједница 
у Словенији. Милић Газибара, предсједник 
СКПД ''Свети Сава'', у знак захвалности за 
учешће у програму подијелио је захвални-
це учесницима културног програма. Свето-
савска прослава настављена је забавним 
програмом за који се побринуо оркестар 
''Пауковић'' из Крања. Кренула је пјесма и 
игра, а млади чланови фолклорне секције 
припремили су и томболу са разноврсним 
наградама. Славило се, играло и пјевало до 
касно у ноћ. 
 

Душан Јовановић

 СВЕТИ САВА 
 
Престо га је чек'о - он га није хтео, 
Он је нешто више духом заволео, 
Одазв'о се даљном лелеку и вриску 
Па је загрлио будућност србинску. 
Он скромно сиђе с краљевских висина, 
Цвет жртвова плоду, 
Он неће да влада, он хоће да служи 
Богу и свом роду. 
 
"Веру ћу да крепим, православље ширим 
Кроз ту маглу, сиву; 
Темељ ћу да градим, цркву ћу да зидам, 
Али цркву - живу." 
И та нам је вера спасавала оце 
Од многих пропасти; 
Та ће иста вера - о, хвала ти, Саво! - 
И унуке спасти... 
 
Ал' та вера не сме да буде без вида, 
Зато свети Сава још и школе зида. 
" Има л' ока слепа, школа га отвара! 
Шаљ'те децу и нек од њих људе ствара! 
Оно што нас јача на путу поштења, 
Оно што нас води и к брегу спасења, 
Оно што нам муку ублажава, љуту, 
Што нам не да клизнут' на стрменом путу. 
Оног светлог духа светле благовести, 
Што нас држе, крепко, на висини свести; 
Оно што нас учи да трпит' умемо, 
Оно што нас диже да напредујемо, 
Што нам даје души, уму, срцу - здравље: 
То је српска школа, то је православље!" 
 
То је Сава знао и пример нам дао, 
Срећу нам је хтео, њојзи нас повео, 
Одазв'о се даљном лелеку и вриску - 
Па је загрлио будућност србинску. 
 
Круну није хтео, није хтео славу, 
Али круна, сама, дође му на главу! 
Он је хтео сићи свом народу ближе, 
Он се хтео спустит' - а тим се он диже, 
Дух нас, његов, купи усред Божјег храма, 
Дух је његов звезда над нашим школама. 
 
Савино су тело Турци сагорели 
И његов су пеп'о на ветар изнели, 
И где год је трунка пепела му пала, 
Ту је нова љубав к роду засијала. 
 
Данас цело Српство његов спомен слави: 
"Ускликнимо с љубављу светитељу Сави''

 КУД „Младост” Љубљана

 Мушка пјевачка група СКПД „Свети Сава”

 Извођачки ансамбл СКПД „Свети Сава”
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Svu noć mi 
bilbil prepeva
SKUD "Vidovdan" priredilo veče balkanske tradicionalne muzike

Još jedno prijatno iznenađenje, još jedno 
lijepo veče koje su pripremili i organizovali 
mladi članovi SKUD "Vidovdan" iz Ljubljane, 
ovaj put veče balkanske tradicionalne muzike. 
A desilo se to u nedelju, 13. februara 2011. 
godine u Centru kulture Španski borci u 
Ljubljani.

Ljubitelji prave narodne muzike, ili 
tradicionalne, kako još zovu muziku koja 
je bila na programu sa nestrpeljenjem su 
čekali početak programa. I onda na sceni se 
prvo pojavljuju članovi Balkan Art Orchestra, 
a onda se pojavljuje Danica Krstić, mlada i 
talentovana pjevačica, novi biser srpske i 
balkanske izvorne muzike koja već drugi put 
u organizaciji SKUD "Vidovdan" nastupa u 
Ljubljani.

Svoj nastup Danica Krstić počela je pjesmom 
"Zaspo Janko" da bi potom voditeljke 
programa Tanja Latinović i Tamara Knežević, 
svojim pozdravnim govorom predstavile 
Danicu Krastić i Balkan Art Orchestra kao i 
ženske pjevačke grupe SKUD "Vidovdan", 
SKPD "Sveti Sava" iz Kranja, KD "Brdo" iz Kranja 
i KUD "Mladost" iz Ljubljane.

U nastavku ove divne večeri Danica Krstić 
otpjevala je pjesme: "Prela Mara, prela Mara", 
"Kiša pada, trava raste", "Kiša pada, hladan 
vetar duva", "Koje li je doba noći". Slušajući 
njeno izvođenje uz izvanrednu pratnju 
orkestra, osjetimo toplinu u srcu koje jače 
zaigra a tijelom prođu žmarci, oči zasuze od 
radosti zbog divnog izvođenja i još ljepšeg 
glasa Danice Krstić. 

Ovo veče bila je prilika da publika vidi i čuje i 
ženske pjevačke grupe spomenutih društava. 
Prvo su se na veoma lijep i ubjedljiv način 
predstavile djevojke iz SKUD "Vidovdan" koje 

su se potrudile i u tome uspjele da izmame 
veliki aplauz publike za izvođenje pjesama: 
"More zađe sunce", "Čuvam ovce pa ne mogu 
sama" i "Ajde vrati glava".

Danica Krstić ponovo izlazi na scenu i ponovo 
na svoj način, lijepo, zadivljujuće pjeva 
da još jednom razgali srca i dušu. U ovom 
bloku otpjevala je pjesme "Preleteše ptice 
lastavice", "Moje malo banaćanče", "Kasaba" i 
pjesmu "Svu noć mi bilbil prepeva" po kojoj 
je ovo veče i dobilo naziv. I zaista, bilbil, slavuj, 
pjevao je ovo veče svima koji su bili u dvorani.

Djevojke iz SKPD "Sveti Sava" iz Kranja kao 
gošće programa na sebi svojstven način, sa 
svojim divnim glasovima, kao i bezbroj puta 
do sada izmamile su za svoje izvođenje veliki 
aplauz, smijeh i uzdahe. U svom nastupu 

izvele su pjesme "Veseli se đuvegina majko", 
"Ajmo moje seje poigrati" i "Oj Posavlje ravno 
polje".

Sve je počelo tako lijepo a lijepo se i nastavilo. 
Solistkinja Danica Krstić u svom slijedećem 
nastupu otpjevala je pjesme "Jano mori", 
"Sudbo moja", "Tri godine bez rabota" i 
"Sekerna". Naravno i ovaj put onako kako 
ona zna i umije, predivni glas odjekivao je 
Španskim borcima.

Na redu je ponovo bila pjevačka grupa i 
to djevojke iz KD "Brdo" iz Kranja, a one su 
isto tako kao i do sada, svojim glasovima i 
izvođenjem oduševile prisutne i još jednom 
dokazale svoje pjevačke sposobnosti. 
Otpjevale su "Rasti, rasti, moj zeleni bore", 
"Sokol mi litna Jano" i "Urodile žute kruške".

A onda kratki predah od pjesme. Orkestar 
nastavlja da svira a kao solisti dvojica mladih 
frulaša Bogdan i Janko Lukić, sa svojih 10 i 
11 godina, pokazuju svoj talenat ne samo do 
ovog instrumenta nego i do naše narodne 
muzike. Sa ovakvim talentima ne treba da 
brinemo za našu muziku.

Nastavljeno je pjesmom i to nastupom 
ženske pjevačke grupe KUD "Mladost" iz 
Ljubljane koje su veoma lijepo, bolje reći 
odlično i sa nadahnućem otpjevale pjesme 
"Što Morava", "Tri devojke" i "Sitan kamen". 
Slušajući sve četiri pjevačke grupe možemo 
zaključiti da i kod nas ima muzičkih talenata, 

 Danica Krstić

 Danica Krstić i Balkan Art Orchestra
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da ove djevojke nastoje da očuvaju dio našeg 
izvornog muzičkog stvaralaštva.

A onda ponovo kratka pauza od pjesme, i to 
sa razlogom. Na sceni se pojavljuju voditeljke 
Tamara i Tanja te pozivaju Slađanu Šmitran, 
predsjednicu SKUD "Vidovdan" da im se 
pridruži na sceni. Slađana Šmitran obraća se 
prisutnima, zahvaljuje svima onima koji su 
nastupili a onda im dijeli zahvalnice za učešće 
i sve ono što su pružili ovo veče. 

Danica Krstić nastavlja sa svojom divnom 
i nezaboravnom predstavom pjevajući 
pjesme "Keremejli", "Mndra mja", "Žubor voda 
žuborila" i "Snosti pominav, zaminav". Nakon 
toga slijedi još jedno iznenađenje, iz publike na 
scenu izlaze momci, članovi SKUD "Vidovdan" 
a pridružuju im se i voditeljke te zajedno sa 
Danicom Krstić pjevaju "Kude si pošla, mori 
Cveto" a njihovo izvođenje primljeno je sa 
velikim simpatijama, oduševljenjem i naravno 
aplauzom. A publika, k’o publika, hoće još. I 
šta da radi kad to publika traži, Danica Krstić 
nastavlja da pjeva, a čini se da bi ona pjevala 
i publika slušala do zore. A to će biti drugom 
prilikom. Publika je svoju zahvalnost za sve 
što je čula i vidjela, za sva svoja doživljena 
osjećanja ovo veče, jedino mogla izraziti 
velikim i gromkim aplauzom. Evo šta nam je 
o koncertu rekla Slađana Šmitran, predsjednik 
SKUD "Vidovdan": 

"Zа koncert trаdicionаlne muzike pod 
nazivom "Svu noć mi bilbil prepeva" odlučili 
smo jer želimo muzički deo folklorа približiti 
mlаdimа. Igre su nam blizu, a pesma ponekad 
ostaje sa strane. Nezapažena.

Dаnicа Krstić je mlаdа Krаgujevčаnkа, kojа 
iаko imа sаmo 15 godinа sа svojim glаsom 
in interpretаcijom srpske nаrodne muzike 
oduševi publiku gde god pevа. Pevanjem 
se bavi od svoje pete godine, a zа rаzliku od 
mnogih jednа je od onih koji imаju školovаn 
glаs, nаime Dаnicа pohаđа srednju muzičku 
školu nа odesku violine u Kragujevcu. Zа njen 
pevаčki rаzvoj brinu i mnogi stručnjаci među 
kojimа možemo pomenuti tek neke kаo štu 
su Merimа Njegomir, Jelenа Tomаšević, Biljа 
Krstić i ostаli. Iаko Dаnicа može sа svojim 

orkestrom sаmа dа predstаvi sаmostаlni 
celovečernji koncert, odlučili smo dа kаo goste 
pozovemo i druge srpskа društvа iz Slovenije 
kako bi pokazali i svoju vrednost. Bavljenje 
sa očuvanjem kulturne baštine van granica 
matice u državi koja gaji drugu kulturu, nikako 
nije lak posao. Odgovornost do toga čime 
se bavimo je velika. Da smo odgovorni i da 
vredno radimo kako bi ono naše što je u svima 
nama gajili i preneli na druge, te da je naš rad 
na visokom nivou, dokazali smo i na tom 
koncertu. Ne samo članovi SKUD "Vidovdan" 
kao organizatori koncerta, već i članice KUD 
"Mladost" iz Ljubljane, KD "Brdo" i SKPD "Sveti 
Sava" iz Kranja. Devojke sa svojim programima 
nisu oduševile samo publike u sali već i goste 
iz Srbije koji su kako kažu bili oduševljeni 
kvalitetom rada srpskih društava u dijaspori. 
Velika je šteta što izvrsnog koncerta koji je 
publiki ostavio jak pečat, nije videlo mnogo 
onih koji vole reći da se bave očuvanjem 
srpske kuture u Sloveniji. Da li stvarno to rade, 
nije moje da procenjujem, a oni se trebaju to 
pitati sami. Dan pre koncerta tradicionalne 
muzike Španski borci bili su premali za sve 

one koji su hteli da vide program. Iza zavesa 
u garderobi stanje je bilo slično. Prostori su 
bili skoro mali za sve one koji su se te večeri 
predstavljali sa svojim znanjem i umećem. To 
su ti isti kojima je bio namenjen koncert dan 
kasnije. A kojih tamo nije bilo. Iz raznoraznih 
razloga. Da li su to samo izgovori znaju oni 
sami, a na kraju krajeva njihova je stvar zašto 
nisu došli. Ipak je taj dan padala lagana kiša. 
Zadatak svih vođa srpskih društava bi trebao 
biti da svoje članove upute i usmere. Uputiti ih 
da dođu na takav koncert bio bi pravi potez. 
Jer su mogli mnogo toga da čuju i nauče. 
Naš cilj će i u buduće biti pružanje događaja 
visokog kvaliteta jer verujemo da naša deca to 
zaslužuju. Samo ponekad sami to ne znaju, pa 
ih je potrebno malo usmeriti. Zato su tu vođe 
srpskih društava. Nadam se da će u buduće 
raditi za decu i pokazati im ono što je vredno 
njihove pažnje. Svetosavske akademije 
društva Srpska zajednica, predstave Teatra 
paradoks, ...ima toga mnogo, samo treba 
otvoriti oči i videti. Sve u svemu, oni koji 
cene i pre svega znaju šta žele očuvati i na 
koji način, bili su na tom koncertu. I verujem 
da su zadovoljni otišli kući. Oni sa kojima 
se susrećem na raznoraznim mestima i 
dešavanjima vezanima za kulturu, pogotov 
našu, oni koji razumeju šta sam htela da 
kažem sa ovim komentarom."

Na kraju da napomenemo još i to da su ovaj 
projekat, odnosno koncert tradicionalne 
muzike omogućili Javni fond RS za kulturne 
djelatnosti (JSKD) i Ministarstvo za dijasporu 
Republike Srbije.

Dušan Jovanović

Danica Krstić je rođena 25.11.1995. godine 
u Kragujevcu (Srbija). Pevanjem se bavi od 
svoje pete godine. Učenica je petog razre-
da muzičke škole u Kragujevcu. Aktivan je 
član Centra za negovanje kulture i tradicije 
"Abrašević''. Peva i voli etno-tradicionalnu 
muziku i želi da sačuva tradiciju balkanske 
i srpske muzike, a ujedno želi da utiče na 
njenu generaciju da se vrati i očuva tradi-
ciju svoje zemlje i zajednički rade na popu-
larisanju naše tradicije i kulture .. Nastupala 
je širom Srbije kao gost najvećim imenima 
srpske muzike kao što su Jelena Tomašević, 
Bilja Krstić, Đurđevi stupovi... Učestvovala 
je na otvaranju Dečije svetske olimpijade u 
Českoj - Brno 2004. Godine na festivalu -Ča-
rolija, festivalu Deca pevaju hitove. Imala je 
i više zapaženih televizijskih nastupa. Želi 
upisati etno-smer na muzičkoj akademiji 
u Beogradu. Uprkos svojoj mladost prošle 
godine osvojila je prvo mesto na festivalu 
Zlatni opanak za najbolju mladu solistkinju 
u Srbiji. Njen glas pojavljivao se i u televi-
zijskim serijama Ranjeni orao i Greh njene 
majke.

 Sa folklorašima SKUD Vidovdan

 Bogdan i Janko Lukić

 Ženska pjevačka grupa SKUD Vidovdan
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Скупштина 
СКД Петар Кочић
Одржана 4. редовна Скупштина СКД Петар Кочић из Крања

Божанствено зимско вече. Небо изнад нас 
савршено ведро, па се на њему указаше 
мјесец и многобројне звијезде. Те лијепе 
зимске вечери, у клупским просторима 
Српског културног друштва „Петар Ко-
чић“ из Крања, нешто лијепо се догађало.                                                                                                                                        
Стигох у клуб нешто прије пет сати по по-
дне. Диван је то осјећај када дођеш на лице 
мјеста, па видиш да је све онако како је до-
говорено. 

Чим отворих врата, дочека ме пријатна 
топлота угријаних просторија. То је знак да 
наше двије пећи на дрва беспрекорно функ-
ционишу. Једна је прикључена на етажно 
парно гријање, а друга је обична кипербуш, 
али у објема се чује весело пуцкетање буко-
вих цепаница. Сви столови постављени на 
своја мјеста, а преко њих затегнути бијели 
столњаци. Велика слика Петра Кочића на 
средини зида још на улазу ме топло поздра-
ви. Свуда около по зиду смишљено окачене 
старине. Од старе пегле на жар, до старог 
точка са запрежних кола. Ту су и преслице 
са куђељама, гребење за чешљање вуне и 
конопље, старог чунка за ткање, фењера, 
петролејке број осам итд, итд. Многоброј-
не слике са разних наступа, на којима се 
више пута види и карактеристична појава 
Кочићевог Давида Штрпца, те карактерис-
тична народна ношња са Змијања. Има још 
много тога, али би требало много простора 
и времена да се све то опише. Још на вра-
тима ме угледа Неђељко Марић, наш пред-
сједник друштва, па га чу' како неком рече: 

«О, ево и Давида!’’ Тако ме, наиме, неки пут 
називају због тумачења лика Давида Штрп-
ца у представи "Јазавац пред судом''. Многи 
су се већ окупили, а наших двоје млађих 
чланова, Миру и Слободана, већ видим у 
народној ношњи, јер су задужени да нуде 
аперитиве. Из наших музичких апаратура 
чује се мало гласнија народна пјесма, а до-
минирају многобројне крајишке, изворне 
групе. Све ја то лијепо виђе' и чу', скидох са 
себе дугачки капут и остадох само у одије-
лу са шалом око врата. Срце ми би на мјес-
ту, па задовољно изађох напоље. Испред 
врата смо поставили пепељаре за опушке 
цигарета. Припалих цигарету, јер кад почне 
скупштина нема пушења.

Наши клупски простори се налазе у из-
најмљеним просторијама једне текстилне 
творнице која је у стечајном поступку. То је 
индустријски комплекс у коме има много 
изнајмљених  просторија за разне приват-
не дјелатности, тако да је ту увијек много 
људи у пролазу.  Дакле, налазимо се у јед-
ној ниској зградици. Из оџака се кривуда-
во вије дим, а ниско постављени, освије-
тљени прозори ме подсјетише на прозоре 
наших сеоских кућа шеперуша. Наравно, у 
то вријеме, још по многим селима су освје-
тљавале петролејке. У зимском периоду за 
вријеме прела, ти мали прозорчићи су као 
магнет привлачили срца многих момака.  
Док сам у свему томе уживао пушећи са 
ужитком, пажњу ми привуче сусрет двојице 
пролазника. Очито су се познавали, јер чу' 

поздрав и разговор: „Здраво, како је? Куд си 
навалио.“ „Ма нигдје, ево пош'о сам,…  Шта 
ово имају унутра?“  „Немам појма, то имају 
нешто ови Кочићевци.“  „Ау, лијепе музике, 
мајко моја мила!“    Да, да људи моји, све се 
ово овако дешавало, и да је било ко из на-
ших крајева био ту са мном, убијеђен сам да 
би се осјећао као да се у оно лијепо вријеме 
налази у завичају. Још једном повукох дим, 
бацих опушак те уђох унутра, јер знам да ћу 
највјероватније бити одређен за записни-
чара, и тако и би.  Мислим да је сада врије-
ме да пређем на саму суштину одржане 
скупштине. 

Дакле, 4. редовна скупштина СКД „Петар 
Кочић“ одржана је 22. јануара 2011. годи-
не. Од 61 активног члана нашег друштва, 
на скупштини је било присутних 37 члано-
ва, што значи да смо имали кворум, и да је 
скупштина по статуту могла правоснажно 
бити одржана. Појави се за говорницом 

 Чланови друштва на скупштини

 Неђељко Марић 
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предсједник друштва Неђељко Марић, за-
моли све присутне за мало тишине. Човјек 
уређен и обучен у лијепо класично одије-
ло, па је за говорницом изгледао прилично 
отмјено. Пошто у сали наста мир, предсјед-
ник се обрати сљедећим ријечима: ’’Молим 
вас, дозволите ми да отворим 4. редовну 
скупштину СКД „Петар Кочић“ и да вас 
најискреније и срдачно поздравим’’. Од-
мах је наставио мисао и предложио избор 
радног предсједништва. Након тог прото-
коларног избора радног предсједништва и 
верификационе комисије која је утврдила 
број присутних, предсједавајући је позвао 
предсједника друштва Неђељка Марића да 
поднесе извјештај о раду друштва за про-
теклу годину и план рада за текућу годину. 
Морам признати да је предсједник друштва 
био на висини свог задатка, јер нам је оба 
извјештаја представио веома садржајно и 
објективно. Био је сасвим разумљив и ја-
сан, јер је намјерно избјегавао све фразе 
и филозофирања. Финансијски извјештај 
Величка Кљајевића је као и обично био 
одличан. Навикли смо на нашег благај-
ника, ми га популарно зовемо „Бато“, да у 
финанцијском извјештају буде тачан, јасан 
и сажет. Он је наравно и овога пута био 
такав, зато је био награђен аплаузом. Сви 
остали извјештаји, и од органа друштва и 

од вођа секција, били су садржински јасно 
изнесени, и сви су једногласно усвојени од 
стране чланства. Све је, дакле, протекло по 
статутарном реду, те од чланства није било 
примједби. Видјело се по климању главом 
да се слажу са изнесеним планом и да су за-
довољни програмом.

Поред многобројних чланица и члано-
ва друштва, Скупштини је присуствовао 
и велик број позваних гостију: предсјед-
ник ССДС  мр Драго Војводић, секретар 
ССДС Никола Тодоровић,  Милић Газибара, 
предсједник СКПД „Свети Сава“ Крањ, са 
делегацијом, Милан Стојановић, предсјед-
ник СПКД  „Вук Караџић“ Радовљица,  са 
делегацијом, Стојан Миловић, предсједик  
СКУД „Кочевје“,  са делегацијом, Здравко 
Домазет, потпредсједник СКД „Слога“ Нова 
Горица, са делегацијом, Душан Јовановић, 
уредник часописа Мостови, Звоне Гантар, 
представник ФС „Сава“ Крањ и представ-
ници   украјинског удружења у Републици 
Словенији, на челу са Андријом Хевка, се-
кретаром удружења. Предсједавајући  Ми-
рослав Милочић, код тачке разно, позвао  
је предсједнике односно  госте да се обрате 
присутним члановима друштва. Обраћање 
гостију је такође било срдачно и похвално. 
Предсједник ССДС мр Драго Војводић је 

нпр. оцијенио добар рад и добро изведе-
ну скупштину и похвалио добру сарадњу 
друштва и ССДС.  „Ја вјерујем да сте ви чврс-
ти борци као што је био чврст борац  Петар 
Кочић и да ћете те мале проблеме успјешно 
решити’’- нагласио је мр Драго Војводић.

Такође је нагласио велике заслуге Савеза 
за успјех да нас декларишу у парламенту 
Словеније као Србе, значи правим именом. 
Веома топло и похвално нам се обратио и 
Никола Тодоровић, секретар ССДС и деле-
гат у Скупштини дијаспоре и Срба у регио-
ну. Искрено је нагласио да је код нас осетио 
домаћи амбијент и топлину, те да се код нас 
осјећа врло пријатно. Зато се јавно изјаснио 
да га слободно можемо уписати као својега 
симпатизера. Позитивно је оцијенио и то 
што смо са мало средстава урадили много.
Скупштини  и  присутним члановима и 
гостима су се обратили предсједници 
друштава: Милић Газибара, СКПД „Свети 
Сава“ Крањ,  Милан Стојановић,  КПСД „Вук 
Караџић“ Радовљица, Стојан Миловић из  
СКУД „Кочевје“ и Здравко Домазет, потпред-
сједник  СКД „Слога“ Нова Горица.

Нешто касније нам стигоше у госте Звоне 
Гантар, вођа фолклорне групе „Сава“ из 
Крања и Мохор Богатај, градоначелник гра-
да Крања, или по домаће Крањски Жупан. 
Када смо након скупштине позвали госте у 
нашу другу просторију  у којој је био при-
премљен шведски сто, примијетих да су 
били пријатно изненађени. Наше вриједне 
домаћице су донијеле заиста много срп-
ских специјалитета и показале велико 
умијеће у припреми хране. Било је ту много 
домаћих и разноврсних производа: куку-
рузне погачице, разне пите, домаћа пше-
нична погача, уштипци, кајмак, сир, кувани 
кисели купус са сувим месом, салатица, па-
суљ пребранац, кисели краставци, киселе 
паприке, ротква и наравно печено прасе. 
На крају су ту биле и многе врсте разних 
колача. Својом кулинариком домаћице су 
показале да је српска кухиња оригинална и 
веома разноврсна.

Атмосфера је била савршено раздрага-
на, с пуно жамора и међусобног ћаскања. 
Управо због тога се наше „Крајишко 
прело“завукло до касно у ноћ.

                                                                               
Остоја Шобот                                                                                         

 Неђељко Марић и Мохор Богатај

 Гости на скупштини

 Дјело вриједних домаћица



22 |  Из друштава  |  Април 2011     

Скупштину је у веома пријатној атмосфери 
отворио Илија Јанковић, предсједник СКД 
''Слога'', поздравио све присутне чланове 
друштва као и госте који су се одазвали 
позиву и присуствовали овој скупштини. 
Након уводне поздравне ријечи предсјед-
ник Јанковић предложио је радне органе 
скупштине, а његов предлог усвојен је без 
примједби и допуна.

Радно предсједништво на челу са Дејаном 
Јовићем преузело је вођење скупштине. 
Прво су интониране химне Србије и Слове-
није а предсједавајући је онда предложио 
дневни ред, који је такође усвојен без при-
мједби као и пословник о раду скупштине 
који је предсједавајући прочитао и упознао 
присутне са начином рада скупштине.

Скупштини је, поред старијих и вишего-
дишњих чланова друштва, присуствовао и 
приличан број младих, у радном предсјед-
ништву били су углавном млади, што до-
вољно говори да друштво поред оваквих 
чланова не треба да брине за своју будућ-
ност, она је већ ту.

Послије протоколарног дијела скупштине 
прешло се на подношење извјештаја. Из-
вјештај о раду Извршног одбора поднио 
је Илија Јанковић, предсједник друштва. У 
свом извјештају споменуо је да је Изврш-
ни одбор имао 12 састанака. Поред тога 
споменуо је и друге дјелатности друштва, 
посебно је истакао манифестацију ''Рази-
грана срца'', затим представљање српских 
књижевника из Словеније, интернет стра-
нице друштва преко којих се заинтересо-
вани могу информисати о раду друштва, 

Седамнаеста редовна 
скупштина СКД Слога
Српско културно друштво ''Слога'' из Нове Горице одржало је, у суботу 26. фебруара 2011. године у Ђачком дому у 
Новој Горици, своју редовну 17. Скупштину

споменуо је и славу друштва као и турнире 
у пикаду и малом фудбалу. Није заборавио 
да спомене опремање просторија као и до-
наторе који помажу рад друштва, а којих, 
срећом, није мало. Свјестан да је свакога 
дана све мање људи који су спремни да се 
баве волонтерским радом захвалио се сви-
ма који су на било који начин помогли у ре-
ализацији пројеката друштва.

С обзиром да је у СКД ''Слога'' почела са ра-
дом школа српског језика извјештај о раду 
школе поднио је Предраг Петровић, се-
кретар друштва. Нагласио је да се настава 
изводи сваког четвртка. Апеловао је да се 
информације о школи пренесу и на друга 
друштва. Очекивао је већи одзив и зато је 
искористио прилику да у свом извјештају 
позове родитеље да своју дјецу упишу у 
школу. Споменуо је и честитке у вези отва-
рања и почетка рада школе, које су пристиг-
ле од помоћника министра културе Србије 
и министра за дијаспору Србије. Ова школа 
биће уврштена у мрежу српских школа у 
дијаспори. Посебно је навео да у вези шко-
ле друштво има снаге и потенцијала и да то 
треба на најбољи начин искористити. У на-
ставку свог излагања Предраг Петровић је 
обавијестио присутне да је СКД ''Слога'' од 
стране Министарства за културу Републи-
ке Словеније придобило статус друштва 
које дјелује у јавном интересу на подручју 
културе а што је свакако резултата досада-
шњег обимног и квалитетног рада друштва.

У наставку рада скупштине поднешени су 
и други извјештаји. Финансијски извјештај 
поднио је Драган Савић, из извјештаја се 
може констатовати да је друштво у свом по-

словању било веома економично и да је ба 
прави начин придобивало и располагало 
са финансијским средствима. Драган Савић 
је такође поднио и извјештај о раду фол-
клорне секције.

Извјештај о раду спортске секције поднио 
је Вид Дуроњић и нагласио да је спортска 
секција учестовала на пет фудбалских тур-
нира и да су донијели четири пехара у вит-
рине Слоге. Извјештај о раду мотористичке 
секције прочитао је Недељко Вукашиновић 
и нагласио да су мотористи на својим љутим 
коњима, моторима, били у Гучи и Модричи, 
да ове године очекују нове мотористе и да 
планирају више километара у овој години. 
Још је истакао да су прошлу годину заокру-
жили са пикником у Шмихелу код Нове Го-
рице. А извјештај о активностима изворне 
секције поднио је Недељко Живановић. Из-
вјештај Надзорног одбора поднио је млади 
члан Слоге Даворин Јаћимовић, а извјештај 
Суда части поднио је Миладин Пејаковић.

Након поднешених извјештаја отворена је 
дискусија за коју се јавило неколико члано-
ва друштва. Дискусија је била веома широ-
ка и коректна, највише се односила на дје-
ловање фолклорне секције, што је сасвим 
разумљиво, то је најмасовнија и најактив-
нија секција друштва. По завршетку диску-
сије усвојени су сви извјештаји.

У даљем току скупштине Илија Јанковић 
је предложио план рада за 2011. годину. 
Истакао је главне активности које очекују 
друштво у наредном периоду. На план рада 
није било промједби и он је усвојен без до-
пуна.
На самом крају рада скупштине присутни-
ма су се обратили и гости. Први се за ријеч 
јавио и у име Савеза српских друштава 
Словеније и СКПД ''Свети Сава'' из Крања 
присутне поздравио Душан Јовановић, се- Чланови СКД Слога

 Илија Јанковић
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кретар ССДС, и главни уредник часописа 
Мостови, а затим се у име КПСД ''Вук Ка-
раџић'' из Радовљице присутнима обратио 
Радослав Милановић, поздравио присутне, 
пожелио им много успјеха у раду и прочи-
тао једну своју пјесму под називом ''Слога''.

По завршетку скупштине слиједила је за-
куска коју су припремили чланови друштва 
а то је искоришћено за пријатан, прија-
тељски разговор. Дружење у Ђачком дому 
настављено је уз музику   члана друштва 
Слоге, Гојка Малешевића, музика и песма 
је трајала до јутарњих часова. Присутни на 
забави посебно се захваљују пјевачици Екс-
тра Мири која је публику дигла на ноге.

Душан Јовановић

За испуњење 
ваших жеља 
Eto, ovako nekako jedni drugima po-
želimo sreću za tekuću novu godinu. A 
šta nam donosi ta godina? Sigurno to 
da ćemo biti jednu godinu stariji, i to da 
počinjemo, valjda, nekako ispočetka. 
                   
Mogu reći da je SKD "Sloga" prošlu godinu 
zaključilo pozitivno na svim područjima i 
svim planiranim projektima. To je bio jedan 
od razloga da organizujemo zabavu koja je, 
kako ja imam običaj reći, vrijedna pamćenja 
i pozitivnog ogovaranja. I stvarno je tako 
bilo. Oni koji su 15. januara 2011. bili prisut-
ni u Đačkom domu mogu to i da potvrde, a 
svi koji nisu došli može da im bude žao jer je 
zabava povodom dočeka Pravoslavne nove 
godine bila fantastična.

Sala premala, ali puna dobrog raspoloženja, 
uz dobru kapljicu i još bolju muziku koja je 
našla put do naše duše i aktivirala adrena-
lin, bila nam je dovoljno velika, jer kako 
kažu: "Gdje čeljad nije bijesna ni kuća nije 
tijesna". Sa mojim mišljenjem se sigurno 
slažu i članovi naše folklorne sekcije koji su 
nam se pokazali ko zna po koji put, a sva-
ki put kao da je prvina. Kako starija grupa 
tako i mladi su svojom ljepotom, mlado-
šću i veoma dobrom koreografijom dobili 
veliki aplauz pohvale za sve što su uradili 
velikim odricanjem od svog slobodnog vre-
mena, sa željom i voljom da budu sve bolji 
i uspješniji. Imali smo priliku čuti i našu li-
terarnu sekciju, a veoma dobra koreografija 
modernog plesa u izvođenju mlade Tine Ja-

ćimović začinila je kulturni program večeri. 
Nije izostala ni tombola, a sretni dobitnici 
su se velikodušno odrekli nagrade u korist 
folklorne sekcije koja je uspješno sakupila 
i dobrovoljni prilog prisutnih, te novčana 
sredstva namijenila kupovini nošnji za mla-
de članove sekcije. Dakle, program je bio 
kvalitetan i bogat, muzika orkestara "Dobra 
volja" iz Kranja nas je kao i uvijek digla na 
noge, uz pjesme zbog kojih uzavre krv u 
venama, popuste kočnice, otkači se pamet 
i nastane ludilo koje traje do ranih jutar-
njih sati. Upravo zbog toga se najduža noć 
i zove najluđa noć, noć kada pružate ruku 
prijatelju, zatvarate oči i poželite svima na 
ovoj planeti da nađu put do sreće!!!

Lijep, prijateljski pozdrav iz Nove Gorice 
članovima SKD "Sloga", pozdrav svim pose-
tiocima naše internet strane, pozdrav svim 
čitaocima novina "Mostovi".

Dobrila Cvijanović

"Neka vam se u 2011. godini od milion želja ispuni jedna. Ona koju nosite 
najdublje u srcu, prati vas u mislima i otvara vrata ostvarenju svih preostalih"!

 Радно предсједништво
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Скупштина и 
Завичајно вече
17. редовна изборна скупштина 
Трећа субота у фебруару је традиционално 
одређена за одржавање скупштине КПСД 
„Вук Караџић“. Тако је било и ове године 
19.2. 2011. са почетком у 16 сати, овај пут 
у прекрасној дворани Колперн на Јесе-
ницама заказана је 17. редовна изборна 
скупштина. Верификациона комисија је ус-
тановила да је присутно више од половине 
чланова који имају право гласа и скупшти-
на је могла да почне са радом .

Предсједник друштва Милан Стојановић је  
отворио скупштину и поздравио све при-
сутне чланове друштва као и госте који су 
представљали српска друштва која раде у 
Словенији, испред Савеза српских друшта-
ва Словеније био је присутан Душан Јова-
новић, секретар Савеза, те представници 
СКД „Петар Кочић’’, КД „Брдо’’ и СКПД „Свети 
Сава’’ из Крања, СКД „Слога’’ из Нове Гори-
це и СКУД „Кочевје’’ из Кочевја. Након поз-
дравног говора предсједник  је прочитао 
предлог за радне органе скупштине који 
су били једногласно потврђени. Послије 
поздрава предсједника радног предсједни-
штва Радослава Милановића, поднешени 
су извјештаји  предсједника, благајника, 
надзорног одбора, суда части и вођа фол-
клорне и спортске секције. 

У извјештају је наглашено да је наш брод 
упловио у мирне воде и да је задовољство 
свих нас да смо успјели, а уложили смо  
много труда да смо све то постигли. У 2010. 
години друштво је имало много активнос-
ти. Први пут смо одржали завичајно вече, 
затим традиционална Видовданска просла-
ва и на крају опет нешто ново, Вукови дани, 
одржали смо три турнира у спортском 
такмичењу (мали фудбал, шах и пикадо), 
наша фолклорна секција је имала 12 насту-
па у прошлој години, екипа у малом фудба-
лу  учествовала је на пет турнира, органи-

зовали смо седам забава са живом музиком 
и многобројна гостовања као делегација и 
на састанцима. 

Уз краћу дискусију извјештај је једногла-
сно потврђен а задовољство код прису-
тних чланова видно. Добили смо и нови 
извршни одбор на челу са новим-старим 
предсједником Миланом Стојановићем, од 
старих чланова извршног одбора остали 
су: Недељко Видић, Радојка Зупан, Горан 
Смиљанић и Брацо Радошевић, нови чла-
нови су: Мићо Вукић, Милка Кондић, Сне-
жана Радић и Милован Марковић. Надзор-
ни одбор: Никола Јовић, Викторија Ћопић 
и Љубо Рајлић, суд части: Михајло Васиље-
вић, Анка Стојаковић и Зоран Лајић. 

Представљен је и план рада за 2011. годину 
који је обилнији од предходног и скупшти-
на га је подржала а на нама је да га реали-
зујемо.

На крају су добили ријеч и наши гости  
који су се доста похвално изразили о на-
шем раду и дали нам моралну подпору за 
даљње успјехе и сарадњу између друшта-
ва. По завршеној скупштини прешло се на 
онај угоднији дио посла уз закуску којег 

су припремиле наше домаћице и изказа-
ле се као и увјек, хвала им, хвала и свима 
присутним и онима који су на било који на-
чин доприњели да је ова наша скупштина 
прошла како треба.

Завичајно вече
И ове године смо послије скупштине одр-
жали културни програм под називом „За-
вичајно вече“ који има акценат на културу 
Срба који су порјеклом из Босне и Херце-
говине. Послије прошлогодишње органи-
зације зажељели смо да постане традицио-
нална и слиједимо тај пут, ове године смо 
одржали друго „Завичајно вече“. 

Програм је водила и повезивала Рада Зупан 
а први су на сцену изашли наши најмлађи 
који вјежбају тек добра три мјесеца,  са 
својом менторицом Снежаном Радић  и још 
три дјевојке из старије фолклорне групе 
одиграли су неколико игрица и одпјевали 
неколико пјесмица, скоро пуна дворана 
наградила их је огромним аплаузом. За-
тим нам се представила мушка пјевачка 
група КУД „Младост“ из Љубљане који су 
одпјевали три крајишке пјесме, за њима се 
представила мјешовита група КУД „Млади 
свет“ из Крања са неколико етно пјесама. 
Наши пријатељи из Крања, ветерани СКД 

 Гости и чланови друштва

 Гламочко коло

 Ново вођство КПСД ‚‚Вук Караџић’’
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Fudbalski turnir
Veteranska fudbalska ekipa SKD "Petar Kočić" Kranj je učestvovala 12. 
februara 2011. godine na veoma jakom fudbalskom turniru u Šenču-
ru kod Kranja. Turnir su organizovali veterani NK Hrastje. Na turniru je 
učestvovalo osam veoma jakih ekipa iz Kranja, Ljubljane i Ajdovščine. 
Mnogi igrači u pojedinim ekipama su bivši igrači prve i druge slove-
načke lige. Naša ekipa je izgubila u  četvrt  finalu od ekipe Primorja iz 
Ajdovščine. Bilo je veoma dobrih utakmica. U finalu su se sudarile dve 
najbolje ekipe: Pinki  i NK Triglav. Prvo mjesto osvojila je ekipa Pinki 
a drugo mjesto je pripalo veteranima NK Triglav iz Kranja. Vođa ekipe 
našeg društva Gojko Kovačević je pohvalio sve igrače na borbenosti i 
korektnom ponašanju na terenu. Ujedno se zahvaljujemo sponzorima 
na kupovini nove sportske opreme u kojoj su nastupili naši igrači na 
ovom turniru.

Šahovski turnir
SKD  "Petar  Kočić" iz Kranja organizovalo je po treći put tradicionalni 
“Kočićev turnir” u šahu.  Turnir je odigran 18. februara 2011. u prostori-
ma društva. Na turniru je učestvovalo dvanaest veoma dobrih šahista. 
Pored članova društva, učestvovali su i  gosti  iz društva "Vuk Karadžić" 
iz Radovljice i prijatelji iz Ljubljane. Koliko je turnir bio jak govore imena 
pojedinih šahista: Ilić Anđelko, Savanović Mirko, Praća Boško, Ilić Brane 
i mnogi drugi  koje  možete prepoznati na slici. Turnir je trajao osam ča-
sova. Odigrano je mnogo veoma kvalitetnih partija. Prvo mjesto osvo-
jio je Mirko Savanović, drugo mjesto Anđelko Ilić, treće mjesto Krneta 
Dobrilo i četvrto mjesto Boško Praća. Poslije završenog turnira, podije-
ljena su priznanja. Druženje je trajalo do  kasno u  noć.

Neđeljko Marić 

Sportske aktivnosti  
SKD Petar Kočić  Kranj

„Свети Сава“ представили су се на крајиш-
ким пјесмама. СКД „Петар Кочић“ из Крања, 
односно њихова мушка пјевачка група, 
представила се са пјесмама из свог родног 
краја, са Змијања  а тон њиховом насту-
пу даје свакако Роса са ракијом. Културно 
друштво „Брдо“ из Крања дошло је у свом 
најјачем саставу са ''крајишким момцима'' 
који су одпјевали и  једну из книнске краји-

не што је мене посебно погодило. Као што и 
доликује програм затвара фолклорна група 
домаћина КПСД „Вук Караџић“ са играма из 
Гламоча. 

Сви учесници су били награђени огромним 
аплаузом а на крају су им подијељене зах-
валнице за учешће на нашој приредби. Ми 
као организатори били смо задовољни и 

трудиће мо се да се идуће године одржи и 
треће „Завичајно вече“ и тако даље па до-
кле стигнемо. Након културног програма 
наставили смо заједничко дружење уз ор-
кестар „Трећа смјена“ из Крања до касних 
јутарњих сати. 

Милан Стојановић

 Најмлађи учесници Завичајне вечери
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Као и сваке тако и ове године Српско 
просветно друштво"Никола Тесла" из 
Постојне прославило је крсну славу Све-
ти Сава 27. 01. 2011.

У присуству кума славе Марка Шарче-
вића, домаћина славе Боре Мирића, 
протојереја Томе Ћирковића из Копра 
те присутних гостију мр Драге Војводића 
председника ССДС, Жељка Аничића по-
дпредсеника ССДС, главног и одговор-
ног уредника српског часописа  "Мо-
стови" Душана Јовановића, Илије Јанко-
вића председника СКД "Слога" из Нове 
Горице са својим члановима, Милана 
Стојановића председника КПСД "Вук Ка-
раџић" из Радовљице са члановима, Ду-
шана Вићентића представника друштва 
Задужбина, Новака Петровића бившег 
кума славе, Симе Станковића бившег 
председника, Слободана Џакуле првог 
председника СПД "Никола Тесла" те до-
маћица и домаћина , чланова друштва те 
осталих присутних гостију председник 
Боро Мирић поздравио је све и зажелео 
добродошлицу, добро расположење и 
пријатан боравак  међу нама те оправдао 
отсутност градоначелника  Постојне Јер-
неја Вербића да због службене обавезе 
не може присуствовати свечаном чину 
ломљења колача и да ће се касније при-

Крсна слава 
Свети Сава  
"Ускликнимо с љубављу Светитељу Сави, српске цркве и школе светитељској глави. Тамо венци тамо слава где наш српски 
пастир Сава. Појте му Срби песму и утројте".

дружити нама.  Након поздрава следио је 
најсвечанији тренутак славе окретање и 
ломљење славског колача, послуживање 
куханом славском пшеницом – житом 
те здравицом добре домаће ракије. На-
кон тога су наше домаћице и домаћини 
преузели бригу за послуживање и поста-
вљање хране на столовима. За то су биле 
задужене наше чланице Гордана и Цица 
а за домаћу жуту препеченицу из балона 
Зоран Достанић. 

За време ручка придружио нам се и наш 
градоначелник Јернеј Вербић без кога 
нисмо навикли да није снама. Најприе се 
извинио за кашњење затим поздравио 
све присутне, честитао славу те одржао 
мали говор и поделио поклоне без којих 
никад не долази.  Захваљујући њему по-
ново смо добили канцеларију у центру 
града за одржавање састанака извршног 
одбора друштва, стални нам је гост на 
свим приредбама, славама и другим ма-
нифестацијама, поштује и цени нас , даје 
нам подршку у свему тако да је мали број 
таквих градоначелника по градовима у 
Словенији  да присуствују и имају време-
на за наша друштва.  

СПД "Никола Тесла" има у својим редо-
вима и жене без којих не би могли јести 

домаће специјалитете а те вредне руке 
имају Живана Мирић која је умесила 
колач и направила питу са сиром, Јока 
Шарчевић се потрудила и направила ко-
лаче без којих не може проћи нити једна 
прослава, Драгана Кузмановић је напра-
вила питу од кромпира такозвану "кром-
пируша", Радмила Достанић се потрудила 
и направила сарму. Наш домаћин Зоран 
Достанић се потрудио да испече прасен-
це и да цело време пази да ниједна чаши-
ца не буде празна, из балона је увек текла 
златна капљица домаћа жута водица. 

После ручка се наставила песма и игран-
ка а касније су се придружили и наши 
музичари Савић на виолини и Николић 
на шаргији те певачи Демоњић и Гојић 
тако да се певало и играло до касних ве-
черњих сати.

СВЕТИТЕЉУ ОЧЕ САВО, МОЛИ БОГА ЗА 
НАС!

Слободан Додић
 Ломљење славског колача

 Марко Шарчевић кум

 Градоначелник Јернеј Вербич
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Iz KUD "Mladost" Ljubljana
Društvo je osnovano 2001. godine i ove godi-
ne obilježava svoje desetogodišnje uspješno 
djelovanje. Danas u društvu imamo približno 
200 aktivnih članova koji igraju deset različitih 
koreografija. U tom periodu je kroz društvo 
prošlo nešto više od 1000 članova. Da bi se 
članovi mogli najbolje pokazati na brojnim 
nastupima kod kuće i u inostranstvu, prežive 
vježbajući u dvorani od 16 do 20 sati sedmič-
no, gdje se uče korake, pjesme i pokrete uz 
igranje različitih koreografija. Najbitnija djela-
tnost društva je folklor – učenje igara i pjesa-
ma čime društvo daje svoj doprinos očuvanju 
srpske kulture i tradicije. Osnovnu djelatnost 
raširilo je na literarno i dramsko stvaralaštvo 
kao i na razne sportske aktivnosti. U toku svog 
postojanja učestvovali smo na različitim i 
mnogobrojnim folklornim festivalima i gosto-
vanjima. Odazvali smo se pozivima iz Holan-
dije, Austrije, Hrvatske, Švajcarske, BiH i Srbije. 
Na Evropskoj smotri srpskog folklora dijaspo-
re učestvovali smo 2009. godine u Temišvaru 
kao i 2010. godine u Brčkom gdje smo osvojili 
srebrnu plaketu. 

Ova 2011. godina za nas je počela veoma 
uspješno. U februaru smo učestvovali na 11. 
festivalu folklornih grupa Saveza srpskih dru-
štava Slovenije na kojem je nastupilo deset 
dobro pripremljenih grupa. Društvo koje je 
imalo čast prvo da nastupi bilo je naše dru-
štvo KUD"Mladost" iz Ljubljane koje je svojim 
nastupom fasciniralo publiku već prilikom 
otvaranja zavjese. Sa svojim nastupom i igrom 
poveli smo publiku na područje Kosova. De-
jan Milisavljević, koji je takođe bio na kraju 
događaja, postavio je koreografiju "Đurđev-
dan u Pasjanu" koja je kasnije i ubedila žiri. 
Preko ovog festivala prvih pet grupa izborilo 
je nastup na 16. evropskoj smotri srpskog 

folklora dijaspore a takmičenje je ocjenjivao 
Zvezdan Đurić priznati koreograf iz Beograda. 
Učešćem na spomenutom festivalu ponovo 
smo dokazali da zaslužujemo naziv “prvaci”. 
A inače smo sa 90 bodova osvojili 1. mjesto 
i na taj način odbranili naziv prvaka srpskih 
folklornih grupa u Sloveniji iz 2010. godine. 
Isti broj bodova dobilo je i KD "Brdo" iz Kranja, 
SKPD "Sveti Sava" iz Kranja i SKUD "Vidovdan" 
iz Ljubljane dijele drugo mjesto sa osvojenih 
89 bodova, a kao zadnji, peti, učesnik evrop-
ske smotre je SKD "Maribor" sa osvojenih 87 
bodova. Sa ovim nastupom i ponovljenim 
uspjehom dokazali smo da je KUD "Mladost" 
sa svojom tvrdom ustrajnošću dokazalo da za-
služuje sve pohvale i dobro ime koje društvo 
ima, a uspjesi su dokaz da je društvo na pra-
vom putu do još većih uspjeha.

Krajiško veče
"Na livadi gdje je breza bjela, gdje je breza 
bjela", odjekivao je glas mnogih gostiju koji su 
u subotu 22. januara 2011. godine u gostioni 
“Pri Jovotu” došli na "Krajiško veče". Organiza-
tori su kao glavnog gosta večeri pozvali po-
pularnog srpskog pjevača Boru Drljaču kome 
se u nastavku programa pridružila i muška 
pjevačka grupa KUD "Mladost" i pjesmama sa 
područja Bosne oduševili sve prisutne.

Regionalni susret folklornih grupa
Brojna folklorna društva koja djeluju na po-
dručju Slovenije imala su ponovo priliku pred-
staviti svoj rad i ono što su stvarali, utvrdili i 
nadgradili u tekućoj godini. Priredba, odno-
sno Regionalni susret folklornih grupa i pje-
vača narodnih pjesama manjinskih etničkih 
zajednica za razliku od prošle godine preselila 
se na Vič gdje su se u Duhovnom centru Sv. 
Antona 29. januara 2011. godine predstavile 

brojne koreografije folklornih društava iz Lju-
bljane. U programu u kojem je bila intrepeti-
ran kolorit igračkih, muzičkih i drugih tradicija 
mogli su uživati svi posjetioci koji su došli na 
ovu priredbu.

Svetosavska proslava
Subotnjoj večeri skoro da se nije vidjeo kraj 
jer smo se isto veče, nakon nastupa na Viču, 
odazvali pozivu SKPD "Sveti Sava" iz Kranja. 
Već tradicionalna priredba "Svetosavska pro-
slava" je i ove godine u dvorani Primskovo, 
žarilo pravo prazničko raspoloženje. Svečana 
priredba počeja je izvođenjem običaja veza-
nih za praznik nakon čega su se nizale brojne 
recitacije, igre i pjesme i dale još više spektra 
ionako kulturno obojenoj večeri. Publici su se 
ovaj put predstavili KD "Brdo" iz Kranja, naše 
društvo i domaćin SKPD ‘’Sveti Sava’’ iz Kranja. 
Među ostalima na binu su stupili i Bojan Ho-
man, zamjenik gradonačelnika Gradske opšti-
ne Kranj kao i mr Drago Vojvodić, predsjednik 
Saveza srpskih društava Slovenije.

Druženje na Bledu
Iako nas snijeg nije napustio zima se polako 
oprašta od nas. A tako neće biti dugo kada 
počne sve da lista i zeleni jer proljeće već 
kuca na vrata! I tako smo članovi KUD "Mla-
dost" poželjeli da preživimo vrijeme u prirodi 
i da se grijemo toplim sunčevim zracima. Put 
nas je vodio na Bled gdje je slijedilo vrijeme 
za šetnju i druženje pokraj Bledskog jezera. 
Taj utorak 8. februara prošao je u prijatnom 
raspoloženju i u želji poboljšati, produbiti i di-
gnuti nivo do sada kvalitetnih odnosa među 
članovima naše ‘’porodice’’.

KUD "Mladost" Ljubljana

 Na Bledu

 Muška pjevačka grupa

 Ženska pjevačka grupa
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Отварање,
освештење,
скупштина
Свечано отворени и освештани простори СКПД „Свети Сава»а одржана и 16. 
редовна скупштина друштва

Отварање и освештење
Свечано отворени и освештани простори 
СКПД ‚‚Свети Сава“ а одржана и 16. редов-
на скупштина друштва. У Српском културно 
просветном друштву „Свети Сава“ било је 
протеклих дана живо и занимљиво са два 
веома важна догађаја а један од њих улази 
у историју друштва. Наиме, након дугог лу-
тања, тражења разноразних рјешења, конач-
но се одахнуло, коначно је ријешено оно 
чему су сви чланови друштва годинама те-
жили а то је да сада друштво има своје прос-
торе за нормално дјеловање. Петак, 11. март 
2011. остаје забиљежен не само као свечан 
дан него и дан који засигурно улази у исто-
рију друштва као веома значајан дан. Лијепо, 
мада помало вјетровито поподне, испред 
зграде у којој се налазе простори друштва 
а то је на Хујама у Крању, окупио се велики 
број чланова друштва, нису хтјели да про-
пусте овај догађај. Чека се на свечани трену-
так, млади фолклораши дотјерују и оне нај-
ситније детаље, желе да све буде онако како 
су замислили. И онда коначно оно што су сви 
жељно очекивали, постављена је трака, Сне-
жана Максимовић излази, поздравља прису-
тне и позива Милића Газибару, предсједни-
ка СКПД „Свети Сава“, да свечано пресијече 
траку а она прилази и уз громогласан аплауз 
и овације пресијеца траку и на тај начин оба-
вља свечано отварање простора друштва. 
Сигурно да није било никога коме срце није 
јаче заиграло а душа испуњена великим за-
довољством и надом да ће сада кренути још 

много боље и лакше него до сада. Предсјед-
ник Мићо, како га сви зову, обраћа се прису-
тнима са неколико ријечи, сада ријечи као да 
нису ни потребне, све се види, захваљује се 
свима који су на било који начин доприније-
ли томе да друштво има своје просторије 
за рад и све активности, захваљује се сви-
ма који су радили на уређењу просторија, 
а посебно истиче Љубицу Газибара и Игора 
Калабића, њих двоје су најзаслужнији што 
друштво сада има ове просторе. Мићо Гази-
бара први улази у просторе а за њим и оста-
ли чланови друштва. 

Унутра све лијепо, свечано намјештено, пра-
ва атмосфера. Снежана Максимовић се по-
ново обраћа члановима друштва и гостима 
са ријечима: „Култура и уметност, обичаји и 
веровања, лепота и мудрост живљења чине 
традицију једног народа. Традиција срп-
ског народа богата је и неисцрпна ризница 
коју треба отварати, откривати, упознавати 
и тако од заборава сачувати непроцењиве 
вредности које чине лепоту духа нашег на-
рода. Долазак нових времена и новог све-
та тежи и даље ка томе да се не заборавља 
наша народна традиција. Па тако се и ми тру-
димо да не заборављамо своје корене. Сада 
ће то бити још лакше јер смо коначно ушли 
у своју кућу. Иза нас је 20 година преданога 
рада. Наш план никада није био да трајемо 
одређени број година, него да тренутке, 
дане и недеље који су градили те године па 
ево и изградили пуних 20 година постојања 

испуњавамо игром, песмом, музиком, дру-
жењем, осмехом, да негујемо наш језик и 
наше изворно благо. Свакоме покушавамо 
да узвратимо пажњу својим радом и трудом, 
понашањем и квалитетом нашег програма. 
Сваки наш гледалац, свако од вас, свако ко 
нас зна или нас се сећа, наш је свет, наша 
породица.“ Након поздравног говора услије-
дило је једно лијепо и пријатно изненађење 
које је водитељка програма и домаћин ове 
свечаности Снежана Максимовић најавила 
на слиједећи начин: „Данас смо овде и дугује-
мо велику захвалност свима који су уложили 
себе у ово друштво, помагали нас, подржа-
вали и били део те наше породице. Један од 
таквих… Да, хтела сам да кажем да је са нама 
већ дуги низ година човек, који је уз помоћ 
свих нас извео ово друштво на прави пут, 
човек који је потпуно предан овом друштву, 
пре свега наш пријатељ, отац, председник, 
наш кордунаш Милић Газибара. Један део 
наше захвалности желимо да му покажемо 
тако што смо свима вама а посебно њему у 
част позвали драге госте са Кордуна, који у 
својим срединама вредно раде и труде се да 
на прави начин чувају српску традицију.“ А 
онда у дворану улазе кордунаши које пред-
води Раде Косановић, начелник општине 
Крњак, а ту су још Нада Цоха, замјеник наче-
лника општине, Нада Ђурић Плећаш, пред-
сједник општинског вијећа општине Крњак 
и други чланови делегације. Срдачан сусрет 
између Миће и његових кордунаша, толико 
је изненађен да просто не може да вјерује 
шта се то догађа. Лијеп гест оних који се сје-
тише да ово уприличе. 

Дође вријеме за наставак свечаности. Сне-
жана Максимовић и Драгиша Лазовић од-
пјевали су „Светосавску химну“ а затим се 
приступило се освештењу просторија које је 
обавио протојереј ставрофор Будимир Гала-
мић, парох крањски уз помоћ Драгише Лазо-
вића, Снежане Максимовић и других младих 
чланова друштва. Парох Будимир Галамић 
честитао је друштву и пожелио успјеха у 
раду напоменувши како треба да се чува лик 
и дјело Светога Саве као и српска култура, 
традиција и обичаји. Након духовног обреда 
и освештења настављено је са свечаношћу. 
Поново на сцену ступа Снежана Максимо-
вић и најављује Српско културно умјетничко 
друштво „Просвјета“ Крњак и Војнић: „Они ће 
нам се вечерас представити управо играма 
са Кордуна. Хвала им што су ме овако лепо 

 Свечано отварање

 Освештење просторија
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обукли, сад сам, као што каже Мићо, права 
кордунашица, још да запевам, их.. Поздра-
вимо наше госте громогласним аплаузом и 
уживајмо у њиховом извођењу.“ А онда прво 
на сцену ступају тамбураши којима се при-
дружује и Мићо свирајући на фрули. Док они 
свирају у дворану улазе фолклораши СКУД 
„Просвјета“ Крњак и Војнић, предвођени 
умјетничким вођом Бојаном Кораћем који 
су затим извели су игре са Кордуна и за свој 
наступ добили буран аплауз, овације и сим-
патије присутних. Полако се приближава и 
овај протоколарни дио свечаности. Гости из 
Крњака, односно начелник општине Раде Ко-
сановић обраћа се присутнима и захваљује 
на позиву и топлом пријему. У свом говору 
споменуо је општину чији је начелник као 
и живот Срба на овом подручју, који упр-
кос свему настоје да сачувају свој иденти-
тет. У знак сјећања на овај догађај предао је 
умјетничку слику Милићу Газибари а Мићо 
је такође узвратио поклонима за своје кор-
дунаше. СКУД „Просвјета“ наставило је са из-
вођењем свог програма, пјесмом и игром, да 
би након тога на сцену ступили Барба Штем-
бергар Зупан и Нико Зупан и уз ријечи захвал-
ности уручили поклоне које је примио Ми-
лић Газибара, исто тако уручили су поклоне 
и представницима општине Крњак. Послије 
тога прешло се у горње просторије гдје је 
припремљена закуска да би се освјежили и 
поткрепили, да би поново сишли у дворани 
гдје је већ кренуло коло, пјесма и весеље. А 
како и не би, ово је дан који се не заборавља. 
У просторима су били изложени експонати 
умјетничке керамике, радови брачног пара 
Барбе Штембергер Зупан и Ника Зупана које 
је водитељка Снежана Максимовић највила 
слиједећим ријечима: „Вечерас свечано от-
варање просторија прати и богата уметнич-
ка изложба радова креативног брачног пара, 
Барбе Штембергар и Ника Зупана. Пар, који 
је својим стваралачким духом предао живот 
керамики. Ваљати, зидати, савијати, облико-

вати, фарбати, глазирати, сушити и палити 
глину – то је црвена нит која их повезује из 
дана у дан. Тематика ове изложбе говори о 
тој вези, јер и сам назив вечерашњег славља 
носи назив „Нас двоје“.“ 

16. скупштина СКПД „Свети Сава“
Српско културно просветно друштво „Свети 
Сава“ одржало своју 16. редовну годишњу 
скупштину и изабрало ново вођство друштва. 
Окупљање чланова друштва и гостију поче-
ло је пред зградом Градске општине Крањ а 
на улазу у дворану сви су дочекани са хље-
бом и сољу, на традиционалан српски на-
чин. Скупштину је отворио Милић Газибара, 
предсједник друштва, поздравио присутне 
чланове друштва и госте а затим предложио 
радне органе скупштине и то за предсједни-
ка радног предсједништва Горана Савића а 
за чланове Снежану Максимовић и Младе-
на Бошкана. Након уводног дијела прешло 
се на подношење извјештаја. Прво је под-
нешен извјештај о раду Извршног одбора а 
подносилац је био Милић Газибара који је у 
свом излагању истакао активности Изврш-
ног одбора и постигнуте резултате од којих 
је свакако најважнији добијање простора од 
Градске општине Крањ. О раду фолклорне 
секције извјештај је поднијела Снежана Мак-
симовић, Милан Пећанац је изнио извјештај 
о раду спортске и планинарске секције, а 
како је друштво финансијски пословало 
скупштину је извјештајем упознала Љубица 
Газибара, извјештај Надзорног одбора под-
нио је Радоман Крговић а Милица Бошкан 
извјештај Суда части. Послије дискусије сви 
извјештаји су усвојени онако како су подне-
шени. С обзиром да је ово била и изборна 
скупштина прво се приступило разрјешењу 
досадашњег вођства а затим је предсједа-
вајући Горан Савић прочитао је предлоге за 
предсједника, подпредсједника, секретара, 
Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд час-
ти. Скупштина је изабрала ново вођство у 

саставу: предсједник Игор Калабић, подпре-
дсједник Силвана Бенић, секретар Снежана 
Максимовић.Као што је речено скупштини су 
поред чланова друштва присуствовали и гос-
ти па је дошао ред да се и они обрате скупш-
тини, што је први учинио мр Драго Војводић, 
предсједник Савеза српских друштава Сло-
веније а затим Митар Вујановић из КД „Брдо“ 
из Крања, Милан Стојановић предсједник 
КПСД „Вук Караџић“ из Радовљице, Неђељко 
Марић предсједник СКД „Петар Кочић“ Крањ 
и Цвијетин Нешковић, предсједник СКД 
„Сава“ из Храстника. Поздравима гостију 
дошло се и до самог краја скупштине а онда 
су се сви преселили у друге просторе гдје је 
настављено дружење уз закуску коју су при-
редили чланови друштва. 

На овом мјесту потребно је истаћи добру 
организацију и реализацију у којој су своју 
велику помоћ дали млади фолклораши 
СКПД „Свети Сава“ па тако и на тај начин по-
казали свој однос до друштва. У предворју је 
уприличена мала свечаност, Игор Калабић, 
новоизабрани предсједник СКПД „Свети 
Сава’’ поводом 8. марта, Дана жена, уручио 
је каранфиле чланицама друштва и честитао 
им празник. На крају да додамо да је све ово 
попраћено низом изненађење које је   при-
премио Игор Калабић, нови предсједник, 
у строгој тајности са Снежаном Максимо-
вић, Слободаном Јовановићем и Милошем 
Мијалковићем. Све су смислили, програм, 
позвали госте,  довукли материјале, столове, 
столице, цвијеће, пиће храну, поклоне.  Цр-
вена нит изненађења је текла од почетка до 
краја. Дакле изненађењима није било краја. 
Па чак и Етнопедију су ангажовали у потпу-
ној тајности, и њима није било тешко из Но-
вог Сада доћи само за тај догађај.   А све су 
то извели врло лијепо са пуно љубави и са 
жељом да њихов председник Мићо и остали 
чланови друштву буду задовољни и срећни. 
Хвала цијелој екипи на њиховом несебич-
ном труду, раду и потрошеном времену.

Душан Јовановић

 Радно предсједништво

 Игор Калабић

 Чланови СКУД ‚‚Просвјета’’

 Гости и чланови друштва
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Iz KD "Brdo Kranj"
17. izborna skupština društva Brdo 
Ove godine, tačnije 26.02.2011. održa-
na je 17. redovna izborna skupština Kul-
turnog društva "Brdo".  Prisustvom zavi-
dnog broja članova društva, skupština 
je počela sa radom u zakazano vrijeme.

Nakon predviđene procedure, izbora radnih 
organa potrebnih za rad i vođenje skupštine, 
izabrani predsjednik radnog predsjedništva 
Dragan Marić nastavio je sa članovima radnog 
predsjedništva voditi i usmjeravati daljnji rad 
u skladu sa poslovnikom o radu skupštine.

Pored toga što je skupština bila izborna, može 
se konstatovati da radno presjedništvo nije 
imalo težak posao. Na skupštini je cijelo vri-
jeme vladao savršen red. Svi izvještaji su bli 
usvojeni jednoglasno. U toku rasprave po-
kazalo se da su članovi dobro obaviješteni o 
radu organa društva, pa su u skladu sa tim di-
skusje bile više kao konstatacije, bez ozbiljnih 
primjedbi na rad dosadašnjih organa.

Prilikom izbora novih organa društva, bilo je 
vidno zadovoljstvo prisutnih, predloženom 
listom, kao i zbog ulaska omladine u sastav 
UO. Svi organi su jednoglasno izabrani. Novi 
predsjednik Kulturnog društva "Brdo" je Mitar 
Vujinović.

Preuzeto sa www.kd-brdo.si

Bili smo u Bačkoj Topoli
Folklorna sekcija Kulturnog društva "Brdo" 
26. i 27. marta 2011. godine gostovala je u 
Bačkoj Topoli. Bila je to uzvratna poseta Srp-
skom kulturnom centru "Vuk Stefanović" Ka-
radžić, čiji su članovi bili naši gosti u Kranju 
za vreme Dana srpske kulture 2009. godine.

Ponovo se pokazalo da prijateljstvo nema 
granica i da nema vremenskih barijera, naime 
članovi oba folklorna ansambla u kratkom 
vremenu kojeg su proveli zajedno stekli su 
utisak kao da se poznaju i druže međusobno 
već godinama. Toliko dobre volje, pozitivne 
energije i iskrenog zadovoljstva može da se 
sretne samo među ljudima pozitivnog i vese-
log duha.

Naši domaćini priredili su nama u čast kon-
cert igara i pesama i sa fascinantno uređe-
nom scenom, ozvučenjem, svetlom ponudili 
sve moguće uslove da se program izvede na 
najvišem nivou. Zahvaljujući svim učesnicima 
programa taj je takav i uspeo. Mnogobrojna 
publika u nepuna dva sata uživala je u pesma-
ma i igrama sa svih područja, gde su nekad i 
gde i danas živi srpski narod. Članovi našeg 
ansambla mogli su mnogo toga da nauče od 
svojih domaćina i da vide, kako se radi u pro-
fesionalnom ansamblu, gde se tačno zna sva-
ki pokret i svaki urađen potez. Ovo putovanje 
i gostovanje ostavilo je snažan utisak na sve 

nas i ponovo nas motivisalo za daljnim radom 
u društvu jer smo svi zajedno shvatili koliko 
pozitivne i koliko su dobrodošle ovakve stvari.

Koristimo priliku i da se ovim putem zahava-
limo delu orkestra KUD "Abrašević" iz Bačke 
Palanke i delu orkestra SKC "Vuk Stefanović 
Karadžić", koji su pomogli orkestru KD "Brdo" 
koji je u Topolu došao u manjem obimu zbog 
objektivnih razloga, jer bez njih program si-
gurno ne bi izgledao (zvučao) tako kako jeste. 
Naravno velika pohvala i svim članovima KD 
Brdo koji su kroz celi put, koji je bio relativno 
naporan, držali veselo razpoloženje u avtobu-
su i koji su ovo putovanje učinili još jednim od 
nezaboravnih!

Milan Glamočanin

Trst je goreo pod Brđanskim opan-
cima
Izvođački ansambl folklorne sekcije KD "Brdo", 
02.04.2011. godine, odžavao se na poziv mla-
dog Srpskog kulturno umetničkog društva 
"Pontes-Mostovi" iz Trsta. Prvu izuzetno sun-
čanu aprilsku subotu Brđani smo iskoristili za 
"španciranje" i upoznavanje primorskog gra-
da u severoistočnoj Italiji. Dobrom raspolože-
nju, priči i nameštanju foto objektiva nije bilo 
kraja. Posle obilaska srpske pravoslavne crkve 
Sv. Spiridona, kavice, sladoleda i vrlo zanimlji-
vo odrađene tehničke probe, spremni da od-
radimo svoju tačku, jedva smo čekali da iza-
đemo na binu. Na koncertu narodnih igara i 
pesama pod nazivom "Preli Prelo" gostovali su 
takođe AKUD "Kolo" iz Kopra, KUD "Moravice" 
iz Moravica u Hrvatskoj i KUD "Božidar Dimitri-
jević-Kozica" iz Drmna u Srbiji. Posle pevačkog 
bloka naše ženske pevačke grupe, Brđani smo 
predstavili svoju omiljenu i zlatom okićenu 
koreografiju Milana Glamočanina "Kad bapne 
goč, u mene srce da iskoči". Igre iz Crne Trave 
su tako oduševile publiku, da je više od 400 
gledalaca različite nacionalne pripadnosti u 
jedan glas insistiralo "hoćemo još!" A nama 
kao aktuelnim evropskim prvacima čast i za-
dovoljstvo bilo je publiku dodatno zadovoljiti. 
Za sam kraj naš predsednik Mitar Vujinović, 
zahvalio se domaćinu na gostoprimstvu i 
uspešno odrađenom koncertu.

Posle večere i druženja sa učesnicima, Brđani 
smo se vratili kući veoma zadovoljni, jer je to 
bilo još jedno u nizu izuzetnih i uspešnih go-
stovanja. I naravno "idemo dalje"!

Aleksandra Jović

 Mitar Vujinović

 Zajednički snimak iz Bačke Topole

 Sa nastupa u Trstu
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Prvi dan proleća je 1999. godine 
proglašen za Svetski dan poezije. 
Društvo pisaca Slovenije je tim 
povodom u Gradskoj kući grada 
Ljubljane organizovalo posebno 
pesničko veče pod nazivom
„Pesma je jedna“. Gosti su mogli 
da uživaju u poeziji koju su na svo-
jim maternjim jezicima
interpretirali predstavnici iz više 
različitih zemalja sveta (Srbija, 
Slovenija, Hrvatska, Makedonija, 
Francuska, Mađarska, SAD, Nemač-
ka, Rusija, Španija, Indija, Kina). Na 
preporuku Ambasade Republike 
Srbije u Sloveniji i kulturnog atašea 
Aleksandre Stanković, pisac Bran-
ko Baćović je bio pozvan da pročita 
dve odabrane pesme: „Smrt majke 
Jugovića“, epska pesma Kosov-
skog ciklusa i „Pesma o pesmama“ 
čiji je autor.

Svetski
dan poezije

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

Nema granica.
Jedino ima –
tebe.

Branko Baćović
(Pesma iz knjige pesama „Povezivanje“, 

2009)
Foto: Rafael Marn

 Branko Baćović

 Učesnici u programu
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И ове године фолклорна група ветерана 
СКПД „Свети Сава“ позвана је да учествује 
на фестивалу фолклорних група ветерана 
који се одржава у Житишту, у срцу Баната. 
Из овог малог али симпатичног мјеста ве-
терани су прошле године донијели лијепе 
утиске тако да се ове године, поред оних 
који су наступали, за путовање пријавио и 
већи број чланова друштва који су пошли 
да проведу једно лијепо путовање и дожи-
ве нешто што ће им остати у лијепој и неза-
боравној успомени. Аутобус пун, испуњен 
до посљедњег мјеста. Кренуло се са малим 
закашњењем, само сат времена, тек толи-
ко да уђемо у други дан. Неко заборавио 
пасош, неко опанке, као да је мислио бос 
да иде, и тако дођоше у Љубљану око пола 
један, у суботу 19. марта 2011. године. Ула-
зим у аутобус, видим све пуно а са другог 
краја чује се пјесма увијек веселих свето-
савчана. Вријеме пријатно за путовање, 
атмосфера права, поткрепљујем се мало 
Драгишином ракијом и идемо даље. Неки 
су већ заспали чим су кренули из Крања, 
видим спавају Снежа и Сузана, Пава као да 
је заспала још у осам сати. Игор Калабић, 
предсједник друштва, поздравља путни-
ке, жели нам срећан пут а фолклорашима 
успјешан наступ. А онда узима фотоапарат 
и иде од једног до другог и фотографише, 
ваљда му треба за некакав архив, само да 
није досије. Мала пауза а онда улазимо у 
Хрватску, све иде по плану, чак и пјесма. 
Ноћ мартовска, онако како приличи и да-
туму и географском положају. Видим мно-

гима се не спава иако је за неко вријеме 
и пјесма престала да би они други могли 
мирно спавати. И тако мало по мало и око 
пола седам уђосмо у Србију. На границама 
није било дужег задржавања, тек толико 
да се прегледају пасоши, уобичајена про-
цедура. У Србији нас дочека лоше вријеме, 
киша она ситна, као да је јесен а не два 
дана до почетка прољећа. И тако вријеме 
пратило нас оба дана нашег боравка у Жи-
тишту. На бензинској пумпи, негдје између 
Шида и Сремске Митровице, правимо па-
узу, вријеме је за кафу, ону прву јутарњу. 
Не жури нам се, стићи ћемо на вријеме. 
Код Руме Милош, вођа пута и организа-
тор овог гостовања, ослобађа се љепше 
половине а ми скрећемо са ауто пута и 
усмјеравамо се према Фрушкој гори, про-
лазимо кроз Ириг и онда преко Иришког 
венца спуштамо се према Сремској Каме-
ници, прелазимо Дунав и улазимо у Нови 
Сад. Ту нас дочекује Бане из Етнопедије, 
наш стари пријатељ. Кратко се задржава-
мо, Бане одведе Аниту и Сузану а ми кре-
нусмо даље, према Зрењанину и Житишту. 
Прелазимо мост на Тиси у убрзо уђосмо 
у Зрењанин гдје мало скренусмо, мислим 
с пута, али убрзо нађосмо смјер и правац 
куда треба да идемо. Пролазимо банат-
ском равницом, око нас пространа поља 
којима као да нема краја. Око десет сати 
улазимо у Житиште, Жељко рече: „Нема 
Рокија“, кипа који мјештани Житишта по-
ставише познатом боксеру, али након 
неколико тренутака угледа га и рече: „Ту 

је“. У угоститељском објекту “Козара” раз-
мијештамо се по собама по распореду 
који је припремио Милош, са малим из-
мјенама све је онако како је он планирао, 
а онда тражимо освјежење у кафи и још 
понечему, како је коме одговарало. Снежа 
некако слабе воље, захватила је некаква 
главобоља, брине се за своје ветеране али 
касније је све било онако како треба да 
буде. Мајо помало изненађен и разочаран, 
прошле године би лијепо вријеме, мог-
ло се сједити вани и уживати у сунчаном 
времену пијуцкајући пиво. Овај пут није 
било тако али и то се некако прегурало. 
Преостала три сата проводимо на разне 
начине, како ко, неки су отишли у шетњу, 
други на спавање а неко је и даље за ка-
фанским столом. Дође вријеме за ручак, 
скоро сви су за столовима једнино нема 
Милоша, вође пута, заспа мало па га Дра-
гиша буди и зове. Послије ручка одлазим 
да мало одспавам, цијелу ноћ нисам ока 
склопио, пробао сам али сан никако да 
дође. Они који су имали наступ морали су 
већ у шест сати, наравно поподне, да буду 
у Културном центру Житиште на проби. У 
пола седам већ сам спреман, одспавао сам 
мало али добро. Силазим из собе и доле 
видим дошли музичари, наши новосађани. 
Поздрављам се са њима, попили смо пиће 
а онда сви заједно отишли до дворане која 
је са друге стране улице.

И онда у 19.30 почиње наступ фолклорних 
група.  Дворана прилично попуњена, на-
кон поздравног говора најављује се прва 
група а то су ветерани Геронтолошког клу-
ба из Зрењанина који су извели игре из 
Војводине. Затим су на ред дошле старо-
градске игре у извођењу КУД Градимир из 
Београда, па онда игре из Босилеградског 
Крајишта и Пирота које су извели ветерани 
КУД Васа Живковић из Панчева. А онда се 
на сцени појављује мушка пјевачка група 
СКПД Свети Сава која је за своје извођење 
крајишких пјесама побрала велики аплауз 
и овације да би потом и фолклорна група 
ветерана, потпомогнута женском пјевач-
ком групом, одиграла игре из Шумадије. 
Одличан наступ уз музичку пратњу Етно-
педије и Миће на фрули. Касније многи 
рекоше да је ово био најбољи наступ ве-

Записано 
у „Споменар“
Фолклорна група ветерана СКПД „Свети Сава“ својим успјешним наступом записала се у „Споменар“ у Житишту

 Фолклорна група ветерана СКПД ‚‚Свети Сава’’
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терана, шта ли ће тек да буде на сљедећем 
фестивалу. И на крају програма ветерани 
КУД Младост из Нове Пазове одиграли су 
игре из Бујановца. Програм је био лијеп и 
занимљив, ветерани још у снази и жељни 
наступа и доказивања, нису још показали 
шта све знају и могу. Из дворане враћамо 
се у „Козару“ гдје је организована вечера 
за учеснике програма. Слиједи заједнич-
ко фотографисање светосавчана за ус-
помену на овако добар наступ, одлазимо 
до столова који су за нас резервисани и 
уз аперитив чекамо вечеру. А музика већ 
отпочела, док конобари сервирају неки се 
хватају у коло које се раширило са једног 
на други крај. Одмах је почело са добрим 
расположењем које је из минута у минут 
расло. Вечерасмо и уз пиће настависмо да 
се веселимо а домаћин представницима 
друштава уручи поклоне у знак захвал-
ности за њихов наступ и гостовање у овом 
банатском мјесту. Тек је онда почело право 
весеље, видим светосавчани одушевљени, 
помало и изненађени, највише они који су 
овдје први пут. На сваком лицу види се за-
довољство и раздраганост, у мислима им 
само пјесма и игра. Некима већ вријеме 
за спавање, одлазе шофери, знају да их 
чека дуга вожња, морају бити одморни и 
спремни. Одлазе и Мићо, Игор а мало кас-

није и Снежа која је повратила свој осмјех 
на лице, задовољна је наступом њених и 
наших ветерана.

Недјеља, двадесети март, устајем, спре-
мам се и силазим у ресторан. Нисам био 
међу првима, има оних којима се више 
журило да попију јутарњу кафицу а има и 
изузетака који умјесто кафе узеше ракију, 
ваљда им боље лежи. Чекамо доручак, сје-
дамо за столове и почињемо са јелом кад 
одједном Снежа позва све да устану и да 
се окупе око Мајиног стола а онда почиње 
рођенданска пјесма за нашег Мају, тог 
дана имао је рођендан. Он помало збуњен, 
не вјерује шта се дешава, зачуђен овим 
лијепим гестом његових светосавчана, сви 
му прилазе и честитају а Драгиша уручује 
рођендански поклон. Мајо се захваљује 
на честиткама и на лијепом и пријатном 
изненађењу а светосавчани су пуни раз-
норазних пријатних изненађења што су и 
овога пута доказали. У току доручка Дра-
гиша Лазовић предлаже да кренемо одмах 
и да успут посјетимо манастир Ковиљ. Већ 
смо спремни за полазак, дошао је и пред-
ставник општине Житиште, разговарају са 
њим Игор, Мићо и Жељко а ми идемо пре-
ма аутобусу. Вријеме кишно, вјетровито, 
прохладно али ми испуњени лијепим до-

живљајима не обазиремо се много на вре-
менске прилике и неприлике. Поздравља-
мо се са домаћинима и крећемо, одлазимо 
из Житишта са жељом да поново дођемо 
и да доживимо нешто још веће, љепше и 
занимљивије. Успут Драгиша нам говори 
о историјату манастира Ковиљ, о његовом 
прошлом и садашњем дјеловању. Стигос-
мо у Ковиљ, одлазимо у манастир и прво 
се поклањамо иконама у манастирској 
цркви, палимо свијеће, обилазимо остале 
просторе и фотографишемо се за сјећање 
на посјету овом значајном српском пра-
вославном манастиру. У манастирској 
продаваоници купујемо књиге, бројанице, 
слике, музичке албуме, овај манастир по-
знат је по свом мушком хору. Завршавамо 
посјету манастиру и крећемо према Но-
вом Саду. У Ковиљу нас напушта Милош, 
одлази према Београду, одрадио је добро 
свој посао а ми и сами знамо пут до куће. 
Одлазимо до нашег старог одредишта, 
до Меркатора. Ту чекамо да дође Бане и 
доведе наше дјевојке, Аниту и Сузану. И 
онда, након ове новосадске паузе, креће-
мо, одлазимо из Новог Сада, па онда кроз 
Сремску Каменицу и преко Фрушке горе 
силазимо у сремску равницу.

У аутобусу Мајо иде од једног до другог, 
носи ракију и части за рођендан. Прије 
границе уставили смо се на бензинској 
пумпи, мало освјежили и настављамо пут. 
На граници није било посебног задржа-
вања тако да путовање тече без пробле-
ма. Једино Мићо као да хоће сам себи да 
натури проблеме, ‹›напада›› Снежу, нашег 
секретара, а као да није свјестан шта чини, 
као да није свјестан да секретар може 
поднијети пријаву Надзорном одбору, а 
зна се ко је тамо, а овдје је и Пава из Суда 
части, боље би му било да се не шали, па 
је на крају и сам схватио шта га може до-
летјети. Правимо још једну паузу, понеко 
је огладњео а ту су наше светосавчанке 
са питом, нуде нас и ми тако ублажавамо 
глад и окрепљујемо се. У аутобусу пјесма. 
Сви су весели, пуни лијепих утисака, нико 
не жали што је пошао на ово путовање, на-
против сви су одушевљени.Дођосмо у Сло-
венију, устављамо се на бензинској пумпи 
да би се освјежили и обавили још понеку 
потребу. Приближава се крај овом дивном 
путовању, дошли смо већ до Љубљане, на 
Руднику излазе Сандра и Боро а након не-
колико минута и ја завршавам своје путо-
вање а ево дође вријеме да завршим и ово 
писање. Поштовани читаоче, ти који читаш 
ово што ја написах, ако те још понешто ин-
тересује у вези овог путовања, гостовања 
и наступа, питај оне који су ишли у Жи-
тиште, они ће ти рећи много више а ја ето 
понешто записах, јер кажу ако није записа-
но као да није ни било.

Душан Јовановић

 Мушка пјевачка група СКПД ‚‚Свети Сава’’

 У манастиру Ковиљ
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DMD* za moju leteću baštu je prvi 
dan proleća podjednako stresan 
kao i prvi dan zime. Kada dođe ona 
hladna veštica moja baštica izgleda 
kao na bosim staklenim nogicama. 
Visoko negde ne drugom spratu 
gde se gnezde golubovi, leluja i 
sprema se za zimu. Izgleda kao 
šumska balerina, samo što umesto 
trikoa ima drvene gaće. E, na tom 
mestu, malo iznad zemlje a malo 
ispod neba, opasana učkurom iz 
najelegatnijih tangica, čuči moj 
mali raj. Zimi se taj skroman modni 
detalj malo ofuca tako da balerina 
izgleda nekako suvo i odrpano.

Ledeni vetrovi nateraju lišće da opada kao 
fasada sa starih zgrada i uskoro moja ple-
sačica postaje Sneško Belić. Cvokoće i 
drhti dok iz snežnog debelog tela vire samo 
srebrne nogice. Uz mnogo mašte i kuva-
nog vina, iz daljine izgleda kao dobro ugo-
jeni zaleđeni flamingo. Ne dao Bog da je 
neko tada vidi pojeo bi je za Novu Godinu 
misleći da je bela ćurka sa dugim nogama. 

Moj raj tada postaje mala santica leda. Da 
bi mu povratio boju i oslobodio ga studenog 

zagrljaja, s vremena na vreme ga masiram 
lopatom po leđima. Krcka led kao koža od 
sveže ispečenog prasenceta a moj raj uži-
va i sve nekako viče uf, uf, škrip, škrip. Što 
u prevodu sa rajsko hladnog jezika znači: 
hvala što si me oslobodio belih okova, ali 
sada mi je još hladnije konju jedan. Posle 
moje masaže izgleda poput dobro sređene 
devojke, koja je na minus beskonačno pre-
malo obučena pa joj se vide bubrezi. Lepa 
je ali drhti i stenje. 

Posle sto godina (samoće) ili bar sto dana 
pod belim čaršavom, leteća baštica je do-
čekala prve zrake seksi sunca. Sunce nije 
bilo zubato, kako je govorila moja baba za 
sunce bez topline, nego pravo prolećno, to-
plo. To je ona toplina koja diže temperaturu 
u krvi i spušta gaće po žbunovima, šumar-
cima, zaseocima, na Kalemegdanu i osta-
lim zelenim i manje zelenim površinama. To 
sunce tera dan da se produži kao dugačak 
pogled na komšinicin dekolte. Nikada kraja 
danu i velelepnim oblinama koje zamišljam 
da su ušuškane snegom odnosno slasnim 
šlagom s karamelom i višnjom na vrhu. 

I ove godine sam jedva dočekao malo duži 
topliji dan i dva dekoltirana cepelina koji 
kruže po mojoj mašti i donose mi proleće 
u moje gaće od balerine na drugom spra-

tu. Izašao sam veselo da napravim striptiz 
i razgolitim svaku saksiju. Preko zime ih 
obujem u čarape za cveće koje nije plela 
moja baba nego zavod za plastične mate-
rijale i uvijem ih braon selotejpom kao moj 
auto za vreme embarga. 

Sav ozaren sam izašao u moj leteći vrt i 
počeo da ga skidam. Kad ono, počela je 
da mu otpada koža kao sa neke mumije. 
Polako i hirurški precizno sam odmotavao 
pozelenele ćupove ali bez obzira na preci-
znost – zima je uzela svoj danak. Popucala 
keramika kao napupeli brushalteri ali nije 
tako lepo i erotski nego ružno i đubretarski. 
Posle petnaest minuta umesto seksi tera-
se sam dobio Kosovo polje. Pravi masakr. 
Sve junak do junaka, otpadaju im krvavi 
oklopi od blata. Vidi se meso uvaljano u ze-
mlju i grančice slomljene poput ucveljenih 
udovica. Haos. Žuto isušeno lišće umire 
poslednji dan zime i prvi dan proleća. Plaču 
bubamare i pčele, a golubovi su već otišli 
da traže lepše parče sveta pod nebeskim 
svodom. Jednom rečiju tragedija okupana 
prvim zracima sunca. I mesec će noćas 
zaplakati kada obasja hladnim sjajem gola 
bedra mojih izbledelih i od muke pozelene-
lih starih bakuta. Ostavio sam im haljine da 
se suše na vetru ne bi li pocrkala sva ona 
buđ nastala dok su probale da se ušuškaju 
i prežive mraz. 

Zaplesao sam kao Dodole koje teraju zimu 
i dozivaju proleće. Prava elegantna koreo-
grafija praćena cvrkutom ptica koje su zvi-
ždale drugu simfoniju u c-duru za metlu i 
psovke. Nekako sam morao da dovedem u 
red moju staru gospođu pre nego što kom-
šijski vrapci ne počnu da žvrgole i ogovarju 
je na sve strane. Sada je već malo bolje. 
Prošao je emotivni šok prvog prolećnog 
dana dok me finansijski zbog kupovine 
novih saksija za moj zeleni leteći tepih, 
tek očekuje. Imam bakuti da uradim takav 
lifting i ubrizgam kilo botoksa pa će da pro-
cveta i da se zategne kao devojka iz snova 
ili iz junačkih pesama. Pa ako preteram ima 
da bude utegnutija nego papir na posteri-
ma novodobnih narodnih pevaljki. 

Jedva čekam da je sredim pa da mirisom 
privučem komšinkin dekolte da se nasloni 
na ogradu i krene da se preliva po travi i da 
me upita: komšija pa šta to radite da Vam je 
cveće tako bujno? Ništa posebno komšini-
ce, dobro ga stisnem i umotam preko zime 
tako da na proleće može lepo da procveta 
i nabubri.
—
*DMD = Dragi moj dnevniče

Tekst: Branko Baćović
(Više na Blogu: www.transformation-art.com)

Crtež: Danijel Trstenjak

Masakr cveća
u balerininim
gaćama
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Korice knjige mogu da zavedu, baš kao 
što to znaju žene, u onom pravcu kojeg 
muškarci najviše vole – u erotiku. Ali, Anđelka 
u romanu je ona koja ne zavodi već je 
zavedena. Srpska domaćica koja govori kroz 
dnevnik-roman, je predstavnica generacije 
X, rođena i odrasla u Beogradu krajem 
prošlog veka. Danas bi imala Anđelka 48 
godina, a priča se dešava u vreme Miloševića, 
velikog vođe i manipulatora koji je srpski 
narod odveo u rat. A taj rat vodio se na svim 
nivoima – u politici i u kući, među masama 
i pojedincima. Taj neverovatan pogled 
na rušenje idile srpske (u mnogočemu i 
jugoslovenske) porodice je i pogled na celo 
društvo u kome smo, nekada, tako lepo 
živeli. Da li je ta idilična slika bila tek iluzija 
u koju smo svi bili spremni da verujemo, 
do neslavnog kraja? Anđelka vodi boj sa 
svojom majkom Desom – jedna je predana 
srpskom čoveku u njegovoj žalosnoj poziciji 
nagrđenog, dok je druga ta koja ga grdi 
i mrzi, kao što to čini ceo svet. Taj vanjski 

Dnevnik srpske domaćice
Kad čovek dobije za rođendan knjigu obično, čak i kad voli da čita, pomisli: da li je to nešto što ću moći progutati? Ovog 
puta je bio izbor više nego pravi – Mirjana Bobić Mojsilović i njen dnevnik kojeg sam zaista htela da pročitam. Bingo!

muški svet dobija među zidovima doma 
svoj negativ – ono što se piše i govori u 
medijima, postaje praktična realnost sa 
kojom moraju da se bakću pre svega žene. 
One se odriču svoje rodbine, svojih četnika, 
svojih izgubljenih provincijalaca koji su isto 
tako zavedeni kao i intelektualci, ali ih to 
nije sprečilo da u velikim demonstracijama 
protiv politike Slobodana Miloševića dignu 
ruke jedni na druge. Dnevnik, u kojem 
upoznajemo Anđelku, govori o strašnim 
dilemama koje dolete obične ljude jer oni, s 
obzirom na političko opredeljenje, počinju 
da se dele i mrze. Da postaju osamljenici 
u tom boju koji je unapred izgubljen. Ni 
brat Sale, koji pokušava da se »snađe« u 
novom kvazikapitalističkom, a u stvari 
crnoberzijanskom svetu, nema puno izbora i 
sreće – misleći da spašava svog druga Nasera, 
šalje ga sa celom porodicom u gotovu smrt. 
Smućen od bola, poludi. Anđelka koja se 
večito bori sa stoičkom majkom, na kraju zna 
da je voli baš toliko koliko i svog dobrog i 

pokornog oca, jer drugačije i ne može. 
I na kraju – 31.12.1999., novogodišnje veče 
koje bi moglo biti jednako svim prijašnjim, 
ali neće biti. Posle neuspele veridbe i 
raspalog braka (države), Anđelka ima zašto 
da živi: »Neću ići nigde na doček. Želim da 
ostanem sa njima, sa tatom i mamom. Ja 
ću biti njihova novogodišnja jelka, i sneg 
nad Beogradom, i zvezdano veče. I poklon. 
I voleću ih, bez stida, kao nikada. I poljubiću 
mamu. I reći ću im svoju malu, divnu tajnu.«

Dnevnik srpske domaćice deluje kao 
poludokumetnarni zapis o pozadini nekog, 
za Srbiju i Jugoslaviju, bolnog i žalosnog 
vremena. Priča malog čoveka uvek je istinitija 
od svih istorijskih činjenica jer istoriju pišu 
pobednici, a u ratu pobednika nema. To 
je bila, za mene, i poruka Mirjane Bobić 
Mojsilović. 

Miomira Šegina

LITERARNO TAKMIČENJE »DIŠEM I PIŠEM«
Posvećeno kratkoj priči

Pozivamo mlade (do 27. godine) koji pišu u srpskom ili u slovenačkom jeziku, da sa svojim kratkim 
pričama učestvuju u literarnom takmičenju »Dišem i pišem«.

Tema je slobodna!

Takmičenje traje od februara do septembra 2011. Kratka priča neka ne bude duža od 10.000 znako-
va. Tri najbolje priče biće objavljene u časopisu Beseda, u Mostovima kao i na sajtu Saveza srpskih 
društava, a njihovi autori biće nagrađeni putovanjem u Srbiju, u organizaciji Društva Srpska za-
jednica.

Radove šaljite po pošti na adresu: Miomira Šegina, Miklošičeva 4 a, 1230 Domžale ili na e-mail: 
miomira.segina@siol.net. Radovima priložite svoje podatke (ime i prezime, adresu i godinu rođenja). 
Jedan autor može da učestvuje sa najviše tri rada.

Objavljivanje rezultata – u oktobru 2011. u okviru kulturnog događaja gde će biti predstavljena srpska 
zajednica u Sloveniji, gde će biti organizovano i literarno veče na kome će se predstaviti najbolje priče. 

Takmičenjem želimo da podstaknemo srpsku omladinu koja je došla u Sloveniju (ili se tu rodila) da 
razvijaju osećaj za pisanje i razmišljanje.

Organizator projekta: Društvo Srpska zajednica
Idejni tvorac i vođa projekta: Miomira Šegina
Februar 2011
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-Prija-Bosooo, prija-Bosooo! – ču se sa dvorišta.
-Ma ko je sad!? Kad si u najvećem poslu, uvek se nađe neko da zanoveta. 
Ne znam gde mi je glava – pomisli vredna domaćica Bosa i sa krpom u ruci 
priđe prozoru da vidi ko je.
Upravo smaknu zavesu, kad se začu na vratima:
-Prija-Boso, dobar dan!

Kroz ulazna vrata je provirivao prćasti nosić komšinice Rose. U ruci je držala 
omanji lončić.
-A ti si, prija-Roso! Dobar dan.
-Ja sam, ja, draga prijo. Upravo sam stavila pasulj da se kuva, pa reko, da 
donesem i tebi prija-Boso. Znam da tvoj Rade voli pasulj. Nije kasno; ako ga 
sad staviš, biće skuvan dok Rade dođe sa posla.
-Imamo pasulja prija-Roso, nisi trebala... A i, već kuvam ručak.
-Neka more, neka, duga je godina. Na, uzmi; mi ionako ne možemo sav 
pojesti – prosto uturi lončić Bosi u ruke i nasloni se na štok vrata.

Bosa nevoljno uze lončić, i dok ga spušta na sto razmišlja kako da se što pre 
otarasi Rose jer joj nije bilo ni do kakve priče, a najmanje sa njom.
-Moja prija-Roso, imam toliko posla da ne znam kako ću sve stići. Počistila 
sam celu kuću, nahranila koke i svinje, zamesila hleb, ručak kuvam... Moram 
peglati, moram ići u trgovinu... Znaš, sutra je sveti Pantelija. Moj Rade je 
uzeo godišnji odmor, idemo kod kumova na slavu...
-Blago tebi, prija-Boso; ja nikad nigde ne idem. Onaj moj nema stalan po-
sao, pa nema ni taj, kako se kaže, godišnji. Znaš da je uvek po nadnicama; 
uvek ga negde zovu, a ja jadna večno sama. Satrah se radeći; znaš kako je 
kod kuće, uvek ima posla.
-Znam, znam, ali, treba da budeš zadovoljna. Tvoj Tugomir je baš vredan. 
Radi jadan od zore do mraka, iz dana u dan. Moj Rade kaže da mu je Tugo-
mir pričao da zaradi baš lepo...
-Pih, lepo! To on kaže. Dangubi, moja prija-Boso, dangubi. Eno ga tri dana 
zida kuću kod Pere. Žderu pivo! Zvao ga Miloš da radi kod njega; u pone-
deljak bi trebao početi, pa se bojim da ne uzme koga drugog, ako onaj moj 
zgubidan ne završi posao kod Pere.

Pošto Bosa shvati da se Rosi ne žuri, pozva je da uđe.
-Uđi malo, sedi prija-Roso, pa ću i ja do trgovine. Jesi li za kafu?
-Kaki kafu, moja prijo!, nemam vremena, žurim; nego... da malo uđem da 
nisam na vratima. Jesi li ti pila kafu?
-Jesam, jutros sam popila, ali skuvaću tebi, ako ti paše...
-Popila sam i ja; bila sam kod Đuje Miloševe... Ma nemam vremena, moja 
prijo, al’ skuvaj, kad si navalila... Da se ne ljutiš.

Dok Bosa stavlja na šporet vodu za kafu, Rosa seda za sto, podboči glavu 
rukama i uzdahnu.
-Blago tebi prija-Boso, blago tebi.
-Što mi blago!? Dobro, nikad se ne žalim, ali, šta tebi manjka? – reče Bosa 
čisteći prozor.
-Ne znaš ti šta su brige, moja prija-Boso. Jesi li videla koliki je temelj Miloše-
ve kuće?
-Bogami prijo, ne znam ni gde Miloš ima zemlju, a kamoli gde pravi kuću.
-Kako ne znaš, pa još za prvomajske praznike je izlio temelj. Eno, odmah iza 
trgovine, treća kuća...
-Ja idem samo do trgovine...
-Priča se, moja prijo, da će Miloš napraviti najveću kuću u selu. Vele da je u 
Austriji namlatio silne pare.
-Ako!, čovek je pošteno radio godinama, vreme je da i on napravi kuću. 

Dok Bosa zasipa kafu, Rosa nastavlja svoju priču.
-Ne kažem ja, slatka prijo, da nije pošteno zaradio. Zato i vičem onom svom 
mamlazu da požuri sa radovima kod Pere, pa da pređe kod Miloša. Biće tu 

Markovi konaci 
u Rosinom loncu

bogami dosta posla.
-Vredan je tvoj Tugomir, prijo. Lako je njemu naći posao, svi ga traže – reče 
Bosa stavljajući šoljicu kafe pred Rosu.
-Vidim ja prijo, da ti ništa ne znaš.
-A šta bi to trebalo da znam, prija-Roso – Bosa će, tobož zainteresovano, a 
krijući gleda na sat.
-E pa, trebalo bi, prijo, trebalo bi da se zanimaš. Priča se da će Miloš otvoriti 
nekakvu trgovinu. Imaće uz kuću veliko skladište građevinskog materijala i 
da će...
-Neka, Bogu hvala – prekide je Bosa – a što ti to meni sve pričaš prijo, mi ne 
mislimo praviti drugu kuću. Meni i mom Radi je dobra i ova. Pa i kad se naš 
Darko vrati za stalno, mislim, kad završi studije...
-Baš zato ti pričam – Rosa je prekide – baš zato, moja prijo. Je l’ de, da vaš 
Darko studira trgovinu?
-Ma ne, kakvu trgovinu. Moj sin studira ekonomiju.
-Pa da, to sam mislila. Vele da je to, ta ekonomija, isto što i trgovina. A je l’ 
de, da vaš Darko dobro uči? 
-Da, ljubi ga majka. Redovno polaže ispite, zadnja je godina. Nego de, ohla-
di se kafa – pokaza na šolju, koja je stajala netaknuta.
-Pusti kafu prijo, nego, kako da kažem... Slušaj: Miloš ima ćerku, doduše još 
je mlada, ali...
Ehee, kakva bi to bila prilika za vašeg Darka.
-Ama prijo pobogu! Šta pričaš! Pa znaš da naš Darko ima devojku. Ozbiljna 
veza.
-Znam prijo, znam – Rosa će smijući se – ali znam i da ona mala Miloševa 
pogleduje za vašim Darkom, i da...
-Ju!, ko ti to kaza, bogati?
-Priča se da bi Miloš zaposlio Darka. Da! Čim završi studije. Reče mi... nije 
važno ko, da bi Darko bio šef trgovine. Pa sam mislila...
-Ček’ ček’ malo! Je li, prija-Roso, sad se nešto setih: pa taj Miloš je tebi rod. 
Zar niste vi... Pa da, vaše majke su rođene sestre. A je l’ to ona mala, što je 
napustila školu? – Bosa će, pogledajući na sat, već pomalo ljutita.

Rosa taman zinu da odgovori, kad neko pokuca na prozor. Bosa otvori i 
ugleda Tugomira, Rosinog muža.
-Zdravo Boso! Oprosti da ovako... na prozor... žurim. Da nije tu moja Rosa?
Nije Bosa stigla ni da otpozdravi Tugomiru, Rosa se prodera:
-Vidi sad ovog! O, majko rođena, šta sam doživela! Pa zar ti ne radiš kod 
Pere, bog te ne ubio, da te ne ubio, Tugomire, tugo moja!
-Radim Rosice moja, radim. Doleteo sam po veću mistriju, znaš...
-A što nisi jutros poneo? Je l’ ja trebam da mislim na tvoje stvari!? Ne mogu 
ni ja sve!
-Ne Rosice, ne trebaš. Evo idem odmah, samo da kažem da se je dimilo iz 
kuće kad sam došao. Uleteo sam i video da je pasulj na šporetu posve bez 
vode, pa sam isključio, mislim, da se struja ne troši i da se ne zapali kuća.
-Pa što nisi dolio vodu, jadan ne bio!? Eto, vidiš li ti, moja prija-Boso, s kim ja 
živim. Vidiš li kako je meni. Ccc!
-Ne vredi doliti, Rosice – Tugomir će, malo tiše, kao da ga je sramota od 
Bose – sve je izgorelo. Smrdi. Ali ja sam smakao, pa ti ne moraš žuriti; popi 
kafu pa onda... Odoh ja.    

Odjuri Tugomir poput munje, a Rosa se prihvati već davno ohlađene kafe.
-Eto vidiš, moja prijo: ni kafu ja ne mogu na miru popiti.
U dva-tri puta iskapi kafu i krenu.
-Idem. Zbogom, prija-Boso!
-Zbogom, prija-Roso! – veselo će Bosa za njom. – Čekaj, prijo!, evo ti tvoj 
lonac.
-Neka, prijo, neka! Doćiću ja sutra po lonac, pa ću ti ispričati, kako sam 
mislila...

                                                    Marinko Jagodić Maki 
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Bolja budućnost

Nalazim se u trenutku
kada sam svjesna
da je gotovo;
da je moja ljubav prestala,
strast ugasila i
shvatam da je kraj.
Prošla me je zaluđenost
tobom,
opčinjena više nisam,
ni pijana od ljubavi,
ni vrela od strasti;
moja opsesija je
nestala u vrtlogu
sadašnjosti.
Preumorna sam od
čekanja, od nesigurnosti,
od nestabilne prošlosti.
Osjećam mir dok
mislim na tebe i
gledam u more što se
polako njiše i valovi
šušte;
Da li je to znak
za bolju budućnost,
da li je to samo
smiraj pred
novu oluju, novi požar
u srcu mom!
Polako se smiješim
i znam!

Branka Ivanović
Očaj

Kako opisati svoj očaj,
svoju bol što osjećam
duboko u grudima.

Kako objasniti toliku
opsjednutost tobom,
tvojim likom, tvojim tijelom.

Kako opisati svoje
osjećaje prema tebi,
koji se kreću od
jada i očaja,
do sreće i smijeha,
sjaja u očima i
goleme strasti.

Kako da pomirim nepomirivo,
svu mržnju i bijes!
Svu ljubav i strast!
Gdje da tražim rješenje?
Gdje da nađem tebe?
I gdje da nađem sebe?
Oprosti mi, molim te
ali još uvijek te volim
i ne mogu da ne
mislim na tebe-Ilija!

U srcu mi sijevaju gromovi,
U umu gore vatre a 
duša mi izgubljena luta,

očajnički te želim
još jedamput poljubiti
i nestati-u tebi!

Oprosti Ilija mojoj
naivnoj duši željnoj ljubavi,
željnoj strasti, željnoj života....

Bol

U srcu nosim
težak bol,
usamljenost.

U očima mi
zrači velika
tajanstvenost.

U kosi mi
luta zaigrani
povjetarac.

A u duši
mi odzvanja
glas tvoj.

Ruke moje
još traže tvoje,
zagrljaja radi.

Na usnama mojim
ostade uspomena
prošlosti.

Kriška srca

Odlomljena,
kriška srca,
pluta, 
rijekom,
nabujalih želja...
Da završi,
na dlanu,
nedosanjane 
sreće...

Rosa sa kamena

O bože,
Kako je slatka,
Neslađena.
Kako je slana,
Nesoljena...
Znojem, znojena.
Kako je pitka,
Ispijena.
Kako je viđena,
Neviđena.
O bože,
Šta bi bez tebe,
Roso sa kamena?

Pred vratima života

Poslednji drhtaj,
Sunca...
Napušta mi čelo.
I tmurni oblak,
Pritiska ramena.
Blijeda kosa,
Sve duža,
I duža...
Oblacima,
Ruku pruža.
Pred vratima,
Odkucaja života,
Velika je gužva...

Novo sjeme

Udari grom,
Iz neba vedra!
K’o britka sablja,
Predaka onije,
Za kojim i danas
Suza kane.
A srce,
Poj, poje...
Sa kamom,
Sagorjele duše,
Iz čijeg zgarišta,
Novo sjeme,
Klije...

Roj misli

Ponekad,
Neznam,
Dal’ mrzim
Il’ volim? 
Sve mi se, 
Smiješalo...
U ludilu,

Ovije vremena!

Nadležnost

Volio bih,
Štopati,
Podivljalo vrijeme.
Al’
Štoperica,
Mi iskliznu
Iz nadležnosti.

Tjeskoba

I jorgovan,
U pogledu.
I pogled,
U jorgovanu.
Traže svoje 
Mjesto.
Gdje,
Oba, da 
Stanu?

Đorđo Radović
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Branislav Nušić nazvao je neku gospođu kravom i zbog toga dospeo 
na sud.  
Sudija mu je odredio novčanu kaznu koju je on, naravno, platio. Pre 
nego se raziđoše on upita sudiju: „Gospodine sudijo, a kada bih ja 
kravi rekao da je gospođa, da li bih i onda bio kažnjen?“ 
„Naravno da ne biste bili kažnjeni u tom slučaju“, odgovori mu sudi-
ja. 
„Do viđenja gospođo“, odgovori Branislav Nušić i napusti prostoriju.

Dramatičar i prozni pisac Luiđi Pirandelo došao je advokatu da mu 
sastavi tužbu za razvod braka. 
- Kakvi su vaši razlozi?, upita ga advokat. 
- Oženjen sam!, uzvrati Pirandelo 
 
Kada je kompozitor Pučini bio još mlad, on odnese milanskom izda-
vaču Rikardiju svoju najnoviju kompoziciju, moleći ga da je objavi. 
Rikardi uze rukopis, brzo ga pogleda i vrati: 
- Žao mi je, ali vašu kompoziciju, ne mogu objaviti, mada je dosta 
dobra. 
- Kako to? – žalosno upita autor. 
- Vidite, mladi prijatelju, vašu pjesmu neće pjevati nijedna žena jer 
počinje riječima: Kad bijah još mlada. 
 
Jednom  je društvo temperamento raspravljalo o tome kako u Indiji s 
mrtvim mužem sahranjuju i njegovu ženu. Mlada žena će na to Šou: 
- Zar to nije strašno? 
- Naravno, jadni muž! – potvrdi Bernard Šo. 

Kada su Sokrata upitali koja životinja najljuće ujeda on odgovori: 
- Od divljih – klevetnik, od pripitomljenih – ulizica. 
 
Oskar Vajld odluči da prisustvuje pozorišnoj predstavi jednog 
usputnog poznanika. U njegovoj loži sjedio je i autor drame. Vajld ni 
poslije prvog ni poslije drugog čina ne izusti ni riječi. Zatim se autor 
ohrabri i upita ga kako mu se dopada predstava. Vajld zamišljeno 
reče: 
- Vani mora da pada strašna kiša. 
- Zašto? 
- Jer niko ne odazi s predstave. 
Aristotelu je poznanik pričao da ima prijatelje koji iza njegovih leđa o 
njemu loše govore. Aristotel je na to odgovorio: 
- Ako me klevetaju u mom odsustvu, ništa me ne boli. U mom od-
sustvu mogu me i izudarati. 
 
Jednom se rimski car August veoma iznenadi kada je primjetio da 
mu je neki seljak veoma sličan. U šali ga zapita da li je njegova majka 
često zalazila u Rim. Seljak odgovori: 
- O, ne. U Rim je često zalazio moj otac. 
 
Kad je Osman paša bio imenovan za sultanovog izaslanika u Bosni 
na putu se odmarao u jednom hrišćanskom prenoćištu. Upitao je 
tada 80-godišnjeg gostioničara koliko se vladara sjeća u svom životu. 

Na šta je gostioničar odgovorio: 
- Gospodine toliko ih je bilo koliko je meni godina. 
- A koji je od njih bio najbolji? 
- Neka te Bog zadugo sačuva, gospodine. Jednom su nam poslali iz 
Stambola pašu koji je međutim umro još prije nego što je stigao do 
nas. On je od svih bio najbolji. 

Aforizmi:
Od smrti ne možeš pobjeći jer je brža od svakog maratonca.
Na turniru u šahu dobio je srebro, nije ni čudo bila su samo dva 
takmičara.
Sve sam skinuo sa sebe, skini mi se i ti sa grbače.
Uvukla si mi se pod kožu - izađi već jednom na površinu.
Što pijan obeća- trijezan zaboravi.
Volim te koliko i sebe, a sebe ne volim baš ni malo.
Mislio je da je najpametniji a nije znao da je najluđi.
Sam sa sobom priča, da mu bar neko pravi društvo.
Toliko je zaljubljen da je zavolio samog sebe.
Vjerovao je svima ali nije sebi.
Molio je boga da dobije na sportskoj prognozi, a nije mu palo na 
pamet da ispuni tiket.
Bolje je biti bez gaća nego imati na sebi prljave i pocijepane.
Nije istina što se priča- još je i gore.
Ćelavi imajo prednost - ne treba im globus.
Teško kapi na manitoj glavi i odijelu na mršavom tijelu.
I puž stigne do cilja.
Toliko se grebao, da je na kraju ostao bez nokata.
Toliko ga je farbala, da je na kraju ostala bez farbe.
 Ti si kao tijesto - Svi te razvlače.
Dosta si me glodala- ostavi nešto i drugima.
Ti si kao bumerang- odeš pa se vratiš.
Svi te lažu - mogu malo i ja.
Ne pijem što moram - nego što volim.
Dosta si me lagala- laži malo i druge.
Pametna kosa napušta ludu glavu.
Nije teško  ne složnu braću posvađati.
Od hiljadu prijatelja, teško da je jedan pravi.
Pomozi mi kad mi je teško- kad mi je dobro sam ću sebi pomoći.
Žena je knjiga koju nikad nećeš pročitati.
Sirotinja ostala bez para - bogati bez duše i pameti.
Čemu se budala smije - pametan bi plakao.
Od rada niko nije umro od ne rada jeste.
Toliko je volio svoju ženu da nije ni primjetio da je noć proveo sa 
drugom ženom.
Ko lako obeća, lako i slaže.
Nije važno kolika je glava nego šta u njoj ima.
I bik ima veliku glavu, ali nije previše pametan.
Ostao je bez pameti koje nije ni imao.
Dosta si pila iz moje čaše- zamijeni ambalažu.
Misli da ga vole, a oni mu se smiju.
Dok je on uživao u ljubavi, ona je uzbuđeno jela burek i čitala novi-
ne.

Gojko Malešević

Анегдоте



Mudre misli

Април 2011  |  Забавна страна  |  39   

Ako komšijska kuća gori, gledaj u svoju. 
Ako mudrac izbegava glupaka, još više glupak izbegava mudraca.
Batina ima dva kraja. 
Beskičmenjak je u početku samo gmizao. Uspevši se, počeo je da sikće.
Beskorisno je u starosti produžavati život. Treba produžavati mladost.
Čovek pokaže pravo lice u tri slučaja: u besu, u bogatstvu i u pijanstvu.
Čovek se nada dok god je duže u njemu.
Da nema vetra pauci bi nebo pomrežili. 
Da se reči kupuju, manje bi se govorile. 
Daleko od očiju, daleko od srca. 
Gde se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže.
Gde velika zvona zvone tu se mala ne čuju.
Gledaj napred, al se osvrni i nazad.
Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre.
Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina, juče, danas, sutra.
Kad čovek misli da je na vrhuncu svog uspeha, tada, u stvari, stoji na granici svoje propasti.
Kad čovek nema svoga dobra, tuđe zlo premeće.
Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.
Lako je tuđim rukama vrelo gvožđe hvatati.
Ljubav, kada je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja...
Mladost i ljubav, to je sve što život ima.
Naš čovek ne ume da se pravovremeno zaustavi ni pri usponu ni pri padu.
Ne boj se smrti, nego zla života.
Ne ceni vola po rogovima ni čoveka po brkovima.
Od ljubavi se ne živi al se za nju gine.
Postoji ludilo ljubavi, ali ne i mudrost ljubavi.
Pravda je ljudima, često, teža od nepravde.
Razuman se hrani da živi, a lud živi samo da se hrani i goji.
Retko je čovekov cilj zao, a često su zla sredstva kojima ostvaruje cilj.
S polja gladac a unutra jadac.
Siroto dete samo sebi pupak vezuje.
Što je naučio Jovica, ne ispravi više Jovan.
Što pređe preko zuba ode preko brda.
Toliko je bilo stvari u životu kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti.
U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud.
Učini dobro i zakopaj pod kamen, ono će od kamena načiniti sebi jezik i objaviti se.
Veliki čovek sudi čoveka po njegovim vrlinama, mali sudi po manama.
Veliko bogatstvo otkriva siromaštinu.
Zalud je bure od najskupljeg drveta kad s u njemu drži ukislo vino.
Žena će samo onu tajnu čuvati koju ne zna.
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