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Поштовани читаоци Мостова,

у протекла два, три мјесеца, од-
носно од задњег броја часопи-
са Мостови десило се неколико 
веома важних ствари и догађаја 
везаних за живот и рад српских 
друштава и српске заједнице у 
Словенији.

Један од најважнијих догађаја, 
или можда најважнији, била је 
16. европска смотра српског 
фолклора дијаспоре и Срба 
у региону која је одржана 11. 
и 12. јуна 2011. године у Сава 
центру у Београду и на којој су 
наша друштва постигла до сада 
највећи успјех освојивши двије 
златне, једну сребрну и двије 
бронзане плакете. О том вели-
ком успјеху можете прочитати у 
овом броју Мостова.

Други, такође веома важан 
догађај, је конституисање 
Савјета Владе Републике 
Словеније за питања нацио-
налних заједница припадника 
некадашње СФРЈ у Словенији. 
Надамо се да ће коначно почети 
да се остварује жеља свих на-
ционалних заједница о уређењу 
њиховог статуса и положаја. 
Предстоји дуг и напоран пут, а 
први кораци наговјештавају да 
смо коначно на правом путу и у 
будућности је очекивати да ко-
начно постанемо оно што жели-
мо и да наш положај буде у скла-
ду са нашим жељама. 

Ово је могућност да и српска 
друштва која се баве културно-
просвјетним радом коначно 
добију услове за неометано и 
нормално дјеловање и да се 
њихова активност прошири и 
обогати што ће у великој мјери 
допринијети очувању нашег 

културног и националног иден-
титета и очувања нашег бића.

У протеклом периоду била су ак-
тивна и друштва, чланови Саве-
за српских друштава Словеније и 
реализовали неке од својих пла-
нираних овогодишњих пројеката. 
На овом мјесту споменућу само 
дане српске културе, позориш-
не представе, нове књиге које 
су изашле у издању друштава, 
књижевне вечери, наступе фол-
клорних и пјевачких група…

Важан догађај на културном пла-
ну десио се 18. јуна, наиме тада 
је у организацији КУД Младост 
из Љубљане у Љубљани госто-
вао Национални ансамбл Коло 
из Београда који је у двосатном 
програму представио дио свог 
богатог репертоара. И поред ве-
ликог труда и настојања члано-
ва КУД Младост, овом догађају 
није присуствовао жељени број 
посјетилаца, они који су били у 
Крижанкама имали су прилику 
да виде нешто што ће им оста-
ти у дубоком сјећању а они који 
нису били нека се запитају за-
што су пропустили овако велики 
догађај.

Поред информација о раду Са-
веза и друштава у овом броју 
Мостова доносимо и неколико 
занимљивих чланака везаних 
за културу и историју српског 
народа као и литерарне стра-
не у којима су заступљена 
дјела наших писаца који живе у 
Словенији.

Да вас не бих замарао са овим 
уводом, предлажем да окрене-
те страну и почнете са читањем 
онога што је објављену у вашем 
и нашем часопису, а надам се 
да ће се за свакога наћи понеш-
то.

Душан Јовановић

Умјесто увода
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У прошлом броју Мостова објавили 
смо у оригиналу, односно на слове-
начком, Декларацију о положају наци-
оналних заједница припадника народа 
некадашње СФРЈ у Словенији. Овај 
пут желимо да и сами кажемо нешто о 
том веома важном документу. 

Први члан Декларације каже да њоме 
Државни збор (Парламент) Републике 
Словеније изражава своје ставове у 
вези питања националних заједница 
припадника народа некадашње СФРЈ 
који живе на подручју Словеније, а 
чија колективна права нису посебно 
уређена у Уставу Словеније. Ово је 
први пут да парламент има на дневном 
реду националне заједнице о којима је 
ријеч у Декларацији. Вјерујемо да је 
ово почетак доброг пута који ће води-
ти побољшању положаја и рјешавању 
статуса националних заједница.

У другом члану су по абецедном реду 
наведене све те етничке заједнице, 
а трећи члан Декларације говори о 
томе да припадници споменутих на-
ционалних заједница уживају инди-
видуална права одређена у Уставу 
Републике Словеније и да имају пра-
во на властити национални назив и 
самоорганизовање на националној ос-
нови, чиме могу да уживају и развијају 
културу свог народа, његују свој језик и 
писмо, чувају своју историју, заузимају 
се за организовано присуство у 
јавности и у сарадњи са припадници-
ма већинског народа и других нацио-
налних заједница доприносе мулти-
културалности Словеније. 

Република Словенија не само што 
признаје, него такву дјелатност и под-
стиче, а упоредо с тим заузимаће се за 
остваривање правних оквира који би 
обезбиједили материјалне и друге об-
лике подршке њиховом дјеловању.

Као што је познато, националне 
заједнице, односно дио њихових при-
падника, организован је преко друшта-
ва чија је основна дјелатност култура. 
Дјеловање тих друштава дјелимично 

Савјет Владе РС 
за националне заједнице
Влада Републике Словеније усвојила одлуку о оснивању, саставу, организацији и задацима Савјета Владе 
Републике Словеније за питања националних заједница припадника народа некадашње СФРЈ у Словенији

је било суфинансирано од стране 
Министарства за културу, а сада је 
то прешло на Јавни фонд Републике 
Словеније за културне дјелатности 
(ЈСКД). То суфинансирање односи се 
на културне пројекте и одобрава се 
преко конкурса. Остале дјелатности 
друштава немају подршку државе, 
друштва се сналазе на разне начине и 
некако преживљавају.

У четвртом члану Декларација говори 
о потреби успостављања дијалога, 
разумијевања и сарадње и да Државни 
збор констатује да би било пожељно 
да се надлежна министарства, бирои 
и други органи Републике Словеније 
редовно обавјештавају и усклађују код 
стварања услова за будући развој спо-
менутих националних заједница. 

Све што је наведено у Декларацији 
може много да значи и да има вели-
ку тежину, али је свакако веома ва-
жан пети члан Декларације који каже: 
''Државни збор Републике Словеније 
очекује да ће Влада Републике 
Словеније, на основу ставова које из-
ражава ова декларација и у оквиру 
својих надлежности, обезбиједити 
сталну бригу за стварање могућности 
очувања и развоја идентитета наведе-
них националних заједница. Државни 
збор сматра да би томе циљу у великој 
мјери допринијела одлука Владе за 

оснивање посебног савјетодавног 
тијела Владе Републике Словеније 
које ће расправљати о питањима, 
захтјевима и предлозима припадника 
споменутих националних заједница и 
усвајати ставове према предлозима 
одлука Владе и министарстава које ће 
се односити на тематике тих национал-
них заједница (Савјет при Влади). У 
савјетодавном тијелу би равноправно 
учествовали представници тих нацио-
налних заједница, што би допринијело 
усклађенијем дјеловању за уређење 
споменутих питања.''

Декларација је усвојена 1. фебруара 
2011. године, а већ 12.5.2011. вла-
да је на својој 134 сједници усвојила 
закључак о оснивању, саставу, 
организацији и задацима Савјета Вла-
де Републике Словеније за питања 
националних заједница припадника 
народа некадашње СФРЈ у Словенији. 

У тексту закључка наводи се слиједеће: 
''Са овим закључком оснива се Савјет 
Владе Републике Словеније за 
питања националних заједница при-
падника народа некадашње СФРЈ 
у Словенији. Савјет је савјетодавно 
тијело Владе Републике Словеније 
о задацима са подручја положаја на-
ционалних заједница припадника на-
рода некадашње СФРЈ у Републици 
Словенији.
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Савјет обавља слиједеће задатке:
1. Расправља о питањима, захтјевима 
и предлозима које савјету предложе 
субјекти интересног организовања 
припадника народа некадашње СФРЈ 
у Словенији;

2. Расправља и усваја ставове у вези 
са предлозима одлука владе и мини-
старстава које се односе на тематику 
споменутих националних заједница;

3. Прати и оцјењује поштовање и 
остваривање права припадника 
набројаних народних заједница у скла-
ду са прихваћеним међународним оба-
везама Републике Словеније са одред-
бама докумената о осамостаљењу и 
Устава Републике Словеније;

4. Прати усвајање и реализацију мјера 
за очување, развој и подстицање ет-
ничког и националног идентитета 
припадника набројаних националних 
заједница, прије свега за:
-изражавање, очување и развој еле-
мената идентитета, тј. вјере, културе и 
језика,
-доступност до медија и стварање 
властите продукције у језицима 
набројаних националних заједница,
-могућности за одговарајућу организо-
ваност и дјеловање,
-могућности контаката са матичним 
народом без икаквих препрека,
-даје иницијативе и предлоге за 
усвајање будућих мјера и активно-
сти за подстицање, развој и очување 
етничког и националног идентитета 
припадника набројаних националних 
заједница,
-препознаје начине за побољшање 
партиципације припадника набројаних 
националних заједница код усвајања 
одлука које се њих тичу,
-даје иницијативе на подручју 
образовања, освешћивања, 
истраживања и припреме извјештаја 
о свом раду са којим једном годишње 
упознаје владу и Државни збор Репу-
блике Словеније.

Савјет има дванаест чланова. У савјет 
се именују представници:
-Министарства културе,
-Министарства школства и спорта,
-Министарства унутрашњих послова,
-Министарства спољних послова,
-Бироа Владе Републике Словеније за 
народности,
-Кабинета председника Владе Репу-
блике Словеније,
-Савеза културних друштава консти-
тутивних народа и народности бив-
ше СФРЈ у Словенији (Албанаца, 

Бошњака, Црногораца, Хрвата, Маке-
донаца и Срба).
Представнике појединих национал-
них заједница одређују националне 
заједнице саме, представнике држав-
них органа именује влада.

Савјету предсједава министар надле-
жан за културу. Његовог замјеника, који 
му помаже у раду и вођењу савјета, 
именују чланови савјета из редова 
представника националних заједница. 
Замјеник замјењује предсједника 
када је исти одсутан или спријечен. 
Савјет ради на сједницама које сазива 
предсједник.

У закључку се даље говори да за-
датке везане за рад савјета обавља 
министарство надлежно за културу, а 
административно-техничке послове за 
савјет обавља Биро Владе Републике 
Словеније за народности.

Овај закључак ступа на снагу дана 
којег га је усвојила Влада Републике 
Словеније.

На овај начин, односно овим 
закључком, јасно је дефинисан са-
став савјета као и задаци које ће 
обављати у свом раду. Ово је још 
један значајан корак за све национал-
не заједнице, коначно ће да престане 
досадашње именовање тих заједница 
са досељеници (присељенци), конач-
но свака национална заједница добија 
своје име, онако се зове, пуним име-
ном и презименом. Поред тога, нацио-
налне заједнице очекују да ће се битно 
поправити њихов положај, нарочито на 
материјалном и финансијском плану и 
да ће на тај начин лакше остваривати 
своје планове и програме на подручју 
културе и очувања националног и све-
укупног идентитета.

У емисији РТВ Словенија ‘’Омизје’’ која 
је била на програму 15. Јуна такође је 
било говора о Декларацији и Савјету 
као и о другим питањима која произ-
лазе из ове тематике. Учесници у раз-
говору били су представници нацио-
налних заједница мр Драго Војводић, 
предсједник Савеза српских друштава 
Словеније, Фахир Гутић, предсједник 
Бошњачког културног савеза и 
предсједник Савеза Савеза културних 
друштава припадника народа бивше 
СФРЈ, Петар Антуновић, предсједник 
Савеза хрватских друштава, затим 
Бранкица Петковић из Мировног ин-
ститута, мр Кристина Плавшак Крајнц 
из Министарства за културу, Вера 
Букић Кржишник из Института за ет-

ничке студије и Јожеф Школч, држав-
ни секретар у Кабинету предсједника 
владе.

Савјет Владе за питања националних 
заједница припадника некадашње 
СФРЈ у Словенији, коме предсједава 
Мајда Ширца, министар за култу-
ру, састао се 16. јуна на својој првој 
конститутивној сједници у усвојио по-
словник који одређује задатке и начин 
дјеловања Савјета.

На основу Декларације РС о положају 
националних заједница припадника 
народа некадашње СФРЈ у Републи-
ци Словенији, коју је усвојио Држав-
ни збор РС 1. фебруара 2011. Влада 
РС је 19. маја 2011. Усвојила Одлуку у 
оснивању, саставу, организацији и за-
дацима Савјета Владе РС за питања 
националних заједница припадника 
народа некадашње СФРЈ у Словенији.

Савјет је савјетодавно тијело Владе 
РС о предметима са подручја наци-
оналних заједница припадника на-
рода некадашње СФРЈ у Републици 
Словенији. У Савјету је 6 представни-
ка државних органа (мр Станко Балух, 
директор Бироа за народности, Јернеј 
Косељ из Министарства за унутрашње 
послове, др Антун Новак из Министар-
ства за вањске послове, мр Ерика 
Рустја из Министарства за школство 
и спорт, Јожеф Школч, државни се-
кретар у Кабинету предсједника вла-
де, мр Кристина Плавшак Крајнц из 
Министарства за културу) као и шест 
представника националних заједница 
(Тахир Малићај, предсједник Савеза 
културних друштава Албанаца, Фахир 
Гутић из Бошњачког културног саве-
за, Веселин Лакић, предсједник Саве-
за црногорских друштава Словеније, 
Станко Мијо, подпредсједник Саве-
за хрватских друштава у Словенији, 
др Илија Димитриевски из Савеза 
македонских културних друштава 
у Словенији и мр Драго Војводић, 
предсједник Савеза српских друштава 
Словеније).
 
Из редова представника национал-
них заједница Савјет је за замјеника 
предсједника именовао Фахира Гутића 
из Бошњачког културног савеза, акту-
алног предсједника Савеза савеза кул-
турних друштава конститутивних на-
рода и народности некадашње СФРЈ 
у Републици Словенији.

Мр Драго Војводић
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У Сава центру у Београду 11. и 12. јуна 
2011. године одржана је 16. европска 
смотра српског фолклора дијаспоре и 
Срба у региону на којој су учествовале 
52 фолклорне групе из десет европ-
ских земаља, Немачке, Швајцарске, 
Аустрије, Француске, Италије, Хрват-
ске, Мађарске, Румуније, Црне Горе и 
Словеније са више од 2.500 младих. 
Поред њих девет група учествовало 
је у ревијалном делу Смотре. Орга-
низатор овогодишње Смотре био је 
Савез српског фолклора Швајцарске. 
Покровитељи манифестације били 
су Кабинет Председника Републике 
Србије, Министарство вера и дијаспоре 
и Скупштина Београда.

Након дефилеа учесника од Трга Репу-
блике, преко Кнез Михаилове до Кале-
мегдана у Сава центру је 11. јуна све-
чено отворена овогодишња смотра коју 
је отворио Вукман Кривокућа, помоћник 
министра вера и дијаспоре. У свом по-
здравном говору напоменуо је значај 
игре и песме. 

У име његове светости патријарха 
српског Иринеја госте је поздравио 
ђакон Драган Танасијевић: ˝Кад сам ви-
део овај лепи, млади и племенити свет, 
јасно је да за српски род има спасења. 
Песмом и игром чувамо историју и иден-
титет, али песмом и игром помажете и 
свим хришћанима да буду бољи људи.˝
Програм наступа био је подељен на два 

Фолклорне групе
најбоље у Европи
Велики успех српских фолклорних група из Словеније на 16. европској смотри српског фолклора дијаспоре 
и Срба у региону, освојене две златне, једна сребрна и две бронзане плакете и прво место за КД »Брдо« из 
Крања у укупном пласману

дела, тако да је први дан наступило 28 
група а остале други дан. Виђени су ве-
ома квалитетни наступи и конкуренција 
је била веома јака а сам Сава центар са 
својом великом двораном био је посебна 
инспирација за све учеснике.

На Смотри је учеснике оцењивао жири у 
саставу: Радојица Кузмановић, директор 
Националног ансамбла "Коло", кореога-
фи Звездан Ђурић и Гордана Рогановић, 
етномузиколог Мирјана Закић и етнолог 
Вилма Нишкановић.

Део средстава од улазница ће ићи у хума-
нитарне сврхе за децу без родитељског 
старања из СОС Дечјег села у Краљеву.  
Као медијски покровитељ ˝Вести˝ су до-
делиле по 24 стаклена трофеја на којем 
је угравиран лого Смотре. За све учес-
нике награде је обезбедила Ливница 
˝Јеремић˝, изливен Авалски торањ, као и 
осам специјалних награда - статуа Бео-
градског победника. Престоница је има-
ла прилику да у два такмичарска дана 
види на који начин млади у расејању 
негују традицију српског народа кроз 
народне игре и песму из свих крајева 
у којима Срби живе у региону. Од фол-
клорних група из Словеније првога дана 
наступили су фолклораши СКПД ˝Све-
ти Сава˝ из Крања са кореографијом 
Десанке Ђорђевић ˝Игре из околине 
Гњилана˝ а другог дана наступиле су 
и остале групе, прво СКД ˝Марибор˝ 
из Марибора са кореографијом Саше 

Богуновића ˝Гајтано моме, мори˝ - игре 
из Пчињског округа, затим СКУД ˝Ви-
довдан˝ из Љубљане са кореографијом 
Љубомира Вујчина ˝Наклала Лен-
ка седенка˝ - игре и песме из околи-
не Димитровграда, КУД ˝Младост˝ из 
Љубљане са кореографијом Дејана 
Милисављевића ˝Ђурђевдан у Пасјану˝ 
- игре из Биначке Мораве и КД ˝Брдо˝ 
из Крања са кореографијом Слободан-
ке Сеје Рац ˝Цикни лоло, кад пођеш у 
коло˝ - српске песме и игре из западне 
Славоније. Свих пет фолклорних група 
из Словеније оправдало је очекивања 
са својим веома квалитетним наступом, 
односом и понашањем на сцени. Након 
завршеног такмичарског дела смотре 
присутне у дворани својим наступом 
одушевили су чланови Националног ан-
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самбла ˝Коло˝ из Београда и Национал-
ног ансамбла Косова и Метохије ˝Венац˝ 
из Грачанице. Сваки од ансамбала учес-
ника трудио се да на што бољи начин 
представи завичајне игре, песме, музику, 
обичаје и народне ношње са територије 
Србије, односно осталих територија 
где српски народ живи и негује култу-
ру, народну традицију и језик. На крају 
смотре свим учесницима подељена су 
признања за учешће а најбољима пла-
кете као и специјалне награде ˝Београд-
ски победник˝. 

Специјалну награду за најуигранији 
ансамбл добило је КУД ˝Младост˝ из 
Љубљане, а специјалну награду за 
најбољу мушку певачку групу као и 
специјалну награду за најбољу ориги-
налну ношњу добило је КД ˝Брдо˝ из 
Крања. Златна плакета за прво месту у 
укупном пласману припала је КД ˝Брдо˝ 
из Крања, такође златну плакету добило 
је и КУД ˝Младост˝ из Љубљане а среб-
рну плакету СКД ˝Марибор˝ из Марибо-
ра. Бронзане плакете припале су СКУД 
˝Видовдан˝ из Љубљане и СКПД ˝Свети 
Сава˝ из Крања.

Добитници златних плакета:  КУД 
˝Брдо˝ Крањ, Словенија; КУД ˝Стеван 
Мокрањац˝ - Беч, Аустрија; КУД ˝Сло-
га˝ - Манхајм, Немачка; КУД ˝Младост˝ 
- Љубљана, Словенија; КУД ˝Просвјета˝ 
- Вуковар, Хрватска; КУД ˝Вук Караџић˝ 
- Роршах, Швајцарска; КУД ˝Младост˝ 
- Темишвар, Румунија; КУД ˝Коло˝ - Фо-
рарлберг, Аустрија. 

Добитници сребрних плакета:  КУД 
˝Карађорђе˝ - Берн, Швајцарска; КУД 
˝Карађорђе˝ - Беч, Аустрија; КУД ˝Пе-
тар Петровић Његош-Тесла˝ - Швебиш 
Гминд, Немачка; КУД ˝Извор˝ - Сент Га-
лен, Швајцарска; КУД ˝Вук Стефановић 
Караџић˝ - Шененверд, Немачка; КУД 
˝Марибор˝ - Марибор, Словенија; КУД 
˝Извор˝ - Ној Изенбург, Немачка; КУД 
˝Добросав Радовановић Кикац˝ - Базел, 
Швајцарска. 

Добитници бронзаних плакета:  СКПД 
˝Свети Сава˝ - Крањ, Словенија; КУД 
˝Коло˝ - Баден, Швајцарска; КУД ˝Вук 
Караџић˝ - Раштат, Немачка; КУД ˝Ви-

довдан˝ - Љубљана, Словенија; КУД 
˝Нова генерација˝ - Шорндорф, Немчка; 
КУД ̋ Офенбах˝ - Офенбах, Немачка; КУД 
˝Бранко Радичевић˝ - Беч, Аустрија; КУД 
˝Љубомир Ратић Бубо˝ - Вера, Хрватска. 

Специјалне награде - Београдски Побед-
ник: Најуигранији ансамбл - КУД ˝Мла-
дост˝ – Љубљана, Словенија; Најбољи 
сценски наступ - КУД ˝Карађорђе˝ - Беч, 
Аустрија; Најбоље изворно извођење 

- КУД ˝Слога˝ - Штутгарт-Цуфенхау-
зен, Немачка; Најбоља женска певачка 
група - КУД ˝Вук Стефановић Караџић˝ 
- Шененвен, Швајцарска; Најбоља муш-
ка певачка група - КУД ˝Брдо˝ - Крањ 
– Словенија; Најбољи музички ан-
самбл – ˝Извор˝- Ној Изенбург, Немач-
ка; Најбоље реконструисана ношња 
- КУД ˝Просвјета˝- Вуковар, Хрватска;  
Најбоља оригинална ношња - КУД 
˝Брдо˝ - Крањ, Словенија. 

Ово је до сада највећи успех српских 
фолклорних група из Словеније а све 
групе су из друштава која су чланови 
Савеза српских друштава Словеније, а 
њихови наступи праћени су и бодрени 
од мр Драге Војводића, председника Са-
веза српских друштава Словеније и чла-
на Савета европске смотре српског фол-
клора дијаспоре и Срба у региону, Душа-
на Јовановића, секретара ССДС, члано-
ва и пријатеља друштава и родитеља 
фолклораша који нису жалили труда 
да дођу и буду уз своју децу на овако 
значајној манифестацији. Следеће го-
дине Смотра ће бити одржана у Чачку, 
а после тога у Нишу, када ће овај град 
бити главно место обележавања 17 ве-
кова Миланског едикта.

Нашим фолклорним групама честитамо 
на великом успеху и желимо да наставе 
са оваквим радом и успесима.

Душан Јовановић
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Православље без омладине било би 
сухо стабло, грање и крошња без лишћа; 
а омладина без православља била 
би гомила без бусоле, лађа без крме, 
појединци пусте душе, сироти духовно, 
културно и морално. Без вере и без иде-
ала зацело је тешко живети, особито да-
нас, у ово смутно доба.

На размеђу миленијума велика је 
збуњеност. Прохујао је двадести век, та 
гробница идеала; век светских ратова, 
револуција и насиља; век великих за-
носа, високих узлета и несрећних ни-
ских падова; век фантастичних научних 
и техничких достигнућа; век вртоглавих 
идеологија: фашизма, нацизма, комуниз-
ма, а још је на позорници демократија, 
која узноси права човека, док о дужности-
ма човека не виче тако гласно.

Нису се нације великих култура – 
Италија и Немачка – случајно занеле 
фашизмом и нацизмом. Те идеологије су 
много обећавале и низ обећања испуни-
ле; са успехом су решавале тешко реши-
ве проблеме стравичне инфлације и ма-
совне незапослености, отварајући велике 
радове и уливајући не мале наде. Да по-
менемо само немачке аутостраде, које су 
плод Хитлерове визије, као и гесло ''Сва-
ком Немцу народна кола'', то јест Фол-
ксваген, поред осталог. За мало година 
оствариван је очаравајући напредак, по-
рази су претварани у победе. Али су онда 
надјачали зло и нечисте силе мржње, ра-
систички погроми и жеља да се крвавим 
ратовима покоре други народи и завлада 
светом. И тад су ти фашистички моћници 
сневали да путем насиља остваре нови 
светски поредак. И суновратили су се: у 
паклено зло, у гнусна злочинства, да би 
остали упамћени само по том злу и не-
заборавним, чудовишним злочинима. И 
како конац дело краси, тако конац дело 
и упропашћује, па данас о фашизму и о 
нацизму свет, с мноштвом разлога, мисли 
као о мрачњачкој епоси, у којој су влада-
ле нечастиве силе.

Комунизам је тек трагична прича! За-
нео је и даровите људе, и велике умове, 
и племените хуманисте, који су поверо-
вали да је дошао крај немилосрданом 
израбљивању и бездушном гажењу пони-
жених и увређених, те да се отвара ера 
слободе и правде, равноправности и уни-
верзалног братства. И шта се десило? 
Тај високи лет се брзо завршио катастро-
фалним падом, та велика идеја се обру-

шила у злочин. Убијани су, у такозваној 
класној борби, не само политички 
неистомишљеници и противници него је 
револуција јела и сопствену децу. Ми-
лионске жртве је поднео несрећни руски 
народ; истребљивана је деценијама пле-
менита и аскетска руска интелигенција, 
уништавана је елита у свим слојевима 
друштва.

У тој страшној непогоди највећи 
губитник и мученичка жртва било је 
православље. Али и у претходним епо-
хама православље, и руско, и грчко, и 
српско, и бугарско, и румунско – било 
је многострадално. Морамо се, сто-
га, суочити са драмом православља 
и његовим поразима. Зар је само гео-
графски положај православних земаља 
узрок трагедије: тријумф ислама, Тата-
ра у Русији и Турака на Балкану, да не 
помињемо древне културе Јермена и 
Грузина, ни оне на Блиском Истоку, где су 
васељенске патријаршије, потом победе 
комунизма и сад најезде секти – све те 
пошасти су се збиле и још се догађају на 
тлу православља! Данас присуствујемо 
спором духовном и моралном опоравку 
мученичке руске цркве, која очигледно 
није била кадра, па и сад не може, да 
битно утиче на морал рускога друштва, 
који је све нижи, и на опасно срозавање 
руске нације, која се нагло смањује. То 
није случајно. Нешто у темељима треба 
мењати. Јер време није стало. Одавно је 
био неопходан васељенски сабор. Сед-
ми, Никејски, одржан је 787. године, пре 
1215 лета, а у свести и моралу све већи 
је хаос; проблеми и питања нагомилали 
су се до неба! Православног договора о 
васељенском саветовању нема! Нити је 
на видику… Чудна инертност!

Ипак је дошло доба ослобађања од 
кобних идеолошких заблуда и враћања 
вери и цркви. Али – ово је и тренутак ве-
ликог испита: за појединце и породице, за 
нашу државу и нашу цркву. Опет се вели-
ко и претешко бреме свалило на Српско 
православље. Опет сеобе, досад највеће 
и најфаталније: Срби су се расејали у де-
ведесет једној земљи на свих пет конти-
нената. Те кобне сеобе пратила је само 
СПЦ.

''Има сеоба. – Смрти нема.'' Запи-
сао је на крају свог великог романа Ми-
лош Црњански. Има смрти – кажем не 
само ја. И народи су смртни. Бојим се 
да проживљавамо агонију српског на-

рода. Више нас умире него се рађа. А у 
нашем житу превише је кукоља. Сумња, 
неповерење и завист јачи су од вере. 
Мржња претеже над љубављу. Над нама 
је небо, затворено; и не прима нам плача 
ни молитве.

Како смо кренули у велики свет? 
Не као преци наши, предвођени 
патријарсима, који су понели највеће 
светиње: мошти својих владара, симво-
ле државности, најдрагоценије књиге и 
иконе, завете културе. Свест наших не-
писмених предака о српском јединству 
била је јача, дубље укорењена него свест 
добро школованих савременика. Усудио 
бих се да додам: много већи су метеж и 
хаос, данас, у свести Срба него у других 
народа. Он је може превазићи ако је буде 
свестан, ако је јасније сагледа и спозна. 
Парадоксално и апсурдно: комунизам, 
који је највише оштетио Србе, дубље је 
пустио корен баш у њиховим душама и 
главама; а шта све није чинио да науди 
Србима и православљу! Очигледно неко 
је оставио празан простор да се у њему 
шири страна погубна идеологија. Питам 
се и питам вас: ко?

Пре комунизма завело нас је и 
југословенство, идеја племенита, у 
којој смо се утопили. Била би спасо-
носна да смо имали бољу, искренију, 
далековидију браћу. Ту је дошла до 
изражаја наша наивност, благородна 
наивност. Не треба сад, кад је надошла 
накнадна памет, окривљивати Алек-
сандра првог Карађорђевића, Николу 
Пашића и владу Србије што су нас уве-
ли у Краљевину Срба, Хрвата и Слове-
наца, то јест Југославију. Они су само 
послушали најумније главе свога доба. 
Југословенском идејом су се опили Јован 
Цвијић и Јован Скерлић, Јован Жујовић 
и Слободан Јовановић, Богдан и Павле 
Поповић, Александар Белић, па и Николај 
Велимировић, да не набрајамо даље. По-
литика и наука ишле су у корак. Било је 
то ''доба музике'', како би рекли немачки 
романтичари или руски симболисти, епо-
ха симфоније политике, културе, поезије 
и уметности. Срби су жртвовали себе и 
све најбоље и најлепше што су имали, 
па и само своје име, као и победничке 
заставе – све за југословенство. Која ве-
ликодушност и која несмотреност! Јер 
наша браћа су и ту прву, а поготово другу 
Југославију, схватала као пролазну ста-
ницу: да се спасу и из табора поражених 

Православље и 
српска омладина данас

Предавање одржано на Православном народном универзитету, у Патријаршији у Београду, 1. октобра 2002. 
године, поновљено у Крагујевцу, у гимназији, 3. октобра 2002.
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снага пребаце се, уз помоћ Срба, међу 
победиоце, вребајући погодан тренутак 
да поткопају југословенску заједницу и 
дограбе се, без жртава, сопствене држа-
ве. Недостојна је то игра, али је успела. 
Ми смо своје победе претворили у по-
разе, можда најтеже у нашој трагичној 
повести, а они своје поразе у победе.

Одричући се себе, своје традиције и 
својих светиња, српски народ је сам ку-
мовао својој несрећи: доживео је судбо-
носан прекид, јер одбацујући сопствена 
предања и завете, вратио се у варвар-
ство, претворио се у бесловесни народ 
без историјског памћења, као да је без 
корена, а корен му дубок. Православље 
је било прва жртва, коју су, нажалост, 
приносили сами Срби. Ко је гушио веру 
и растеривао вернике на храмовним сла-
вама, ко је жигосао оне који светкују, ко 
истеривао Бога из обичаја и живота, ко 
је вршио насиља над црквом и свеш-
тенством? Чинили су то сами Срби, 
Срби неверници или комунисти, а други 
Југословени су то само посматрали, не 
одричући се себе и сопствених предања. 
Велико преиспитивање себе дугујемо 
себи, својим прецима и свом потомству. 
Говорим то нашој омладини да она не би 
упала у сличне замке, а оне постоје. Ту 
су, данас, мондијализам, глобализам и 
нови светски поредак, који на свој начин, 
парадоксално, настављају (зло)дело ко-
мунистичке интернационале.

Сад, после свега, успостављамо 
покидану везу: и омладина се враћа 
традицији и вери. Али како? Долазимо 
у цркву – знамо ли литургију? Славимо 
крсно име и велике хришћанске праз-
нике – знамо ли тропаре? Бива да их 
ни попадије, па ни свештеничка деца, 
не знају. О духовности се много при-
ча, а мало има. И кад славимо, највише 
угађамо доњој половици тела. Трпезе су 
богате, а молитва једва да се чује. Ос-
лушнимо језик и града и села: превише 
псовки као поштапалица и опет превага 
недуховности. Псовка је наша народна 
срамота. Данас и девојке често псују. 
Псовка је израз немоћи. И беде моралне, 
духовне и културне.

Наша омладина је, сем изузета-
ка, била, и још је, лишена литургијске 
поезије и библијског, старозаветног и 
новозаветног, блага. Реч је и о великој 
књижевности. Незавидна је беда култур-
на живети без тих сазнања, а притом на-
празно говорити о духовности. Темељи 
наше и свеколике европске културе су 
грчко-римски и јеврејско-хришћански. Без 
познавања тих темеља нема духовности.

Критикујући нашу школу, никад је 
нисам потцењивао. Она даје опште 
образовање које често превазилази кул-
турне видике западноевропске или аме-
ричке школе. Ми никад нисмо били сами 
себи довољни: зато смо се отварали 
великом свету, прихватајући његове кул-
турне вредности. Наша школа усађује 
и знатна стручна знања. Нису случајни 

успеси наших сународника на свим 
континентима. Међутим, наша школа 
је затајила у три области: она не даје 
право национално васпитање, никакво 
верско, а сасвим слабо грађанско, јер 
је била, и још се тога није сасвим осло-
бодила, жртва волунтаризма одређене 
идеологије, јуче комунистичке, а сад је 
угрожава мондијалистичка.

Школа је моћна установа: кроз 
њу се обликује свест, али и разбија и 
нагрђује свест. Лењинско-стаљинистичка 
идеологија, у својој титовско-
кардељевској варијанти, разбила је и ис-
кривила свест о српству, спроводећи по-
литику Дрезденског конгреса 1928. усме-
рену на черечењу српског националног 
бића и комадање његове државе путем 
измишљања нових нација. Та политика 
је озакоњена од стране АВНОЈ-а, да би 
се касније ишло још даље у дробљењу 
српског народа: после македонске и 
црногорске нације измишљена је и мус-
лиманска, а покрајине су добиле положај 
раван републикама, а изнад републике 
Србије. Непријатељ је нарочито тукао 
у две главе Српства: у најсрпскију међу 
српским земљама – Црну Гору, у којој је 
уобличен епски морал Српског народа, 
и у Војводину, где је створена модер-
на свест српског национа. Да подсетим: 
у Војводству Српском или у Војводини 
Србији створене су све српске химне, 
почев од светосавске ''Ускликнимо с 
љубављу'' и Доситејеве ''Востани Сер-
бие'' до ''Боже правде'' и ''Орао кликће са 
висине'', уз величанствену родољубиву 
поезију целе плејаде песника из панон-
ског Српства: Гаврила Стефановића 
Венцловића, Захарија Стефановића 
Орфелина, Бранка Радичевића, Стева-
на Каћанског, Јована Стерије Поповића, 
Ђуре Јакшића, Лазе Костића, Јована 
Јовановића Змаја, Вељка Петровића, Ми-
лоша Црњанског, Васка Попе, Миодрага 
Павловића, Дејана Медаковића и других. 
Црна Гора је дала Српству најсрпскију 
књигу ''Горски вијенац'' и химну ''Онам' 
онамо'' Николе Петровића, с поентом 
''Онамо покој добићу души кад Србин 
више не буде роб''. Некад би била увре-
да за Црногорца ако би га неко упитао 
да ли је Србин, јер он је најсамосвеснији 
Србин међу Србима, а Војводина је била 
''Војводинова Србија'', пандан Кнежеви-
ни, потом Краљевини Србији, схваћена 
као ''биће политичко народа српског са 
ове стране''. Срби морају имати своју не-
зависну и уједињену државу. Док се то не 
оствари, Србима у Угарској је неопходна 
аутономија ради заштите српског нацио-
налног бића. Та аутономија има смисла у 
туђој држави, у којој је опстанак Српског 
народа угрожен, а нема истог смисла у 
држави српској и југословенској. Прави 
историјски смисао аутономије потпуно је 
изопачен од стране комуниста. Аутоно-
маштво је постало анти-српство. Уз то, 
аутономаштво је и очигледна анти-култу-
ра, јер игнорише целу, врло убедљиву и 

импозантну културу панонског Српства. 
Та злоупотреба комунистичке идеологије 
озакоњена је кроз школске програме. У 
Војводини, Србији, као и у Црној Гори, 
системски је брисана, некад врло јака, 
српска национална свест. Сторена је за-
буна и збрка с којима смо суочени данас. 
Да би се ствари поставиле на своја ме-
ста, потребно је школу ослободити од 
фалсификата, а то још није учињено; није 
ни започето. Нека друга реформа је на 
видику. Опет се наговештава насиље над 
истином ради замућивања српске свести 
и уништавања наше самосвести.

Да нема грађанског васпитања у 
нас очигледно је на сваком кораку. Као 
да се миримо с тим да су српска посла 
најгора могућа посла. До препорода ће 
доћи ако српска посла постану најбоља 
могућа посла; ако се буде ценио ства-
ралачки рад; ако се буду истицали они 
што добро чине, а жигосали нерадници 
и штеточине; ако се васпостави ваљан 
систем вредности, који велича врлине 
и кажњава пороке; јер ''где се врлини 
дају највеће награде, ту ничу и најбољи 
грађани'' – знано је то и проверено још од 
античких времена. Норми нема, у мора-
лу је велики поремећај, у друштву хаос. 
Зашто су нам села запуштена а градо-
ви прљави? Реда нема и љубави нема 
чак ни у оазама лепоте. Боравио сам у 
Врњачкој Бањи: преко ноћи нестане тек 
засађено цвеће, а неко полупа сијалице. 
Прошао сам Буковичком Бањом, био у 
Аранђеловцу: статуе, скулптуре у парку 
ишаране. Нико се довољно не згража, 
нико не гони штеточине: ако су то деца, 
треба кажњавати родитеље. Реда, зако-
на, морала мора да буде. Многе теме се 
намећу за предмет грађанско васпитање; 
али оно би се морало спроводити кроз 
све предмете, усађивањем радних нави-
ка, супростављањем расулу моралном. 
Јавна је тајна да се и на факултетима 
купују позитивне оцене. Све се може до-
бити за новац, па и без знања положити 
испит. Чак и на факултету, који би морао 
бити расадник појмова и знања о праву, 
правди и законитости. Тако никако не би 
смело да буде!

Нема среће без слободе и без вла-
давине врлине, а слободе нема без 
храбрости ни врлине без одрицања и 
жртвовања за узвишене идеале. То тре-
ба да усађује школа на свим ступњевима, 
од забавишта до факултета. А нова ре-
форма предвиђа да се у основним 
школама, дакле осмогодишњим или 
деветогодишњим, укине понављање раз-
реда, то јест да се награђују нерад, не-
марност и несавесност. Куда нас то води 
није тешко предвидети.

(наставиће се)

(Са допуштењем и благословом аутора 
преузето из књиге: „Поруке Драгана

Недељковића“, Нова Европа, 
2006)
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Абердарова улица у Београду
Мала кривудава уличица, пре сокачић, 
води од Улице Георги Димитрова, нови 
назив Улице Илије Гарашанина, па све 
до... заправо, та уличица и не води ни-
где као што би се очекивало од сваке 
улице. Она има само једну кућу која 
носи прави кућни број, број 22а, неко-
лико грађевинских контејнера, једну већ 
годинама недовршену грађевину. Затим 
степениште, па Мало позориште и даље 
Ташмајдански парк. То је Београд доде-
лио Абердару. А Абердар Београду?

Милан Кујунчић - Абердар родио се у 
Београду 16. фебруара 1842. године. 
Потиче из бројне, имућне, образова-
не грађанске породице. Отац Јован 
Кујунчић се женио четири пута. Поред 
Милана имао је две кћери: Јелену, на 
неки начин такође списатељицу, која 
је била удата за Стојана Новаковића и 
Неранџу, удату за генерала Владими-
ра Угричића. Ова Кујунчићева кћи није 
нагињала перу као његова остала деца 
али је спадала у ред тада најлепших 
жена Београда. Њена лепота и раскош-
ни кринолини ушли су чак и у песму где 
је Београд тога времена помињао као 
госпа Нера с дванаест карнера.

Најмлађи син старог Кујунчића био је чу-
вени београдски лекар др Воја Кујунчић, 
који је објавио многе медицинске ра-
дове и први код нас пропагирао и увео 
кремацију као облик сахране. Др Воја 
Кујунчић је дете из четвртог брака сво-
га оца те је стога био млађи од поједине 
деце својих сестара. У породичном по-
седу је било више станова за издавање 
са локалима као и имање на углу 
данашњих улица Иве Лоле Рибара и Хи-
лендарске. На њему се дуго времена на-
лазила кафана “Код два бела голуба”, па 
се стога и читав сквер тако звао. 

Породица Кујунчић је при продаји тог 
плаца у уговор о купопродаји са Занат-
ском комором инсистирала на клаузу-
ли да се на Занатски дом, ради чије је 
изградње и купљен плац, постави фи-
гура два бела голуба. Занатски дом је 
завршен између два светска рата а уго-
вор о купопродаји је испоштован у цело-
сти. 

Вајар Лукачек је у свој рад “Ковач” поред 
наковња ставио и два бела голуба која 
се и данас налазе на згради Радио Бе-
ограда. Милана Кујунчића после завр-
шене основне школе, коју је похађао 

Милан Кујунџић Абердар
Милан Кујунџић - Абердар, песник, филозоф, професор, министар просвете Србије, председник Народне 
скупштине Србије, дипломата, академик, задужбинар...

код Саборне цркве, уписују у немачку 
гимназију у Панчеву. У тој гимназији није 
дуго остао. Преосетљиви дечак, емо-
тивно везан за кућу и породицу у Бео-
граду, патио је толико, “кукао и плакао 
за кућом”, како је касније сам причао, да 
је почео да побољева те га отац Јован 
враћа у Београд где завршава седам 
разреда гимназије, колико је тада у 
Србији она и трајала. Уписује се 1859. 
године на “правни одсек београдског 
Лицеја”.

Мирне студије и њему као и другим 
београдским ђацима прекида турско 
бомбардовање Београда 1862. године. 
Те године Милан Кујунчић - Абердар 
прекида студије и постаје коњички десе-
тар у српској војсци. У жељи да помогне 
младима и сачува своју интелигенцију, 
српска влада додељује више стипендија 
омладини за студије на страни. Међу 
тим студентима владиним питомцима 
био је и Милан Кујунчић - Абердар. Прву 
годину филозофских наука завршио је у 
Бечу, другу у Минхену, трећу у Паризу а 
дипломирао је на Оксфордском универ-
зитету. 

У Србију се враћа 1865. са дипломом 
и знањем неколико светских језика. 
Одмах добија државну службу у рангу 
канцеларисте у Министарству просве-
те. Већ следеће године 1866. преузима 
катедру филозофије на Великој школи. 
Поред професорског позива активно се 
укључио и у политику што никада не 
може да прође незапажено и без “по-
следица”. Тако на основу параграфа 76 
бива убрзо “одлучен од Школе” зато што 
је на изборима 1867. гласао за кандида-
та за кога полиција није дозвољавала да 
се гласа.

У то време је Милан Кујунчић - Абердар 
читалачкој јавности био најпознатији 
као песник. Написао је неколико збир-
ки лирских песама и то: Абердар, Први 
Јек (1868), Други Јек (1870), један спев 
у шест певања Српски Патријар или 
С Дежеве на Дунаву (1866) и баладу 
"Невеста хајдукова". Изузев неколи-
ко љубавних и винских песама, сва му 
је поезија родољубива. То су све по-
клици омладини да се дигне на оружје 
против народних угњетача и оствари 
уједињење. 

Поезија му је романтичарски бучна и 
неодмерена, како су га критичари ока-
рактерисали. Поједини стихови су му, 

захваљујући мелодијама Даворина 
Јенка и Роберта Толингера, остали и до 
данас живи, као карактеристични сведо-
ци Омладинског покрета. Написао је и 
неколико приповедака које је објавио у 
"Даници" а то су: "Ноћ на Дорћолу", "Бе-
оградски змај" и "Бачка Лала".

Милан Кујунчић - Абердар је благовреме-
но увидео сву штурост и једностраност 
своје поезије те се убрзо окреће раду у 
настави, науци и политици. Спадао је у 
ред бољих говорника код Срба.

У тзв. Омладинском покрету Абердар је 
играо једну од најзначајнијих улога. Још 
1866. био је један од петорице одборни-
ка Уједињене омладине српске. Током 
рада у Омладинском покрету, у јавном 
али и у тајном, Абердар се све више 
посвећује филозофији.

Године 1868. Намесништво га поставља 
за секретара Министарства унутрашњих 
дела. Изгледа да је канцеларијски посао 
најмање одговарао Абердаровом духу 
јер убрзо даје оставку на државну служ-
бу и преузима уредништво омладинског 
листа "Млада Србадија". Своје омладин-
ске идеале тешко је напуштао па стога 
годинама остаје један од рецензената у 
"Вили", "Младој Србадији", "Годишњици" 
и "Гласнику Српског ученог друштва".

Што се тиче политичких начела, Абер-
дар је почео као "радикални либералац" 
а у прво време припадао је левици у 
омладини. У периоду од 1864. до 1865. 
сарађивао је у женевској "Слободи" 

 Милан Кујунчић Абердар
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Владимира Јовановића и у Каљевићевој 
"Србији". Са овима је касније дошао у 
сукоб. По оснивању Народњачке стран-
ке постаје њен члан. Касније на месту 
министра просвете био је врло активан. 
Увео је предшколски рад са децом, ос-
новао девојачке школе и девојачке рад-
не школе, подигао је ранг гимназије на 
осам разреда, а Богословију на ранг 
више школе и учествовао у доношењу 
Закона о Српској краљевској академији.

На Велику школу се враћа тек 1873, на-
равно опет на катедру за филозофију, 
а већ следеће године постаје и први 
секретар Народне скупштине Србије. 
Ратне 1876-77. године проводи активно 
у војсци као командант батерије.

За члана Српског ученог друштва Милан 
Кујунчић - Абердар био је изабран још 
17. октобра 1866. године.

У Управи Српског ученог друштва име 
Милана Кујунчића - Абердара сусрећемо 
од 1873. године и то на месту секрета-
ра и благајника где је заменио Стојана 
Новаковића.

У Српској краљевској академији је од 
њеног спајања са Српским ученим 
друштвом. У Управу Српске краљевске 
академије улази 1878, а њен редовни 
члан постаје 1886. године.

Како у научном тако и у политичком 
животу био је веома активан. У сазиву 
1881-1882. био је потпредседник Народ-
не скупштине. За посланика Краљевине 
Србије у Риму именован је 1882., пред-
седник Народне скупштине био је у пе-
риоду од 1882. до 1885., док је место 
министра просвете заузимао од 1886. до 
1887. године. 

Милан Кујунчић - Абердар је стекао име 
у својој средини најпре као песник и ом-
ладински активиста. Затим као профе-
сор филозофије и филозофски писац и 
најзад као политичар и дипломата. Иако 
истакнута личност у свим областима, 
Абердар ни у једној није заблистао. 

За њега Бранислав Петронијевић каже 
да је био "човек великог образовања и 
несумњивог талента иако није ни изда-
лека дао оно што је могао дати".

Јован Скерлић 1906. године о Мила-
ну Кујунчићу - Абердару поред осталог 
каже "био је један од ретких људи у 
Србији који су показивали филозофског 
духа".

Због болести је рано пензионисан. 
Умире већ 14. новембра 1893. године. 
Осећајући незадрживо напредовање бо-
лести, Абердар пише свој тестамент 16. 
фебруара 1891. који је због своје поетич-
ности двоструко занимљив за читаоца:

МОЈ ЗАВЕШТАЈ

Сунце мога века већ се клони западу. И 
стање моје већ и државом је оглашено 
као стање мира.

Ја могу дакле мирном савешћу да већ 
закључим свој рачун о судбини стварне 
тековине своје.

То не смета мојој неодољивој жељи и 
намери да рачуне моралне тековине 
своје закључујем док сам жив.

Милујући живот, мило ми је да наредим, 
како ће и онда, кад вечно заспим, да се 
чини са оним што се у друштву мисли 
зове да је моје.

Ја имам само један прави аманет, 
једну малу жељу, која и мојим драгим 
пријатељима у срцу је, а то је: да у чове-
чанству напредује мој српски народ кога 
сам јако волео. Једина би моја молба 
била да ми се опрости, ако нисам учи-
нио онолико колико сам желео.

О ономе, које не долази у јавно, ни у 
законски оквир, ја желим да обележим 
облике и границе својим законитим 
завештањем.

Прво, желим да рукописе и књиге моје 
прими први пријатељ мој од детињства 
Стојан Новаковић, или његов драги син 
Милета. И овлашћујем да из рукописа 
научних може и да се објави, ако би се 
нашло штогод ново или добро.

Друго, молим да моје песничке белеш-
ке и све оно што се дотиче осећајне 
стране живота мога, прими мој најбољи 
друг, присан ми по осећању, Чедомиљ 
Мијатовић, те да у овоме прочита мој 
живот.

Треће, молим своју премилу Српску 
краљевску академију да прими као 
својину, по старом обичају мудраца, мој 
летњиковац Звезду на Брду Топчидер-
ском.

Пето, наређујем да се Српској 
краљевској академији одвоји од мог 
имања 1.500 дуката, на одржавање 
летњиковца и оправке потребне.

Десето, молим да старатеље о све-
му овоме именује Српска краљевска 
академија и овлашћујем је да у име моје 
умоли удесне пријатеље за ову услугу 
пријатељску.

У Београду

16. фебруара 1891 год.
Милан Кујунчић - Абердар

Милан Кујунчић - Абердар умире у Бео-
граду 14. новембра 1893. године. Сада, 
по нашем "добром" обичају, настаје 

дуги спор између даљих сродника који 
су полагали право на наследство и 
Српске краљевске академије. Тај спор 
је Академија у своју корист окончала 
тек 1907. године. На жалост, за то вре-
ме летњиковац "Звезда", који је тек сада 
прешао у власништво Српске краљевске 
академије, услед небриге и елементар-
них непогода сасвим је порушен. 

Председник Српске краљевске 
академије Стојан Новаковић, 26. но-
вембра 1910. године, упућује мол-
бу Министарству просвете и цркве-
них дела да јој од министра народ-
не привреде издејствује дозволу за 
продају летњиковца "Звезда", "који је 
у дуготрајном расправљању масе пок. 
Милана Кујунчића елементарним не-
погодама сасвим порушен". Тек 3. маја 
1913. Државни савет Краљевине Србије 
доноси одлуку да Академија може да 
прода летњиковац "Звезду" и добивени 
новац унесе у Фонд Милана Кујунчића – 
Абердара:

"На основу члана 193. Устава земаљског 
одобрава се Српској краљевској 
академији да може продати летњиковац 
Звезду који јој је пок. Милан Кујунчић 
завештао и од продаје добивени новац 
унети у фонд образован од завештаних 
јој од пок. Милана Кујунчић а 18.000 ди-
нара, те из обе суме образовати фонд 
Задужбине Милана Кујунчић а Аберда-
ра којему ће правила прописати Српска 
краљевска академија".

Задужбина Милана Кујунчића - Аберда-
ра отпочела је рад тек 1931. године по-
што су и њени фондови који су до Првог 
светског рата обрачунавани у златним 
динарима преведени у сребрне.

Са почетком Другог светског рата на 
тлу Краљевине Југославије престале 
су све активности Српске краљевске 
академије. Тек 6. маја 1942. Академија 
је од фелдкомандатуре добила акт с 
поруком да Академији "bis auf weiters 
die Betatigung nicht gestattet ist", и тако 
остаје све до јесени 1944. године.

Листајући Годишњаке Српске академије 
наука, не наилазимо више на помен За-
дужбине Милана Кујунчића - Абердара. 
Материјална вредност Задужбине била 
је 1931. године, када је отпочела рад, 
779.000 динара у сребру са годишњим 
приходом од 45.000 динара, такође у 
сребру. Та Задужбина је 1948. године 
након извршене конверзије сведена на 
вредност од 1.963 ондашњих динара.



Koncert povodom dana majke 
Povodom dana majke ove godine su se 
desila čak dva događaja u istom danu, 
ali na različitim lokacijama. U subotu, 
26. marta 2011. godine naši najmlađi su 
kao gosti učestvovali nastupom na kul-
turnoj priredbi u domu u Zalogu, dok je 
KUD ˝Mladost˝ istog dana bilo organiza-
tor ovogodišnjeg koncerta folklornih grupa 
koji je bio održan u sali sv. Antona u Lju-
bljani. U goste smo pozvali makedonsko 
kulturno društvo ˝Ciril i Metod˝ iz Kranja i 
Udruženje Srba ̋ Vuk Stefanović Karadžić˝ 
iz Trsta, s kojima smo po prvi put imali čast 
da sarađujemo. Veče su obogatili i članovi 
KUD-a ̋ Mladost˝ koji već 10 godina čuvaju 
od zaborava srpsku tradiciju i kulturu. Kao 
zahvalnost za podršku, svim majkama 
smo poklonili cveće i sve prisutne pozvali 
na zabavu u gostionicu ˝Pri Jovotu˝. 

˝Zlatni opanak˝ Valjevo
˝Zlatni opanak˝ je tradicionalna priredba 
koja već duže vremena udružuje folklorna 
društva iz Srbije i dijaspore. Manifestacija 
posebno podržava zdrav takmičarski duh 
i pokušava da mladima približi izvornu 
muziku, pesmu i igru. Ove godine je na 
tom folklornom festivalu  u Valjevu (Srbija) 
učestvovalo oko 60 igračkih i 40 pevačkih 
grupa, s namerom da na najbolji način 
predstave ono što je najstarije, tradicio-
nalno i najkvalitetnije u procesu čuvanja 
naše narodne baštine. U samo nekoliko 
dana održano je više od 300 nastupa na 
različitim mestima na kojima su ljubitelji 
srpske kulture mogli da vide raznolikost 
bogatog istorijskog nasleđa. Ova mani-
festacija održana je 8., 9. i 10. aprila 2011. 

KUD "Mladost" 
Ljubljana

u Valjevu. Uglednim stručnjacima, etno-
grafima, muzikolozima i koreografima koji 
se nađu u žiriju festivala, svake godine je 
dodeljen vrlo težak zadatak - da proglase 
one koji su najbolji, znači one koji će prim-
iti zaslužene nagrade i priznanja. Tako je 
po završetku zadnje večeri, između više 
od 5000 individualnih učesnika, žiri iz-
abrao tri najbolja društva. Plaketa ˝Zlatni 
opanak˝ dodeljena je KUD-u ˝Kopaonik˝ 
iz Leposavića. Druga nagrada ˝Srebrni 
opanak˝ pripala je društvu ˝Abrašević˝ iz 
Kragujevca, a ˝Bronzani opanak˝ dobio je 
KUD ˝Branko Cvetković˝ iz Novog Sada. 

Ove godine i folkloraši KUD ˝Mladost˝ po 
prvi put su učestvovali na tom festivalu. 
Uprkos jakoj konkurenciji osvojili su sedmo 
mesto i bili u grupi tri društva koja su primila 
posebno priznanje za čuvanje tradicional-

nih igara, pesama i običaja. Brojne pohvale 
primila je i muška pevačka grupa ˝Zvuci 
mladosti˝.

˝Krajišničko veče˝
KUD ˝Mladost˝ se svake godine sve više 
uključuje u mnogobrojne projekte. Shodno 
tome se nakon povratka iz Srbije, sa man-
ifestacije ˝Zlatni opanak˝, ženska pevačka 
grupa odazvala pozivu Jovana Perića 
(vlasnik gostionice ˝Pri Jovotu˝ u Ljubljani) 
i u petak uveče, 15. aprila 2011., svojim 
nastupom se pridružila poznatoj krajiškoj 
grupi ˝Tromeđe˝. Ovog puta su uspele da 
dokažu da tumačenje ženskog pevanja ne 
gubi karakter jačeg (dinarskog) muškog 
pevanja. 

˝Fužinijada˝
U saradnji sa brojnim neprofitnim orga-
nizacijama (Društvo SPM, CSD Ljubljana 
Moste-Polje, ČŠ MOL Moste) već sedmu 
godinu zaredom održao se javni događaj 
˝Oživimo Fužine! Sosed sosedu človek˝ 
čiji je organizator Gradska opština Ljublja-
na. Ova priredba, održana u subotu 28. 
maja 2011., okupila je plesne i folklorne 
grupe raznih nacionalnosti koje deluju 
na području Ljubljane (Mladost, Ljiljan, 
Kalina, Međimurje, DSO Fužine, Emona, 
Vidovdan) i folklorne radionice, a nastupili 
su i komičarka Vesna Anđelković i reper 
Nikolovski sa prijateljima. Cilj manifestaci-
je je bio da se pokaže koliko je bogato i 
prijatno druženje komšija čija (etnička, 
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iz ovog kraja Slovenije vide ove lepe igre. 
Na ovogodišnjem Etno festivalu pored 
našeg društva nastupili su još KUD ‘’Una’’ 
Novi Grad Republika Srpska, KD ‘’Brdo’’ 
Kranj, KUD ‘’Mladost’’ Ljubljana, MKD ‘’Sv. 

Kiril i Metod’’ Kranj, SKUD ‘’Vidovdan’’ 
Ljubljana, FS ‘’Svoboda’’ Trbovlje, KUD 
‘’Brusači’’ Radeče i SKD ‘’Sava’’ Hrastnik

Zlatna plaketa
Na 16. evropskoj smotri srpskog folklora 
dijaspore i Srba u regionu koja je održana 
11. i 12. juna u Sava centru u Beogradu 
naši folkloraši postigli su veliki uspeh 
osvajanjem zlatne plakete kao i speci-
jalne nagrade za najuigraniji ansambl. U 
konkurenciji 52 društva naši folkloraši po-
kazali su veliki kvalitet i visok nivo a sve je 
to plod dugogodišnjeg velikog i napornog 
rada, sredstava i odricanja.

Tanja Božić

verska, itd.) kulturna raznolikost predstav-
lja bogatstvo na koje je lokalna zajednica 
izuzetno ponosna i čiji članovi mogu da se 
druže u duhu saradnje i solidarnosti. Ovaj 
događaj je u svoj bogato obojen kulturno-
umetnički program takođe uključio i sve 
posetioce priredbe koji su mogli u raznim 
radionicama da se „oprobaju“ u igranju i 
pevanju.

˝Književni dijalog˝
Projekat ˝Književni dijalog˝ i kulturni pro-
gram povodom slave Srpske pravoslavne 
crkvene opštine Ljubljana, Sv. Ćirila i 
Metodija realizovan je 29. maja 2011. kao 
literarno pre podne za decu koja su is-
tovremeno upoznavala kako srpsku tako 
i slovenačku književnost kroz poeziju, uz 
najlepše dečije pesme slovenačkih au-
tora prevedene na srpski jezik ili obrnuto. 
Govorimo o novom projektu koji je realizo-
van u periodu od 1. februara do 29. maja 
2011. na srpskom jeziku, a cilj je bio da 
se podstakne kulturna edukacija i razvoj 
kreativnosti. Namenjen je deci osnovnih 
škola koja su istovremeno slušaoci i 
izvođači, jer su preko interaktivne sarad-
nje mnogo toga mogli da nauče. Kao re-
zultat rada Književnog dijaloga i u znak 
zaključka projekta, imali smo priliku da 
29. maja, pred punom salom posetilaca 
Kulturno pastoralnog centra u Ljubljani, 
predstavimo svoj dugotrajni rad. Projekt 
je namenjen podsticanju kulturne svesti 
najmlađih, njihovom usavršavanju, podsti-
canju kvalitetnog kulturnog stvaralaštva, 
bogaćenju kulturnog života, vaspitanju, 
očuvanju kulturnog identiteta, plasiranju 
kvalitetnog projekta, povećanju različitosti 
kulturnih događaja i predstavljanju srpske 
zajednice. Ugostili smo brojne književnike 
i pesnike raznih etničkih zajednica koje 
deluju na području Slovenije među kojima 
su Mirjana Ribič, Sonja Cekova Stojanos-
ka, Branko Baćović, Vinko Piljagić, Neda 
Galijaš, itd. Celokupnu organizaciju i real-
izaciju projekta ˝Književni dijalog˝ vodila je 
Vesna Anđelković.

Etno festival Hrastnik 2011
Naša folklorna grupa nastupila je na 
Etno festivalu, koji je održan u subotu, 

4. juna 2011. u Hrastniku u organizaciji 
SKD “Sava”. Naši folkloraši nastupili su 
sa koreografijom Dejana Milisavljevića 
“Đurđevdan u Pasjanu”-igre iz Binačke 
Morave. Bila je ovo prilika za još jednu ve-

liku probu pred nastup u Beogradu a isto 
tako da ljubitelji narodnih igara i pesama 
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Дани српске културе 
у Љубљани
Прва манифестација поводом овог 
јубилеја под називом ''Дани српске кул-
туре у Љубљани'' одржана је у суботу 
18. јуна 2011. године на Погачаревом 
тргу у Љубљани. Овом приликом при-
казан је само дио дјелатности друшт-
ва а током године биће презентоване 
и остале активности. Искоришћена је 
прилика да се љубљанчанима покаже 
фолклорна дјелатност, која је иначе и 
најмасовнија дјелатност друштва, за-
тим српска кулинарика, туристичка по-
нуда као и да се присутни, они који су 
имали вољу и жељу, науче српске игре.

Почело се од оних најмлађих, цициба-
на, који су прво отпјевали једну српску 
народну пјесму а затим одиграли игре 
из Шумадије и за свој наступ добили 
велики аплауз и симпатије гледалаца 
којих је цијело вријеме ове приред-
бе било у великом броју а и лијепо 
вријеме је на свој начин допринијело 
да све протекне лијепо и занимљиво. 

Након цицибана на ред су дошли они 
мало старији и одиграли игре из Србије 
а њихов наступ обећава, има времена, 
још ће они имати прилику да покажу 
шта су научили, шта знају и шта могу.

Услиједила је кратка пауза на бини а 
водитељка је најавила Дејана и Микија 
који су присутнима показали кораке 
српских игара. У почетку неки су се 
нећкали, као да су се срамили, а онда 
се све више и више оних из гледалиш-
та укључило у коло и тако су Дејан и 
Мики имали свој први час овог дана, 
вјерујем да су били добри учитељи.

Програм је настављен пјесмом да би 
послије пјесме на ред дошле игре из 
околине Лесковца у извођењу још мало 
старије, мада сасвим младе, фолкорне 
групе, а то су они што чекају да уђу у 
прву екипу, а како су наступили неће 
дуго чекати. Након њих поново су на-
ступили они нешто млађи од њих и 

одиграли игре из Шумадије. На ред су 
дошле игре из Понишавља у извођењу 
опет оне нешто старије групе потпомог-
нуте са онима из праве екипе.

Дође на ред и пјесма, и то она крајишка, 
а како могу запјевати љубљанчанима 
су показали чланови мушке пјевачке 
групе и за своје пјевање били награђени 
великим аплаузом. А онда Дејан и Мики 
сиђоше у публику и поново почеше да 
их уче да играју српска кола да би се 
потом развило једно велико коло у које 
се многи ухватише и поиграше.

На крају програма на бини се појављује 
старија, или прва екипа, фолклора-
ши који су се окитили златом на 16. 
европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону и одиграли 
кореографију ''Ђурђевдан у Пасјану''- 
игре из Биначке Мораве.

Треба истаћи да су током приред-
бе били постављени штандови са 
српским јелима и пићима које су при-
сутни могли купити по веома присту-
пачним цијенама и на тај начин опро-
бати српску кухињу.

Била је ово лијепа манифестација и 
прилика да се покаже само дио српске 
културе и традиције а чланови КУД 
''Младост'' потрудили су се и понуди-
ли само дио свог репертоара и актив-
ности, публика је имала прилику и два 
сата уживала у програму, а ко је био 
гладан и жедан могао је на једноставан 
и брз начин та утоли и глад и жеђ.

Душан Јовановић

Културно умјетничко друштво ''Младост'' из Љубљане ове године обиљежава десет година свог постојања

 Мушка пјевачка група

 Најмлађи учесници програма

 Дејан и Мики
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''Коло'' у Љубљани
У склопу обиљежавања десет година 
постојања и рада Културно умјетничко 
друштво ''Младост'' из Љубљане по-
звало у госте и приредило концерт На-
ционалног ансамбла ''Коло'' из Београ-
да. Концерт под називом ''Балканска 
одисеја'' одржан је 18. јуна 2011. године 
у Љубљани, на љетњој позорници Кри-
жанке.

Публика, која на жалост није до краја 
испунила гледалиште, имала је прилику 
да више од два сата ужива у пјесми и 
игри овог ансамбла са врхунским игра-
чима, пјевачима и свирачима. О Нацио-
налном ансамблу ''Коло'' није потребно 
да се било шта посебно каже, о томе 
говори њихових шездесет и три године 
постојања, њихови успјеси, наступи и 
гостовања широм свијета, тако се пру-
жила прилика да и љубитељи фолклора, 
пјесме, свирке и игре у Словенији виде 
само мали дио богатог репертоара овог 
ансамбла. Онима који су то вече били у 
Крижанкама та прилика се и остварила.

Програм је почео извођењем пјесме 
''Цвати ружо'' у извођењу вокалног со-
листе Вишње Јовановић, сопран, жен-
ске пјевачке групе и народног оркестра 
Ансамбла ''Коло''. Да би затим програм 
био настављен сплетом игара из Србије.

У наставку програма приказане су игре из 
Беле Крајине у кореографији Мирка Ра-
мовша, затим свадбени обичаји из села 
Коретиште, игре из околине Гњилана у 
кореографији Радојице Кузмановића, 

''Тројно'', чобанско надигравање у 
кореографији Добривоја Путника а 
гочобија је био Милан Радовановић, 
прешло се онда пјесмом и игром у 
Подгрмечје и приказани ''Ђурђевдански 
обичаји из Подгрмечја'' у кореографији 
Милорада Лонића уз музичку пратњу 
традиционалних инструмената: дипле, 
двојнице и тамбура на којима је сви-
рао Борислав Бирач. Велике овације и 
аплауз публике фолклораши ''Кола'' до-
били су за извођење кореографије Де-
санке Ђорђевић ''Влашке игре'' као и 
Биљана Маринковић и Милош Вуловић 
изводећи кореографију ''Циганске игре 
из Војводине'' аутора Добривоја Путни-
ка. Затим је изведена кореографија Сло-
боданке Сеје Рац ''Цикни лоло'', српске 
игре из Западне Славоније.

Услиједила је пауза а онда су на сце-
ну ступили фолклораши КУД ''Мла-
дост'' и одиграли кореографију Дејана 
Милисављевића Звечанца ''Ђурђевдан 
у Пасјану'' игре из Биначке Мораве да 
би потом дошла на ред пјесма ''Где си 
било, јаре моје'' коју су отпјевали Кали-
на Панић, Бојана Ђорђевић, Александар 
Ракић и Милан Бачкуља из Ансамбла 
''Коло''.

''Врањанска свита'' увијек изазива по-
себну пажњу и одушевљење гледалиш-
та. Тако је било и овај пут да би онда 
на сцени остали чланови Народног ор-
кестра ''Коло'' који су извели сплет на-
родних мелодија ''Од када ми фрула не 
звони'' а као солисти на традиционал-
ним инструментима наступили су Марко 
Којадиновић и Борислав Бирач, а потом 
је изведен ''Мозаик'' – сплет народних 
пјесама у извођењу мјешовите групе 
пјевача и народног оркестра Ансамбла 
''Коло'', као вокални солиста наступила 
је Анђелка Петровић, сопран.

Полако се ближио и крај програма а 
водитељка је на бину прво позвала 

Радојицу Кузмановића, директора Ан-
самбла ''Коло'' а затим и Марка Вукмана, 
предсједника КУД ''Младост''. Радојица 
Кузмановић се захвалио на позиву ис-
такавши да је послије скоро тридесет 
година поново са ''Колом'' у Словенији 
и да ће се поново одазвати на позиве и 
доћи у госте. Такође је нагласио значај 
рада српских друштава у дијаспори 
спомињући велики број фолклорних ан-
самбала у тим друштвима која његују 
народну традицију и културу. Присутни-
ма се обратио и Марко Вукман и захва-
лио на посјети а онда су размијењени 
поклони, Марко Вукман је Радојици 
Кузмановићу поклонио умјетничку сли-
ку а Радојица Кузмановић је узвратио 
са графиком ''Београдски побједник''. 
Обојица су са бине испраћена великим 
аплаузом.

До краја програма Ансамбл ''Коло'' из-
вео је ''Шопске игре'', игре из источне 
Србије, ''Игре са старе планине'', обје 
у кореографији Драгомира Вуковића а 
програм је завршило ''Велико финале'', 
кореографија Радојице Кузмановића.

Све у свему, КУД ''Младост'' као домаћин 
и организатор и његови гости, чланови 
Националног ансамбла ''Коло'' из Бе-
ограда приредили су једно дивно и не-
заборавно вече са пјесмом, игром и 
свирком на радост и задовољство пу-
блике којој ће овај концерт дуго остати у 
лијепом сјећању.

Душан Јовановић

Након скоро три деценије Национални ансамбл ‘’Коло’’ из Београда гостовао у Словенији

 М. Вукман и Р. Кузмановић

 Игре из Србије

 Тројно

 Женска пјевачка група



Чланови СПД ˝Никола Тесла˝ из Постојне припремили су Дане 
српске културе у Постојни под покровитељством Општине 
Постојна. Ове године смо у госте позвали драмску секцију СКД 
˝Петар Кочић˝ из Крања, која се представила са својом добро 
изрежираном и уиграном позоришном представом Петра 
Кочића ˝Јазавац пред судом˝. 

Режисер и сценограф ове представе је Бошко Ђурђевић, 
глумац Драмског позоришта из Бање Луке, уз одличну глумачку 
екипу која се представила са следећим улогама: Остоја Шобот, 
као Давид Штрбац, Љубомир Андрић, судија, Љубомир 
Тодоровић, писарчић и као доктор Жељко Андрић. Програм је 
водила Сузана Кузмановић,  која се  одлично представила по 
први пут у новој улози. 

Представа је изведена у дворани Културног дома Постојна 
21.05 2011. са почетком у 20.00 часова, поред домаћих 
гледалаца представу је са великим интересовањем пратила и 
већа група гледалаца из Крања. На крају представе председник 
СПД ˝Никола Тесла˝ из Постојне Боро Мирић захвалио се 
присутним гледаоцима и глумачкој екипи СКД ˝Петар Кочић˝ 
из Крања за успешну сарадњу између два друштва. Такође 
је уручио посебно признање глумцима драмске секције СКД 
˝Петар Кочић˝. По завршеном програму гости и део публике 
преселили су се у клупске просторије СПД ˝Никола Тесла˝ 
где је припремљена заједничка вечера и забава уз оркестар 
естраднога певача Драге Нинића, који се представио са својим 

Дани српске 
културе у Постојни

новим песмама које су објављене на новом CD-у. Гости а и 
домаћа публика били су врло задовољни са приређеним 
програмом. Други део Дана српске културе у Постојни је 
припремљен за 11.06 2011. у просторијама СПД ˝Никола 
Тесла˝ где ће се представити изворна група »Весели кумови«,  
а представиће се и певачки таленти изворног мелоса чланови 
СПД ˝Никола Тесла˝ уз музичку пратњу познатог виолинисте 
Милисава Савића и мајстора на шаргији Радета  Николића.

Још једном користим прилику да се захвалим драмској секцији 
СКД ˝Петар Кочић˝, на одличној представи а општини Постојна 
за помоћ у реализацији овог пројекта.

 Боро Мирић

У организацији Српског културног друштва ''Сава'' из 
Храстника одржан је 4. јуна 2011. године 8. етно фестивал. Ова 
традиционална манифестација одржана је у спортској дворани 
у Храстнику. На самом почетку фестивала, након уводне најаве 

Етно фестивал 
Храстник 2011

водитељке, присутнима се обратио xxxxxx xxxxxxx, предсједник 
општине Храстник, који је поздравио све учеснике у програму 
као и присутне у дворани, похвалио рад СКД ''Сава'' истичући 
допринос друштва културној разноликости општине Храстник. 
Учесницима у програму пожелио је добар наступ а публици 
да ужива у пјесми и игри. Поред предсједника општине међу 
гостима су били и мр Драго Војводић, предсједник Савеза 
српских друштава Словеније, Никола Тодоровић, делегат у 
Скупштини дијаспоре и Срба у региону и представници КУД 
''Уна'' из Новог Града, који настављају успјешну сарадњу 
са СКД ''Сава''. Публика, која је добро испунила дворану, 
имала је прилику да види игре и пјесме из разних крајева а 
на овогодишњем фестивалу учествовали су : КУД ''Уна'' Нови 
Град, Република Српска, КД ''Брдо'' Крањ, КУД ''Младост'' 
Љубљана, МКД ''Св. Кирил и Метод'' Крањ, СКУД ''Видовдан'' 
Љубљана, ФС ''Свобода'' Трбовље, КУД ''Брусачи'' Радече и 
СКД ''Сава'' Храстник. Била је ово уједно прилика да мјештани 
Храстника виде и три фолклорне групе које су неколико дана 
касније наступиле на 16. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону. На крају програма присутнима 
се обратио и мр Драго Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније и захвалио се учесницима у веома 
занимљивом и квалитетном програму а Цвијетин Нешковић, 
предсједник СКД ''Сава'' свим учесницима уручио је признања 
за учешће на фестивалу. Након редовног дијела програма 
настављено је дружење свих учесника у истој дворани. Етно 
фестивал су финансијски и материјално помогли Јавни фонд 
РС за културне дјелатности (ЈСКД), општина Храстник и бројни 
донатори.

Душан Јовановић
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Krajiški momci se vratili iz Valje-
va sa festivala "Zlatni opanak" 
U Valjevo, u njegov simpatičan stari centar, 
stigli smo posle dugog puta. Posle obilaska 
scene i mjesta dešavanja smjestili smo se 
u lijepom hotelu nedaleko od centra grada. 
To nas je posebno radovalo jer smo imali 
mogućnost da se odmorimo i spremimo za 
nastupe i dešavanja tokom cjelog sledećeg 
dana.

Dan parada i nastupa pred građanima, u 
svakom trenutku pod budnim okom žirija, 
bio je jako naporan ali zanimljiv i pun malih, 
a na kraju i velikih izazova. Na našu veliku 
radost, posle dužeg vremena sreli smo se 
i sa našim dobrim prijateljima i prijateljica-
ma iz Bača i iz Mladenova, a na sreću imali 
smo i podršku naših kolega iz Ljubljane, 
kulturno umetničkog društva Mladost. Po-
drška nam je bila jako dobrodošla, jer nam 
je pripomogla da se suočimo sa tremom 
pred velikim takmičarskim nastupom. Mo-
ramo priznati da nam je bilo žao što zbog 
mnogih obaveza nismo imali mogućnost 
da im sledećeg dana podršku vratimo i da 
ih bodrimo kao što su oni nas.

Nažalost, u samom toku dešavanja bilo 
je organizacionih poteškoća, ali smo se 
uspješno probili kroz sve nejasnoće i pre-
preke i, po našem mišljenju, nastupe odra-
dili kako to dolikuje.

Konkurencija je bila jaka i zaslužili smo dru-
go mjesto na drugoj od tri pjevačke večeri. 
U toku parada uspjeli smo pogledati lijepe 
orkestre i dobre pjevače koji su takođe lije-
po predstavili svoje znanje i umeće.
Komentari naših kolega iz dijaspore i onih 
iz matice, pa i samih stručnjaka koji se ta-
kvom vrstom stvaralaštva bave već dugi 
niz godina, bili su jako pozitivni. Raduje 
nas što smo uspjeli da predstavimo našu 
grupu, a i naše društvo, kao kvalitetnu i 
ozbiljnu ustanovu i organizaciju.

www.brdo.si

Iz KD "Brdo" Kranj
Đurđevdanske igre
Kulturno društvo „Brdo“ iz Kranja održalo 
svoj 8. cjelovečernji koncert po nazivom 
„Đurđevdanske igre“

Prekrasno zdanje kulturnog hrama Ignaci-
ja Borštnika u Cerkljama bilo je 20. Maja 
2011. Godine mjesto održavanja 8. Cjelo-
večernjeg koncerta KD „Brdo“ pod nazivom 
„Đurđevdanske igre“. Publika, koja je došla 
u velikom broju, imala je priliku da više od 
dva sata uživa u pjesmi i igri, u programu 
koji je pripremilo društvo a u kojem su uče-
stvovali folkloraši od onih najmlađih, ciciba-
na, do najstarijih, veterana.

Nakon uvodnog pozdravnog govora i pred-
stavljanja gostiju među kojima su bili mr 
Drago Vojvodić, predsjednik Saveza srp-
skih društava Slovenije i Nikola Todorović, 
delegat u Skupštini dijaspore i Srba u re-
gionu, krenuo je program. Na sceni su se 
prve pojavile „Brđanke“, članice ženske 
pjevačke grupe koja je upravo tih dana iz-
dala svoj CD sa izvornim pjesmama. Otpje-
vale su pjesmu iz Vranjskog pomoravlja 
„Šetnala se kuzum Stana“.

Kao i do sada izvođački ansambl veo-
ma lijepo i kvalitetno izveo je koreografiju 
Saše Bogunovića „Gajtano mome mori“ a 
onda su na scenu stupio najmlađi uzrat, 
budućnost društva, koji su izveli splet tradi-
cionalnih pjesama iz Vojvodine, centralne 
Srbije i Bele Krajine a publika je sa odu-
ševljenjem prihvatila njihov nastup. Ovacije 
publike izazvao je Marko Kojadinović, član 
Nacionalnog ansambla „Kolo“ iz Beogra-
da svirajući na tradicionalnim instrumen-
tima a izvođački ansambl folklorne grupe 
KD „Brdo“ kroz koreografiju Mirjane Man-
dić i Milana Glamočanina „Guvno moje o 
Boćiću malom“ prikazao je božićne običaje 
i igre iz Like. Bila je ovo prilika da se poka-
žu i oni malo stariji, veterani, izveli su splet 
igara iz Leskovca i dokazali da mogu još 
dobro poigrati i zapjevati. Cicibanski an-
sambl, srednjeg uzrasta izveo je pjesme i 

igre iz Bosilegradskog Krajišta „Oro se vije 
kraj manastira“ i „Staroseosko oro“ da bo 
ponovo na scenu stupio Marko Kojadinović 
i izveo splet melodija na tradicionalnim in-
strumentima. Izvođački ansambl iskoristio 
je još jednu priliku da pokaže svoju novu 
koreografiju sa kojom će nastupiti na 16. 
evrospkoj smotri srpskog folklora dijaspore 
i Srba u regionu. Koreografija Slobodanke 
Seje Rac „Cikni lolo, kad pođeš u kolo“ i 
njeno izvođenje pokazali su da se mogu 
nadati velikom uspjehu na spomenutoj 
smotri. 

U nastavku programa cicibanski ansambl 
srednjeg uzrasta izveo je „Vlaške igre iz 
Kobišnice“, Negotinska Krajina a gost iz 
Beograda Marko Kojadinović još jednom 
je oduševio publiku sa sviranjem na tradi-
cionalnim instrumentima. Članice ženske 
pjevačke grupe „Brđanke“ još jednom su 
pokazale svoje glasove pjevajući „Oj livado 
rosna travo“, pjesma sa područja Like i „Vo 
naše selo malovo“, pjesma sa Kosova.

Na kraju redovnog dijela programa iz-
vođački ansambl izveo je pjesme i igre iz 
Crne Trave pod nazivom „Kad bapne goč u 
mene srce da iskoči“ u koreografiji Milana 
Glamočanina. I na samom kraju ovog, veo-
ma uspješno izvedenog koncerta, prisutni-
ma se obratio Mitar Vujinović, predsjednik 
KD „Brdo“ i zahvalio se svim učesnicima u 
programu kao i posjetiocima koji su došli u 
ovako velikom broju da vide nastupe folklo-
raša, svirača i pjevača.

Dušan Jovanović
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Kuhinje naših baka
Ovog proleća, odnosno 16. aprila 2011. 
premijerno je predstavljen novi projekat 
"Dobrote iz kuhinj naših babic" kojeg je 
organizovao Mladinski center Jesenice. 
Predstavljena su tradicionalna jela naroda 
iz bivše nam zajedničke države Jugoslavi-
je od strane aktivnih kulturnih društava na 
području Jeseničke opštine. Predstavili su 
se slovenačko kulturno društvo "Triglav", 
Makedonsko kulturno društvo »Ilinden«, Bo-
šnjačko kulturno društvo "Biser" i Kulturno 
prosvetno sportsko  društvo "Vuk Karadžić" 
iz Radovljice . 

Projekat je bio koncipiran tako da zrelije 
žene, kojima je tradicionalna kuhinja dobro 
poznata, nauče mlađe članice kulturnog 
društva kako se spremaju tradicionalni spe-
cijaliteti. Zajedničkim naporima su ispod ve-
štih ruku kuvarica nastala ukusna i mamljiva 
jela i sve to pod budnim okom kamermana 
koji je sve zabeležio divnim fotografijama i 
kasnije lepo ukonponovao na DVD disk. 
Sav događaj bio je propraćen muzikom ka-
rakterističnom za svaku kulturu koja je pred-
stavila svoju kuhinju. Stolovi su bili natrpani 
dobrim jelima koje su posle kuhanja narav-
no imali priliku da probaju svi učesnici i svi 
posetioci. Mirisi dobrog kuvanja su na zaku-
ske primamili lep broj posetilaca tako da je 
atmosfera bila sjajna i opuštena.

Koordinator i organizator za naše društvo 
bila je dugogodišnja članica naše folklorne 
grupe Bojana Stojanović, a kuvanja su se 
prihvatili i ostali članovi naše folklorne grupe 
- Nikola Džever, Leja Mikić, Daniela Mitrić 
i Aleksandra Vuković. Mentori su bile naše 
aktivne članice društva: Anka Stojaković, 
Duška Štikić i Božica Vidić kojima se ovom 
prilikom zahvaljujemo za svu podršku i sa-
radnju. Ovoga puta su se kuvarice pohvalile 
pripremljenim   pečenim paprikama koje su 
bile punjene sirom i krompirom i obogaćene 
raznim začinima. Za desert su ispekle kola-
če koji se zovu "Šape".

Želja Mladinskog centra je da projekat po-
stane tradicionalan i da se održava svake 
godine, zato su se maksimalno potrudili i 
napravili dobru promociju na DVD disko-
vima koje su podelili svim društvima za 
njihove članove i simpatizere. Takođe je 

"Kulturna 
mavrica 2011"

na raspolaganju brošura u kojoj su izvrsne 
fotografije ukusnih jela kao i recepti. Inserti 
su bili prikazani i na tradicionalnoj "Kultur-
noj mavrici". Čestitke upućujemo svim uče-
snicima našega društva za učešće u ovom 
projektu i promociji društva "Vuk Karadžić" 
kao i organizatorima ovog projekta - Zoranu 
Kramaru, direktoru zavoda za sport Jese-
nice i Lili  Tkalec, vođi "Mladinskog  centra 
Jesenice".

"Kulturna mavrica"
Tradicionalna priredba "Kulturna mavrica" 
održana  je 20. maja 2011. sa početkom u 18 
sati. Bio je ovo nastavak projekta "Dobrote 
kuhinj naših babic" započetog 16.04.2011. 
udružen sa kulturnim programom. Kao i pro-
šle godine, program je bio održan u Ledenoj 
dvorani Podmežaklja na Jesenicama. Pred-
stavila su se ista četiri kulturna društva koja 
su se predstavila kuvanjem - slovenačko, 
bošnjačko, makedonsko i srpsko kulturno 
društvo. 

Svako društvo je imalo svoj štand na kojem 
su izloženi tradicionalni predmeti koji ozna-
čavaju poreklo društva. Na štandu su ta-
kođe bila prisutna ukusna jela i tradicionalna 
pića kojima su počašćeni svi prisutni. Svako 

društvo se predstavilo svojim brošurama, 
nošnjama, predmetima koja su doprinela 
osnivanju njihovog društva i, naravno, na-
stupima folklornih grupa, recitalima, pesma-
ma i igrama. Kulturni program, kako i doliku-
je, otvorili su članovi domaćeg, slovenačkog 
društva KD "Triglav", a zatim naizmenično, 
svako društvo je izvodilo po jednu tačku i 
tako dobra dva sata dok se nije sve izređalo. 

Štand KPSD "Vuk Karadžić" je i ovoga puta 
bio dobro popunjen, kako hranom i pićem 
tako i raznim klupskim predmetima ili pred-
metima naših članova koji ukrašavaju njihov 
dom. Poučeni iskustvom prošlih godina, ove 
godine smo na naš štand postavili hranu na 
kraju kulturnog programa kako bi i sami uče-
snici u programu mogli da probaju specijali-
tete koje su pripremile naše članice društva. 

Naše društvo se ovoga puta predstavilo 
igrama, pesmama i recitalom. Na želju or-
ganizatora i na našu radost, predstavila se 
i glumica Vesna Anđelković odlomkom mo-
nodrame "Zorka and momcovi". Naši naj-
mlađi članovi pod vođstvom Snežane Radić 
predstavili su se sa nekoliko srpskih pesa-
ma. Naši najmlađi članovi su takođe jako 
aktivni. Jedan od njih, član literarne grupe 
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 Folklorna grupa KPSD ''Vuk Karadžić''



Ognjen Gigović, odrecitovao je pesmicu 
koju je napisao Vuk pod nazivom "Najkraća 
pesma". Dobro pripremljena Aleksandra 
Vuković objasnila je kuvarsku radionicu i 
odgovarala na pitanja voditeljke programa.  
Mada je bilo i teških pitanja, Aleksandra se 
dobro snalazila. Na kraju se naša folklorna 
sekcija predstavila igrama iz Bele Krajine 
pod vođstvom mentora Željka Milanovića.  

Predstavljeni su takođe inserti iz projek-
ta "Dobrote naših babic" kako bi ih videli 
svi prisutni. Program su zaokružili Mambo 
kingsi, koji su se pobrinuli za odličnu zaba-
vu još dugo u noć. I ovog puta veliko nam 
zadovoljstvo čine čestitke organizatora i 
pohvale svih onih koji su posetili naš štand, 
zato hvala svima koji su doprineli svojim ra-
dom i pozitivnom energijom da se naše dru-
štvo predstavilo na pravi način i u najboljem 
svetlu.
                                                                                                              
Uskršnji koncert u Prnjavoru 
Kao i svake godine, Uskrs je i ovog puta 
bio radostan događaj na ulicama Prnjavora. 
Najveći hrišćanski praznik bio je obeležen 
uspešnim programom i koncertom. Tradici-
onalnom prnjavorskom Uskršnjem koncertu 
u nedelju 24.04.2011. posle dugogodišnje 
saradnje po prvi put se pridružilo i naše dru-
štvo, KPSD "Vuk Karadžić", kojem je ovo 
bilo drugo gostovanje u Prnjavoru (jednom 
smo nastupili u domu kulture). 

Koncert je bio kao i do sada pripremljen od 
strane opštine Prnjavor i domaćeg kulturnog 
društva "Prosvjeta" Prnjavor. Na koncertu 
su bila prisutna lokalna srpska društva iz pr-
njavorske opštine, srpska društva iz Banje 
Luke, Brčkog, Dervente, Čelinca, Loznice 
iz Srbije, Bobote iz Hrvatske, naše društvo 
KPSD "Vuk Karadžić" iz Radovljice i ukrajin-
sko društvo iz Prnjavora. Kulturni program 
kao i koncert održali su se na trgu Boraca u 
centru Prnjavora. 

Najpre su se u 15.00 časova predstavile 
dečije folklorne grupe izvodeći razne igre 
koje su oduševile sve prisutne. Ipak su deca 
naše najveće bogatstvo. Bilo je tu i obave-
zno takmičenje u tucanju uskršnjim jajima. 
Tri prvaka dobila su praktične nagrade. Pre 
početka kulturnog programa odraslih folklor-
nih grupa, u 17.00 časova, održao se defi-
le kroz ulice grada Prnjavora, ispred doma 
Kulture pa do mesta na kome se nastupalo. 
Folklorna društva su se pokazala u svojim 
prelepim nošnjama prikazujući nošnje iz ra-
znih regiona. 

Defile je prožimala harmonija i veselje igra-
ča koji su pevali i igrali kroz grad kako bi po-
budili zanimanje građana i pokazali im da su 
folklorne igre, pesme i muzika sama dobar 
recept za radost i veselje. 

Društvo "Vuk Karadžić" predstavilo se kore-
ografijom "Igre iz Bele Krajine".  Za domaći-
ne je to bilo nešto novo. Prilikom dogovora 
smo zaključili da bi to bilo dobro radi razno-
likosti. Mnogi članovi folklorne sekcije su 
igrali po prvi put pred svojim rođacima koji 
nemaju prilike da ih vide kako nastupaju, 
a većina folkloraša je poreklom iz okoline 
Prnjavora. Folkloraši su lik Vuka Karadžića 
reprezentovali kako i zaslužuje. 

Posle folklornih nastupa, oko 22.00 časa, 
održan je koncert poznate pevačice sa srp-
ske estrade Goce Tržan. Njen energični 
nastup je izazvao euforiju i svi prisutni su 
zanemeli i uživali u njenoj izvedbi pesama. 
Izbor pesama bio je raznolik i nije ostavio 
nijednog slušaoca ravnodušnim. Divnim 
glasom očarala je mnogobrojnu publiku i 
zaokružila divan događaj. Pobrinula se da 
uskršnji koncert ostane nezaboravan do-
gađaj koji je trajao do kasno u noć. 

Dobra organizacija, lepo izveden program 
i odličan izbor i interpretacija repertoara 
Goce Tržan ostavili su odličan utisak i osta-
le su lepe uspomene. Svakako je svako od 
nas sa uskršnjeg koncerta odneo neki lep 
utisak i divno sećanje na najveći i najlepši 
hrišćanski praznik. Na zajedničkoj veče-
ri predstavnika društava uspostavljeni su 
mnogi kontakti za buduću saradnju.

Ovom prilikom zahvaljujemo se našem do-
maćinu, SKD "Prosvjeta" iz Prnjavora na to-
plom prijemu i očekujemo da ćemo i mi njih 
ugostiti već ove godine.

                                                                                                                            
Daniela Mitrić 
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Gostovanje u Austriji
Devetog aprila  2011. gostovali smo kod 
srpskog kulturnog društva "Nikola Tesla" iz 
Filaha. Ovo je bila naša druga posjeta tom 
društvu. Prošle godine su organizovali  prvu 
folklorijadu Tromeđe. Zamišljeno je bilo da 
učestvuju srpska društva iz Austrije, Italije i 
Slovenije. Za razliku od prošle godine, kad 
smo učestvovali sa pjevačkom grupom i kad 
je iz  Slovenije učestvovalo šest srpskih dru-
štava i jedno makedonsko, ove godine smo 
bili mi jedini predstavnici srpskih društava iz 
Slovenije i makedonsko društvo Ilinden iz Je-
senica. Filah je nama izuzetno blizu pa su se 
članovi društva dogovorili za start iz Jesenica 
u 12 sati. Zbog blizine mjesta nastupa nije 
bio potreban organizovan prevoz - išli smo 
putničkim automobilima.  Krenuli smo pre-
ko slikovitih predela Kranjske Gore i Koren-
skog Sedla. Budila su nam se sjećanja kad 
smo tim prelazom išli preko granice po kafu 
i slatkiše za našu djecu. Domaćini su nas sr-
dačno dočekali, a mi smo i stari znanci jer 
su česti gosti na našim priredbama. Takođe 
su prepletene i neke rodbinske veze između 
naših i njihovih članova. Preko našeg društva 
takođe su uspostavili kontakte i sa drugim 
srpskim društvima u Sloveniji. Kulturni pro-
gram počeo je oko 14.30 sati. Učestvovalo je 
deset srpskih kulturnih društava, jedno ma-
kedonsko i jedno domaće austrijsko. Naša 
folklorna sekcija je ovoga puta odigrala dvije 
koreografije - Glamočko gluvo kolo i igre iz 
Bele Krajine. Nastupe naše folklorne sekcije 
prisutni su nagradili burnim aplauzom, a svi 
naši članovi i simpatizeri bili su jako ponosni 
i zadovoljni. Ovaj nastup će ostati u sjećanju 
našim mladim folklorašima kojima je  ovo bio 
prvi nastup izvan granica Slovenije. Poslije 
kulturnog programa došao je na red i neo-
bavezni zabavni program uz orkestar Bore 
Paukovića iz Kranja i nama dobro poznati 

pjevači Mira i Nenad. Izvođenje muzičkog re-
pertoara zagrijalo je publiku koja je neizmjer-
no uživala i zabavljala se do kasno u noć. 
Stečena su bila nova poznanstva i skloplje-
na nova prijateljstva sa društvima "Opanak" 
iz Salcburga i društvom "Božur" iz Liezena. 
Ovo gostovanje će ostati u najljepšem sjeća-
nju našem najmlađem članu, Davidu Zrniću, 
koji je tog dana slavio svoj trinaesti rođendan 
i sva pažnja članova i folkloraša bila je po-
svećena njemu. Ovom prilikom željeli bi se 
zahvaliti našim domaćinima na srdačnom 
prijemu i čestitati im na odličnoj organizaciji 
i realizaciji projekta. Nadamo se da ćemo i 
ubuduće sarađivati i da će događaj postati 
tradicionalan.

Regionalni susret 2011
Godina prođe kao tren; ima već godinu dana 
od prvog nastupa obnovljene folklorne gru-
pe KPSD "Vuk Karadžić". U tih godinu dana 
mnogo toga se izdešavalo, iza nas su mno-
gobrojni nastupi, a mi nakon probijanja leda i 
stidljivog nastupa sa igrama iz okoline Čačka 
danas sa ponosom nastupamo opet na re-
gionalnom susretu odraslih folklornih grupa 
opština Radovljica,  Bled, Bohinj i Gorje. 
Ovoga puta to je bilo u petak 19. marta u Bo-
hinjskoj Bistrici u opštini Bohinj. Okupile su 
se folklorne grupe iz ovih opština, pod pokro-
viteljstvom Javnog fonda RS za kulturne dje-
latnosti. Nastupilo je 7 slovenačkih folklornih 
grupa i mi, jedini predstavnici drugih naroda 
koji ovde žive. Ovi susreti se svake godine 
sele iz opštine u opštinu, ove godine je to bilo 
u Bohinjskoj Bistrici u kojoj je naše društvo u 
prošlosti više puta nastupalo i ostavilo sjajne 
utiske. U dobro popunjenoj dvorani Kultur-
nog doma mi smo nastupili pretposlednji sa 
"Gluvim glamočkim kolom". Koreografiju je 
postavio Mile Đorđević, a vođa grupe je Želj-
ko Milanović. Gluvo glamočko kolo je veoma 

teško i zahtjevno kolo, igra se bez muzičke 
pratnje i svu dinamiku i ritam moraju doča-
rati sami igrači. Ovo je starobosansko kolo iz 
okoline Glamoča. U rijetkim igrama je soci-
jalni značaj toliko izrazit, kao kod ovog kola. 
U igri momci biraju buduću ženu, zato prei-
spituju zdravlje djevojaka, koje moraju u igri 
da pokažu svoju snagu i izdržljivost. Posle 
nastupa naše grupe prolomio se dvoranom 
gromoglasan aplauz, jer ovo domaća publika 
nema prilike da vidi svaki dan, ovo je za njih 
nešto novo. A  komentar vođe programa na 
završetku je bio da smo imali priliku uživati u 
nečemu što dolazi iz drugog kraja nekada-
šnje nam zajedničke države i da je to pre-
divno  da se događa na ovim prostorima. Na 
kraju su sve grupe dobile diplome i cvijeće za 
učestvovanje, a mi smo bili zadovoljni, u nadi 
da ćemo i iduće godine nastupiti na nekom 
drugom mestu i sa drugom koreografijom.

Pohod na Vodice
Subota 21. maja 2011. bila je specijalan dan 
za KPSD "Vuk Karadžić". Ta subota je bila 
obilježena prvim pohodom folklorne sekcije i 
ostalih članova društva na Vodice. Sunčano 
vrijeme je dozvalo veliki broj učesnika koji su 
svojom dobrom voljom uspjeli napraviti odlič-
nu atmosferu koja nas je pratila do samog 
vrha. Toplo vrijeme se pobrinulo za odličan 
provod. Zbor je bio u devet sati pred trgovi-
nom u Kropi. S tog mjesta smo se polako 
namijenili krenuti ka vrhu. Vodice su brdo čija 
je nadmorska visina 1118 metara. Put nas je 
vodio kroz lepu zelenu šumu u kojoj se čulo 
divno pjevanje ptica koje nas je pratilo sve 
vrijeme. Kitnjaste krošnje drveća stvarale su 
blaženu sjenu koja je branila suncu da do-
pre do nas. Bio je to hlad koji se nije osjećao 
osvežavajućim zbog visokih temperatura 
vazduha i okoline. Pohod na Vodice smišljen 
je bio kao kondicioni trening i naši članovi su 
uspješno stigli na sam vrh. Do vrha nas je 
vodio naš folkloraš Veselko Mitrić koji je stal-
ni gost na Vodicama, dobro poznaje šumske 
puteve na toj relaciji i glavni je inicijator tog 
pohoda. Posle dugog hodanja ekipa se okre-
pila domaćim pripremljenim jelima na Vodi-
cama. Tu serviraju tradicionalna slovenačka 
jela - ajdove žgance sa kiselim mlijekom i 
štruklje sa skutom - kao i dobra jela "za ka-
šiku" - segedin, bograč i gulaš. Jela su bila 
izvrsna i ukusna tako da niko od nas nije 
ostao gladan. Prijatnu atmosferu zaokružili 
smo pjevanjem pjesama, pričanjem šala, bo-
ljim upoznavanjem i opuštenim druženjem. 
Slijedio je povratak, ali ne istim putem da 
nam ne bi bilo dosadno. Na mjesto sa koga 
smo krenuli vratili smo se dobro raspoloženi i 
malo umorni. Da bismo tom pohodu dali neki 
lijep značaj, zajednički smo odlučili da se na 
kraju zasladimo domaćim sladoledom u go-
stioni Pri Jarmu. Nadamo se da će ovakvi do-
gađaji postati nešto stalno u našem društvu i 
da ćemo se još mnogo puta ovako zabavljati 
kad udružimo prijatno sa koristnim.

Milan Stojanović

Gostovanje,
susreti,pohodi
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tivna odgovornost, već je odgovornost 
uvek individualna – svi smo pojedinačno 
odgovorni za ono što činimo. Zato spas 

sveta vidi u pojedincima koji ne podležu 
uticajima političara i medija koji su njiho-
va produžena ruka. O neverovatnoj gla-
di u koju nas tera moderna potrošnja, a 
na kraju ostavlja praznoga srca, govori u 
svom romanu Glad. Dok čovek ne shvati 
vrednost malih sreća i malih koraka, neće 
se izmotati iz ruku manipulatora koji vode 
svet. 

Kaže da je sama najbolji primer istraj-
nosti jer za njen uspeh nisu bili zaslužni 
ni kritičari, ni mediji već ona sama. Svet 
u kome vladaju muškarci nije naklonjen 
uspešnim ženama, ali njihovo vreme ipak 
neumitno dolazi. Njen moto je: Nije važno 
da si u pravu, važno je da si srećan!

Miomira Šegina,
Dramatičarka, pisac, fotograf
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"Dnevnik 
srpske domaćice"
Devetnaestog maja smo se u Trubarovoj kući literature u Ljubljani družili sa poznatom novinarkom i piscem iz 
Beograda, Mirjanom Bobić Mojsilović. Razgovor sa autorkom je vodila Miomira Šegina, a susret je bio izveden pod 
okriljem Društva srpska zajednica i uz pomoć JSKD. 

 Mirjana Bobić Mojsilović i Miomira Šegina

Pozdravnu reč imao je Živko Banjac koji je govorio o skorašnjem  jubileju 
Društva Srpska zajednica i stanju srpske zajednice u Sloveniji.

Prvi autorkin roman »Dnevnik srpske 
domaćice« doživeo je 55. izdanje i pre-
veden je na francuski, italijanski i slo-
venački jezik (Založba Sanje). Pored 
pisanja romana (izašlo ih je već devet), 
napisala je tri drame (Suze su o.k., Imita-
cija života i Pozovi M. zaradi užitka) i dve 
zbirke kolumni (Srbija u ogledalu i Srce 
pod pritiskom). 

Mirjana Bobić Mojsilović je vatreni sago-
vornik koji ima šta da kaže. Iako je samo 
njen prvi roman jasno politički i donekle 
autobiografski, svi ostali se bave savre-
menim pitanjima međuljudskih odnosa, 
ljubavi i usamljenosti. Smatra da je ži-
vot dovoljno gorak, da ga ne treba za-
gorčavati još i knjigama. Svi njeni likovi 
su na neki način povezani sa knjigama, 
knjižarama, pisanjem i čitanjem. »Svaki 
knjižni moljac je potencijalni pisac. Knjige 
su najlepši, najjednostavniji, najjeftiniji i 
najdelotvorniji način da promenimo život. 
Pišem da bih ljudima ponudila onu divnu, 
slatku nadu; ne treba nam ništa spekta-
kularno da bi bili srećni.« 

I pored toga je njen pogled na širu dru-
štveno-političku scenu kritičan i bez dla-
ke na jeziku. »Da li ćemo ući u Evropu? 
Ma nećemo mi ući u Evropu, oni će nas 
deportovati! Evropa je novi luksuzni kon-
centracioni logor.« Mirjana Bobić Mojsi-
lović kaže, takođe, da ne postoji kolek-



Фолклор у Порторожу
У суботу деветог априла учествова-
ли смо на ‘‘Регионалном сусрету фол-
клорних група’’. Као и сваке године, 
ЈСКД је организовао дружење фол-
клорних секција са овога подручја При-
морске. Ове године организатор је 
била Подручна испостава ЈСКД Пиран.
Као по обичају, зборно место фолклора-
ша било је на паркиралишту код Точке. 

У пола три смо се окупили и смјестили 
у три комбија и неколико аутомобила. 
Комбије су возили Драган Савић, Го-
ран Вукашиновић и Милош Јачимовић. 
На поласку нас је испратио и наш 
предсједник Илија Јанковић и зажелио 
нам срећан пут и добар наступ, а исте 
жеље нам је пожелио и Милан Гла-
мочанин СМС порукама из Њемачке 
(службено је био одсутан). У три сата 
смо кренули из Нове Горице, а у пола 
четири смо већ били у Порторожу. 

Наступ смо имали у просторијама 
АУДИТОРИЈА. Ту су нас дочекали 
представници ЈСКД Пиран и упутили 
нас у гардеробе. У пет сати смо има-
ли генералну пробу коју су наши фол-
клораши одрадили уз помоћ млађе 
кореографиње Слађане Деспотовић. 
У Порторожу нам се придружио наш 
вјерни пратилац (славни хармоникаш) 
Дејан Ерцег и фрулаш Срђан Крговић 
из Крања, а незахвално би било да не 
споменем и три породице из Нове Го-
рице које су дошле са својим личним 
превозом да бодре наше фолклораше. 

Послије пробе дјеца су ишла у гар-
деробу на спремање за наступ, у 
чему су несебично помагали Горан 
Вукашиновић и Драган Савић. Програм 
је почео у седам сати увече. Отвори-
ли смо овај програм кореографијом 
Милана Гламочанина "Игре из Груже". 

Наступило је десет момака и дванаест 
дјевојака. Одмах за нама наступиле су 
и наше комшије СПД "Никола Тесла" 
Постојна, СКД "Сава" Храстник, дјечија 
фолклорна група АКУД "Коло" Копар, ве-
теранска фолклорна група АКУД "Коло" 
Копар и академска фолклорна група 
АКУД "Коло" Копар. Слога је одлич-
но наступила (одиграла) и одушевила 

малобројну публику међу којом је могао 
да се чује и њемачки језик (туристи). 
Након наступа отишли смо у Бертоке. 
У дворани мјесне заједнице Бертоки 
била је организована вечера и заба-
ва за све учеснике у програму. Овде 
су представници фолклорних група 
имали стручни разговор са представ-
ницом Јавног фонда РС за културне 
дјелатности (ЈСКД) госпођом Трампуж 
и Весном Бајић Стоиљковић, која је 
била у жирију. Наше дружење трајало 
је негдје до поноћи. У Нову Горицу смо 
се вратили око један сат по поноћи. 

На крају могу да кажем да сам био врло 
задовољан фолклорашима и самим 
наступом. На забави су били весели и 
пријатни према осталим фолклорашима. 
Коректни су били кад је требало ићи кући, 
весело је било и у комбијима уз пјесму 
све до Нове Горице. Право задовољство 
је дружити се са том омладином, по-
ред њих се и сам осјећаш млађи. 

Фудбалска секција одушевила 
у Пули!
Наши фудбалери већ трећу годи-
ну традиционално учествују на 
фудбалском турниру у Пули којег 
организује Српска заједница из Пуле.
Да би наступ наших фудбалера био 
успешан, представници СКД "Слога" 
нису ништа препустили случају. Већ 
у суботу извидница нашег друштва, 

Наступи, турнири
гостовања

 Са наступа у Жикиној шареници

 Заједничка фотографија са Жиком
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тј мотористичка секција, својим мо-
торима је направила малу извидницу 
у Пули и припремила терен за наше 
играче. Секретар друштва Петровић, 
председник спортске секције Дуроњић, 
његова лепша половина Жељка и Мићо 
Јаћимовић су већ у суботу својим мо-
торима отишли у Пулу да посете наше 
пријатеље који су три дана имали про-
грам поводом Српске културе у Пули.
У недељу 10.4.2011. планиран је фуд-
балски турнир, и гле чуда, окупило 
се десет екипа из свих крајева бив-
ше Југе. Стигле су екипе из Челин-
ца из Републике Српске, две екипе 
српских друштава из Трста, екипа ве-
терана из Краљева, неколико српских 
екипа из Хрватске и наравно наша 
Слога као представник из Словеније. 

Екипе су биле подељене у три групе. 
Првопласиране екипе из две групе ушле 
су у полуфинале, а из групе коју су чини-
ле четири екипе, првопласиране две еки-
пе су ушле у полуфинале. Наша Слога је 
у својој групи победила обе екипе и тако 
без пораза ушла у полуфинале, у којем је 
наишла на изузетно јаку екипу из Трста. 

Водила се велика борба у полуфина-
лу и Слога је имала у својим редовима 
праве борце који су знали стрпљиво да 
граде своју игру и да чекају праву при-
лику за гол. Тако су градећи своју игру и 
освајајући терен педаљ по педаљ успели 
да постигну два гола која су на крају за-
служено увели Слогу у велико финале. 

У финалу је наше велике хероје чекала 
екипа из Челинца, Република Српска, и 
морам признати да сам ја изузетно ква-
литетно финале намерно ескивирао. 
Отишао сам са пријатељима из Трста и 
Козине на једну дугачку кафицу, тако да 
сам се вратио на стадион када је резул-
тат већ био 4:1 за наше момке. До краја 
је остало мало времена да би момци из 
Челинца могли да направе изненађење, 
мада су смањили резултат на 4:3. 

Морам да истакнем и да се захвалим 
свим играчима као и вођству спорт-
ске и мотористичке секције на изузет-
но квалитетном представљању нашег 

друштва у Пули. Ово је пример како 
аматери могу да се понашају као пра-
ви професионалци. Као председник 
друштва морам да истакнем да сам био 
одушевљен успехом наших спортиста и 
још једном им честитам. Напред Слога!

Гостовали код пријатеља у 
Панчеву
Чланови Српског културног друштва 
‘‘Слога’’ из Нове Горице у времену од 
27. до 29.6 2011. гостовали су у Пан-
чеву код својих пријатеља, чланова 
ансамбла ‘‘Абрашевић’’ из Панчева. 
Дружење у Србији било је незаборавно 
и непоновљиво, наставило се дружење 
из Горице. Наиме ‘‘Абрашевић’’ је 
прошле године у септембру госто-
вао у Словенији на фестивалу ‘‘Раз-
играна срца’’ у Новој Горици, где су 
се та два друштва први пут и срела. 

Познанство уметничког руководи-
оца СКД ‘‘Слога’’ Милана Гламо-
чанина и уметничког руководиоца 
‘‘Абрашевић’’ Марије Радић довело 
је и до спајања и повезивања та два 
друштва. Тај потез показао се за ве-
ома добрим, јер су се упознала деца 
сличног узраста и сличних занимања, 
а уједно су и та два друштва нашла 
заједнички језик у многим стварима.
 
За време гостовања у Србији између 
осталог, поменута друштва гостовала су 
и у Жикиној шареници на националној 
телевизији РТС, где се свако друштво 
представило са малим делићем свог 
репертоара. У наставку првог дана 
чланови су посетили и Етнографски 
музеј у Београду и музеј у Панчеву. Ис-
пред историјске слике "Сеоба Срба" у 
музеју у Панчеву, председници друшта-
ва СКД ‘‘Слога’’, Илија Јанковић и КУД 
‘‘Абрашевић’’, Иван Радић, потписали су 
и свечану повељу, са којом су ова два 
друштва још обогатила своју сарадњу 
и где су се договорили за дугорочни 
вид сарадње између својих редова. 

У недељу 29.6. у дому културе у Пан-
чеву одржан је целовечерњи концерт, 

где су се представили домаћини са 
својим богатим и импресивним ре-
пертоаром а чланови ‘‘Слоге’’ су из-
вели три кореографије (Игре из цен-
тралне Србије, Игре из Лесковца) и 
премијерно "Оро се вије крај манасти-
ра" игре из Босилеградског Крајишта, 
све три у кореографији Милана Гламо-
чанина. Све три тачке биле су изведе-
не уз пратњу оркестра ‘‘Абрашевић’’ 
из Панчева под руководством сјајног 
хармоникаша Павла Убовића. 

Након повратка следило је неизбежно 
раздвајање, које наравно није могло 
да прође без тужних погледа, суза у 
очима, али без бриге, вођства друш-
тава деци су обећала да се сарадња 
наставља и да ће се поново убрзо сре-
сти. Чланови ‘‘Слоге’’ у повратку су се 
још укратко зауставили у Београду, 
прошетали Кнез Михајловом улицом 
и Калемегданом те се сретно и пуни 
позитивних утисака вратили кућама. 

Овај вид дружења и сарадње између два 
друштва, још једном је показао оно због 
чега вреди радити и бавити се овим по-
слом, јер то је један од главних циљева 
рада наших друштава у дијаспори. 
Очувати свој идентитет, упознати се са 
својим коренима и повезати се са држа-
вом матицом и при томе деци и члано-
вима нудити једно велико задовољство 
у игри, песми, наступању, путовању, 
дружењу и свему осталом што следи. 
Без такмичарског заноса, негативне 
енергије и са пуно позитивних емоција. 

 
Текст и фото:

Драган Савић. Илија Јанковић 
и Милан Гламочанин 

 Фудбалска екипа СКД Слога

 Милан Гламочанин и Илија Јанковић

 Са наступа у Порторожу
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''Књижевни маратон''
У петак, 17. Јуна 2011. године одржан 
је ''Књижевни маратон'' у просторима 
друштва. ''Књижевни мартон'' се одно-
сио на теме познатих крајишких писаца 
Петра Кочића и Бранка Чопића као и но-
беловца  Иве Андрића. Говорник је био 
познавалц српске  књижевности, писац  
и професор српског језика Душан Праћа 
из Бања Луке. 

Поред многобројних чланица и чла-
нова друштва скупу су присустовали 
и бројни гости. Предсједник ССДС мр 
Драго Војводић, секретар ССДС и уред-
ник листа Мостови Душан Јовановић, 

Кочићеви дани у Крању
СКД ''Петар Кочић'' иза Крања по други пут организовало тродневне ''Кочићеве дане у Крању''

предсједници и представници српских 
друштава из Крања  и Љубљане као 
и писци поете који пишу на матерњем 
језику у Словенији.

Представљена је и нова књига у којој 
је заступљено седам аутора, коју је из-
дало СКД ''Петар Кочић'' а носи назив 
''Славуји из нашег луга''.

После излагања Душана Праће било је 
много постављених питања око српске 
књижевности и српских књижевника као 
и тренутне ситуације на том подручју. 
Душан Праћа је веома сажето и стручно 
одговорио на сва постављена питања.

На крају, предсједник друштва Неђељко 
Марић се захвалио свим присутним го-
стима и учесницима у програму са пози-
вом да дођу и на остале двије приредбе 
које се одржавају 18.  и 19. јуна.

Драмски и фолклорни програм 
Дворана културног дома Стражишче код 
Крања била је 18. јуна препуна. Као орга-
низатори ове приредбе били смо веома 
изненађени. Пуна дворана гостију а још 
више пред двораном. Чују се међусобни 
коментари  представе ,, Јазавац пред су-
дом¨ јер су већ неки имали прилику да 
представу гледају више пута. Представа 
је почела у 20.15 часова, дворана пуна 
до посљедњег мјеста. Водитељица про-
грама Диана Кричковић поздравља све 
присутне госте и најављује почетак про-
грама којег је припремила наша драмска 

 Маринко Јагодић

 Душан Праћа

 Јазавац пред судом
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секција»Театар Давид« а представу ре-
жирао Бошко Ђурђевић из Бање Луке.

Улоге у овој представи, као и до сада 
играли су: Остоја Шобот – Давид, 
Љубомир Андрић – Судија, Љубомир 
Тодоровић – Писарчић и Жељко Андрић 
– Доктор. Гасе се свјетла у дворани, 
остају само на позорници. Почиње 
змијањска музика и представа почиње. 
Одлична аматерска глумачка еки-
па драмске секције друштва ''Петар 
Кочић'' за сат и десет минута показа-
ла је одличну представу без  грешке и 
на крају су били награђени огромним 
аплаудирањем присутних гостију.

После представе водитељка програма 
Диана Кричковић најавила је редослед 
наступајућих у фолклорном програму. 
Прва је на сцену изашла мушка пјевачка 
група СКПД ''Свети Сава'' из Крања која 
је одпјевала двије крајишке пјесме. 

Затим је наступила фолклорна група 
КПСД ''Вук Караџић'' из Радовљице. У 
веома занимљивој кореографији из-
азвали су велике овације међу присут-
ном публиком. Ветеранска група СКПД 
''Свети Сава'' Крањ такође је својим 
појављивањем на сцени и одиграним 
сплетом игара из Шумадије изазвала ве-
ома велике овације присутних  гостију у 
препуној дворани. Послије њиховог на-
ступа представила се ветеранска група 

СКД ''Петар Кочић'' из Крања. Одиграли 
су кореографију ''Змијање'' и за свој на-
ступ такође добили награду присутне.

На крају присутним гостима обратио се 
предсједник друштва Неђељко Марић. 
У свом говору захвалио се свим при-
сутним гостима у дворани и учесницима 
у програма. Све присутне је позвао да 
дођу на пикник друштва слиједећи дан.

Пикник друштва са спортским 
садржајем
Недјеља 19. Јуни, ујутро, киша лије к'о 
из кабла. Планиран је пикник друштва у 
спотском центру НК Храстје код Крања. 
Деликатна ситуација за одлуку, да ли пик-
ник одржати или не. Међутим, Кочићевци 
одлучујемо да пикник одржимо са плани-
раним спортским садржајем. Радна еки-
па се окупила око 11 часова, припреми-
ла све потребно за реализацију пикника 
и игара, односно дружења. Негдје око 
12 часова престала је киша и поче на-
род долазити. Око 13 часова имали смо 
већ охрабрујући број присутних, а око 15 
часова скупило се око стотињак гостију. 
Роштиљ је већ радио пуном паром. У 
15.30 окупиле се и фудбалске екипе 
ветерана, припремили су игралиште за 
мали фудбал, у међувремену је стигао и 
судија. Тачно у 16 часова почела је прва 
утакмице између домаћина и друшт-
ва ''Свети Сава'' Крањ. Иако ветерани, 

фудбалери су показали добру физичку 
припремљеност као и техничко-тактичке 
способности. Наравно, екипа друштва 
''Свети Сава'' коју су предводили искусни 
Благојевић, Тодоровић и Радосављевић, 
побједила је резултатом 3:2.

Занимљива дешавања догодила су се на 
другом полигону где се изводило бацање 
камена са рамена. Приављених је било 
12 бацача. Сваки бацач је имао три 
бацања. У веома јакој кнкуренцији баца-
ча: Бељкаш, Кљајевић, Радосављевић, 
Веља, Марић, Гашић, Мићо, најбољу 
технику у бацању камена са рамена по-
казао је Миле Гашић који је и побиједио 
у веома јакој кнкуренцији.

На трећем полигону је било све спрем-
но за показивање снаге у надвлачењу 
конпца. Екипе састављење од пет 
најјачих појединаца већ су биле спрем-
не на знак за почетак  потезања. На 
једној страни одабрана екипа друштва 
''Свети Сава'' а на другој страни ода-
брани тигрови друштва ''Петар Коћић''. 
На знак судије екипе подижу конопац 
а чује се глас судије попусти,попусти  
заставица мора бити тачно на среди-
ни коју означава одређена црта. Када 
је било све по прописима подешено, 
судија је звиждуком пиштаљке дао знак 
за почетак надвлачења. Било је веома 
занимљиво и заиста повуци-потегни. У 
веома изједначеној борби побједила је 
екипа ''тигрови'' друштва ''Петар Кочић'' 
на челу са Милојчићем.

Неђељко Марић

 Повуци-потегни

 Фолклорна група СКД Петра Кочић

 Фудбалске екипе
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Чини ми се као да је било јуче, а ето 
прошла је година и опет смо се члано-
ви друштва састали да обиљежимо и 
прославимо крсну славу друштва, Све-
те Тројице. Као и сваке године, тако 
су и у недјељу, 12. јуна 2011. године, у 
просторијама ватрогасног дома у Шем-
петру код Нове Горице, чланови и гости 
дочекани по старом обичају са добром 
ракијом и пријатељским осмјехом до-
бродошлице. Свечано украшена сала 
брзо се напунила са насмијаним и рас-
положеним члановима, који су искре-
ним аплаузом поздравили предсједника 
друштва, Илију Јанковића, који је чла-
новима честитао славу, поздравио при-
сутне госте, међу којима Милана Тур-
ка, предсједника општине Шемпетер-
Вртојба, Николу Тодоровића делегата у 
Скупштини дијаспоре и Срба у региону, 
представнике КПСД ''Вук Караџић'' из 
Радовљице, представнике СПД ''Никола 
Тесла'' из Постојне те Бориса Фурлана 
представника мјесног одбора Шемпетер. 

Свечани програм, на наше вели-
ко задовољство отворили су наши 
најмлађи учесници, који су уједно и 
ученици допунске школе српског језика, 
браћа Никола и Горан Вукашиновић, 
Дана Петровић и Тина Јаћимовић, ре-
циталом пјесмице за најмлађе,"Жаба", 
Тина Јаћимовић се представила са мо-
дерним плесом. Представила се и Ми-
омира Шегина са својом збирком прича 

Свете Тројице
слава СКД "Слога"

''Кроз црвено'' и ''Лепо је бити риба док 
ниси на удици. Публика је била изузетно 
задовољна.

По први пут смо имали прилику по-
слушати скеч, "Добросусеxи односи" у 
извођењу Бранка Баћовића и Марије 
Митровић, а потом је наступила наша 
фолклорна секција и својим наступом 
закључила забавни програм. Слиједи 
подјела признања најуспјешнијим так-
мичарима, који су се борили на турни-
рима у пикаду, малом фудбалу, скакању 
у даљ и бацању камена с рамена. 
Славски церемонијал, овој пут обавља 
свештеник који мијења нашег протојереја 
Душана Томића, који због болести није 
са нама, а којему желимо брз опора-

вак и срећан повратак. По завршеном 
славском церемонијалу слиједи ручак 
и право славско расположење, праћено 
добром музиком, која дигне на ноге 
присутне и тако док се као и све друго 
у животу заврши, растанком, 
стискањем руку, са жељом да се поно-
во састанемо, да ли на слави или не-

ким другим поводом, да не претргамо 
пријатељске везе, јер бити пријатељ 
и имати пријатеља и јесте смисао 
састајања, растајања, смисао живота.  
Пријатељи су и сви они који су несебич-
но не само помогли у организацији сла-
ве већ  су својим радом допринијели да 
се све реализује позитивно, квалитетно, 
пријатељи су и они који су финансијски 
помогли и зато им хвала, хвала, Дар-
ки Вукмановић, Петру Јевтићу, Радо-
вану Чајићу, Аници и Бори Куртума, 
члановима ИО Илији Јанковићу, Пе-
тру Цвијановићу, Здравку Домазету, 
Винку Прераду, Предрагу Петровићу, 
Дејану Јовићу, Божи Мркоњићу, Стојан 
Вукмиру, Срети Јаћимовићу, Ратку 
Вукајловићу, Виду Дуронићу и нашим 
сјајним домаћицама, које су се и овај пут 
показале са изврсним специјалитетима 
њихове слатке кухиње.

Мотористи на заједничком 
дружењу у СЦ Јава
Фудбалски турнир, који је одржан у СЦ 
Јава, 4.6.2011. дао је подстрек и мо-
тиристима из Мото секције Слога, да 
се окупе и са својим колегама из Мото 
клуба MC Company из Буковице напра-
ве заједнички круг кроз Првачину, Шем-
петер и Нову Горицу. На заједничком 
дружењу било је 15 мотора разних мар-
ки и кубикажа. Мотористи су изменили 
изкуства и уз добре ћевапе попричали о 
могућим будућим подухватима. Догово-
рили су сарадњу која, ће се реализовати 
на заједничком одласку на моторијаду 
у Републику Српску, тачније у град Мо-
дричу 22.07.2011. Један слатки поздрав 
њима и свима вама!

Добрила Цвијановић
 Они су отворили програм
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Историја медицине потврђује да су 
се у свету тек крајем шесте деценије 
XИX века жене могле уписати на 
студије медицине. Први је то жена-
ма омогућио Медицински факултет 
у Цириху, који је убрзо по национал-
ном саставу постао међународна ви-
сокошколска установа. У Цириху су 
студирале жене из целе Европе, али 
и по која из Америке и Аустралије. 
Највећи број је био из Русије, и то 
Јеврејки. Прва је студије завршила 
Швајцаркиња Морган 1863. године. 
Само 15 година касније, 1878. го-
дине, у Цириху је студије медицине 
завршила и прва Српкиња, госпођица 
Драга Љочић.

Прва жена лекар у Србији рођена је 
у Шапцу 1855. године, одакле су је 
родитељи, као обдарено дете, после 
основне школе послали у Београд, а 
затим у Цирих на даље школовање. 
Студије медицине уписала је 1872, 
али их при крају прекинула да би 
као лекарски помоћник учествовала 
у српско-турском рату 1876. године. 
По завршетку рата окончава студије 
и враћа се у Србију као "доктор ме-
дицине, хирургије, бабичлука и очних 
болести". Али, тадашња Србија још 
није била спремна да прихвати жену 
лекара, па је и поред швајцарске ди-
пломе, српска комисија морала да 
обави проверу Драгиног знања.

 
Кад је почео Први Српско-турски рат, 
Драга Љочић напушта студије и до-
лази у Србију да би радила као меди-
цинска сестра. По завршетку Другог 
Српско-турског рата, она у Женеви 
завршава студије медицине. Враћа 
се у Србију где се бави приватном 
праксом. Била је прва Српкиња која 
је постала лекар у исто време када 
и прва жена из Велике Британије. 
 
Учествовала је у свим ратовима које 
је Србија водила од 1876. до 1915. 
године - у два Српско-турска рата 
(први од 30. јуна 1876. до 1. новем-

бра 1877. године, а други од 13. де-
цембра 1877. до 31. јануара 1878. 
године), у Српско-бугарском рату (од 
14. до 28. новембра 1885. године), 
Првом балканском рату (од 17. ок-
тобра до 3. новембра 1912. године), 
Другом балканском рату (29. јуна до 
10. августа 1913) и Првом светском 
рату (од 28. јула 1914. до 24. но-
вембра 1915. године и у повлачењу 
српске војске на Крф). Одликована 
је високим војним одликовањима. 
У време Српско-бугарског рата (1885. 
године) Драга Љочић је била једини 
лекар у Државној болници у Београду.  
 
Поред свих заслуга које је стекла 
учествујући у ратовима, у оно вре-
ме у Србији, било незамисливо да 
једна жена буде лекар, па тако је 
била принуђена да, поред светски 
признате дипломе, тражи одобрење 
у Србији од стране Министарства 
унутрашњих дела да обавља праксу 
у Србији. 

Написала је тада у молби:  
„Ја сам свршила Медицински фа-
култет на Универзитету циришком и 
положила докторат као доктор меди-
цине, хирургије, бабичлука и очних 
болести, што доказујем приложеном 
дипломом. На основу овога молим г. 
Министра да ми изволи дати дозво-
лу да у Београду практикујем. И, ако 
би требало још какав услов да ис-
пуним, молим г. Министра само нека 
наредити изволи, и то ћу испунити”.  

Полагала је тестове пред самом ле-
карском елитом оног времена и на-
равно заблистала. И поред тога, није 
могла да ради као лекар у државној 
служби и то само зато јер је жена. 
Након тога, радила је у Београ-
ду као лекар у управи Моно-
пола и као приватни лекар.. 
 
Била је један од оснивача Материнског 
удружења и Кола српских сестара. 
Умрла је у Београду 1937. године 

 
Поводом седамдесетогодишњице 
живота, Драгој Љочић је, као својој 
славној претходници, Друштво жен-
ских лекара приредило свечану 
академију у Београду 1925. године. 
 
Поред тога што је била велики српски 
добротвор , остаће запамћена као 
ватрени борац за женску равноправ-
ност, захтевајући да жене добију пра-
во гласа.

Драга је била удата за новинара 
Аранђела Рашу Милошевића, са 
којим је имала две кћери, али и вели-
ких проблема као супруга политичког 
противника режима (због учешћа у 
неуспелој Тимочкој буни Раша је био 
прво осуђен на смрт, а затим помило-
ван и упућен у Београдску тврђаву на 
издржавање десетогодишње робије).

Др Драга Љочић, прва жена лекар у 
Србији, умрла је 1926. године. Почи-
ва на Новом гробљу у Београду.

Прва жена
лекар у Србији

 Драга Љочић
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Tokom zadnja dva do tri mileni-
juma, ogroman broj ljudi je preuzeo 
pasivnu ulogu u vlastitim životima, 
očekujući da neko drugi obavi njiho-
vo poslanstvo umesto njih samih. To 
su žalosne i kobne zablude proseč-
nog neprosvećenog čoveka koji nema 
osnovna znanja o samorazvoju i vlasti-
tom duhovnom putu, a ogromna većina 
ljudi je upravo takva. Dalje, društveni i 
religijski sistemi koji su se pojavljivali 
i izmenjivali u tom periodu bili su re-
dom postavljeni na nehumanim i anti-
-altruističkim temeljima, propagirajući i 
veličajući različite ‘’društveno-socijalne 
i verske ciljeve’’, a zanemarujući poje-
dinca i njegov lični razvoj. 

Možda je samo nekoliko pokuša-
ja stvaranja pojedinih društveno-soci-
jalnih zajednica u ovom periodu imalo 
istinski altruistički karakter, ali i ti po-
kušaji su se redovno izjalovili pod do-
bro organizovanim dejstvima ‘’tamne 
strane’’ (definicija ovog izraza zahteva 
mnogo dublju i širu analizu, što nije na-

Pravo na vlastiti 
put i ličnu istinu

mera ovog teksta, ali pod tim izrazom 
se podrazumeva ‘’sve ono što radi na 
štetu čoveka’’). Sve što se odvijalo u 
tom periodu bilo je pod snažnim anti-
humanim manipulacijama malog broja 
ljudi i organizacija kojima je bila važna 
samo moć i vlast nad ostatkom čove-
čanstva (što takođe zahteva poseban 
i opširan tekst, ali oni koji žele da is-
tražuju to polje, lako će pronaći mnoge 
informacije na tu temu). Ljudi su, gene-
ralno gledajući, veoma lako padali pod 
uticaj i vođstvo raznih vođa i ‘’mesija’’, 
kao i dobro organizovanih religijskih 
sistema, vlada, političkih organizacija 
i tajnih udruženja, na čelu sa ljudima 
koji ih vode i koji su po pravilu samo-
inicijativno preuzimali odgovornost za 
ostatak čovečanstva. 

A oni koji nisu pristajali milom, pri-
stali su silom (tako je i dan-danas, u 
sve očiglednijoj meri). Recept zla je 
oduvek bio krajnje jednostavan - pre-
tvarati strah i neznanje običnog čove-
ka u ispunjenje svojih ciljeva. 

Postojeći religiozni pokreti i njihovi 
brojni ogranci su korak po korak pre-
tvarali duhovnost u sisteme i dogme, 
stavljajući u prvi plan ideju o bogovima 
koja se zasnivala na čistom neznanju i 
smišljenim zloupotrebama, a čovek je 
potisnut u drugi, ili treći plan (pri tome 
moram napomenuti da nisam ateista, 
ali ni pripadnik postojećih religiozno-
-verskih sistema). Daleko od toga da 
bogovi i mnogi drugi viši oblici svesti 
ne postoje – reč je samo o tome da 
većina onih koji ih propovedaju i privi-
dno veličaju, nemaju pojma o njima, a 
kamoli o iskrenoj i ozbiljnoj duhovnosti. 

U dubokoj i istinskoj duhovnosti 
nije bitna odora koju neko nosi; nisu 
potrebne rasipne i filmski režirane ce-
remonije; ne grade se ‘’religiozni hra-
movi’’ na svakom koraku, samo da ne-
prestano podsećaju na svoje prisustvo 
i opominju ko iz pozadine vlada ovim 
svetom; centralna ideja duhovnosti 
nije zgrtanje materijalnog bogatstva i 
pretvaranje čoveka u poslušnog, men-
talno, fizički i duhovno retardiranog 
roba – bitan je upravo čovek, njegovo 
pravo na slobodan izbor i vlastiti put 
samostalnog razvoja. A najviše od sve-
ga – bitno je čovekovo biće i duh.

Već vekovima scenom vladaju ra-
zni vladari, sveštenici, političari, ban-
kari, vojskovođe, direktori, biznismeni, 
tajne organizacije i službe, kao i dru-
gi moćnici na čelu različitih institucija 
koje imaju samo jedan cilj – potčiniti 
ljude i pretvoriti ih u robove. Naravno, 
u celoj zbrci koja traje između dve i tri 
hiljade godina, većina ljudi je izgubila 
bilo kakav značajan duhovni oslonac 
i putokaz, živeći istovremeno u strahu 
i iluziji vlastitog spasenja i iskupljenja. 
Iskupljenja od čega?!? Ko je zapravo 
grešan i zao u celoj priči? 

Paralelno sa svim tim, mnoga 
stvarna i drevna božanstva su zabo-
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ravljena ili su olako odbačena, a stvo-
reni su njihovi surogati, kojima ljudi i 
dan danas prinose žrtve i mole ih za 
spas pomoću istih onih rituala, kojima 
su se nekada davno prizivali izuzetno 
jaki demoni. Koji bogovi traže žrtve u 
ljudskoj krvi i opravdavaju nasilje bilo 
kojim ciljem, makar to bio i ‘’samo’’ od-
govor na nasilje? Delimično i iz nabro-
janih razloga, mnogobrojni anđeli, bo-
žanstva i drugi viši oblici svesti, u ljud-
skom svetu su već dugo prisutni samo 
onoliko koliko je i kada je neophodno. 

Nastao je sveopšti haos koji na 
Zemlji, ali i u velikom broju drugih sve-
tova, jer mi nismo jedina bića u kosmo-
su, bez obzira što smo nekako navikli 
da verujemo samo u ono što vidimo 
vlastitim očima – a to što vidimo, bolje 
rečeno, ono što verujemo da vidimo, 
samo su brojne i sjajno osmišljene ilu-
zije, specijalni efekti i trikovi... Da bude 
do kraja jasno – nisu svi religiozni ver-
nici i sveštenici išli pogrešnim putem, 
niti su sve religiozne ideje i verovanja 
bili pogrešni i nasilni. 

Među religioznim vernicima, jedna-
ko koliko i među ateistima i praktikan-
tima drugih duhovnih učenja, uvek je 
bilo velikih ljudi, svetlih i svetih pojedi-
naca, velikih mislilaca i filozofa, koji su 
bili duboko posvećeni duhovnosti. Ali, 
svi oni su otkrivali svoje biće i duh kroz 
vlastiti individualni put, kroz samospo-
znaju, a ne kroz nešto izvan sebe što 
ne odgovara njihovoj prirodi. A onaj ko 
spoznaje sebe, spoznaje i sve što po-
stoji. 

Puteva ima bezbroj i za svakoga je 
neki drugi, njemu namenjen, poseban i 
neponovljiv. Iz toga je jasno da je veći-
na pravila i sistema, koji su ljudima ser-
virani i pod raznim pritiscima nametnu-
ti, zapravo najobičnije nasilje. Trpeći 
takvo nasilje, ogromna većina ljudi je 
već predugo primorana da se svrsta-
va u različite kaste, religiozne sisteme, 
političke partije, države, narode, nacije 
i druge neprirodne strukture, a rezultat 
je gubitak individualnosti čoveka i zati-
ranje Ljubavi, kao osnovnog duhovnog 
kvaliteta i smisla čovekovog. 

Od kako se čovek rodi, zapravo 
čak i pre nego što otvori oči i udah-
ne vazduh – već je obeležen i već je 
neko uzeo sebi za pravo da ga prisvoji, 
oduzevši mu osnovnu slobodu izbo-
ra i izrekavši mu prvu, ‘’dobronamer-
nu i punu ljubavi’’, presudu - ‘’Ovaj je 

naš!’’. ‘’Mi te volimo i znamo šta je za 
tebe najbolje, zato ćeš ti biti hrišćanin, 
musliman, Jevrej ili ateista... bićeš in-
ženjer, sportista ili raznosač pice... 
heteroseksualac, homoseksualac ili bi-
seksualac... itd.’’. To je ljubav?!? Zna-
či, još i pre nego što uopšte postane 
svesno sebe i nove situacije u kojoj se 
zateklo, to novo biće, novi čovek, već 
se suočava sa prvom ozbiljnom pre-
prekom na vlastitom putu. 

Za mene su tu stvari potpuno ja-
sne, pošto sam oslobođen bilo kakvog 
pritiska da nekome ili nečemu moram 
pripadati. Ali, de facto, to su prilike koje 
vladaju u ljudskom svetu. Međutim, ne 
treba očajavati niti se prepuštati letar-
giji – dovoljno je da se svako od nas 
posveti sebi, svojoj stvarnoj unutra-
šnjoj prirodi, koja ga već povezuje sa 
svim ljudima i ostalim bićima, božan-
stvima i svime što postoji. 

Onda nam neće biti potrebna ra-
zna ‘’društva za zaštitu ovoga i ono-
ga’’, zbog kojih se opet osnivaju neka 
‘’društva za zaštitu ovoga od onoga’’, 
i milion sličnih gluposti – jednostavno, 
neće biti toliko ugroženih i napadnutih, 
jer će se svako mnogo bolje pobrinu-
ti da zaštiti sebe od sebe i druge od 
sebe. Pre svega, kada svako počne 
da se bavi SOBOM, a ne DRUGIMA, 
onda će automatski biti i više toleranci-
je, razumevanja i ljubavi, a manje stra-
ha, podela i nasilja.

Ali, pre toga je još potrebno odba-
citi i mnoga stara i izmišljena božan-
stva za koje je već previše ljudi žrtvo-
valo svoju slobodu i pravo na dostojan-
stveni ljudski život – odbaciti predse-
dnike, vlade, političke partije, banke, 
multinacionalne kompanije koje nam 
kroje život (sve one koje se reklamiraju 
na TV, radio-stanicama i na ogromnim 
panoima koje vidite uz cestu dok se 
vozite autom, a zbog kojih se pokreću 
ekonomske krize, ratovi i epidemije 
zaraznih bolesti) i bombarduju nas (či-
taj – ‘’programiraju nam misli, emocije 
i akcije’’) svojim otrovnim i uglavnom 
nepotrebnim proizvodima... 

Uostalom, spisak je prilično duga-
čak i mogao bih da ga pišem na bar 
još desetak stranica, ali to nije moja 
namera – onda bih i ja bio isti taj koji 
vam nameće svoje ideje, konstrukcije 
i programira vas u svoju korist. Moja 
namera u vezi sa ovim tekstom u po-
četku je bila samo da ga napišem, da 

izrazim svoj stav kao čovek koji ima 
pravo na vlastito mišljenje i izbor, bez 
obzira da li ću ga već sutradan izbri-
sati sa jednim klikom na ‘’Delete’’ - A 
sada, kada je napisan i ako ga urednik 
časopisa bude smatrao kao primernog 
za objavljivanje, za mene više uopšte 
nije važno šta će sa njim biti – neka ga 
svako razume ili ne razume na svoj na-
čin, uzme nešto iz njega ili ga u celini 
odbaci... neka ga svako po želji sanja 
ili zaboravi da ga je ikada pročitao... 
nekoga će možda pokrenuti na vlastita 
istraživanja i otkrivanje vlastite istine, a 
nekoga će možda gurnuti još dublje u 
uverenje da su ovakvi tekstovi štetni, 
bogohulni ili antipropagandni – meni 
je sasvim svejedno, jer sam slobodan 
čovek koga nije strah da traga za svo-
jom istinom i svojim vlastitim putem, a 
pri tome bez ikakvog napora razumem 
i prihvatam da isto tako i svako drugi 
ima jednako pravo - ni više, ni manje.  

Srđan Đerić

U sebi

Nisam u svome telu
u sebi sam
u svemu sam

bezgraničan i
                 beskrajan
sve sam i ništa,
a to dvoje zajedno
opet čine
                              sve...

Dok ovo zapisujem
i dok ovo čitate
i sve vreme koje pluta
u oba pravca,
ja sam svugde u svemu

moje telo je prividna granica,
tako vam je lakše
da me odredite i
mislite da me poznajete...

Ništa zato,
jer i sam se ponekad uhvatim
u istoj iluziji.



Hemingvej, „majstor“ iz Zemlje kauboja je 
mnogo voleo jednu karipsku državu, Zemlju 
debelih cigara, svoga dedu i more, tako da 
se tamo i preselio. Lupkam u ovu moder-
nu pisaću mašinu koju neki zovu prenosni 
računar ili laptop i gledam u bazen koji se 
puni „plavom“ vodom. Ispred mene miriše 
meso i lepinja od ručka koji nismo uspeli 
da pojedemo, ne zato što je ručak bio loš, 
nego što je, po balkanskim običajima, bio 
preobilan. Kao ni Hemingvej u Zemlji de-
belih cigara, tako ni ja u sobi nemam ras-
hladne uređaje, ali imam devojku koja se 
već toliko puta preoblači, dok se sprema 
za večeru, da mi pravi preko-potrebnu 
promaju. Ali ništa ne pomaže. Skidam 
košulju i pantalone i gledam 
da mi graške znoja 
ne slete na tastatu-
ru. Potpuni ugođaj. 
Pravi tropski dan. 
Iza bazena teče reka 
od koje očekujem da 
mi donese ideje za 
pisanje. Na obližnjem 
travnjaku deda zviždi dok 
se šeta golih preplanulih 
leđa. Otvaram novu flašu 
(ovoga puta piva, pošto 
sam vino već popio) i čekam jesen.

Slučajni putnik-namernik može na početku 
i da ne primeti da je došao na Balkan. Po-
gotovo ako dođe uveče, pa je mrak. Jedva 
se primećuje i auto-put, pošto je dobro sa-
kriven iza rupa, ali zato posetilac može ve-
oma lako da primeti nafrakane(1) devojke 
koje u kratkim suknjama sa lakoćom sede 
na bankinama ili se njišu pored puta. Pomi-
slih, kako su lepršave, prozračne i „lake“. 

I tu, slučajni putnik ili namerni gost oseti ono 
zbog čega naši ljudi (a i neki stranci) vole da 
se vraćaju na ovo parče zemljine kugle. Ne 
znam na šta ste vi pomislili, dok ste zami-
šljali kako u ritmu novca zanosno lepršaju i 
mame vas požudnim pogledima, ali ja sam 
mislio na gostoprimstvo. Devojke se sme-
škaju i gledaju pravo u oči – jednom rečju 
vole da ste tu pored njih. Kao što to vole i 
prodavačice pljeskavica dok vas promatraju 
i odlučno pomeraju glavu gore-dole i pitaju: 
I!?… što, kada se prevede sa balkanskog 
jezika, znači: Da li biste bili ljubazni da mi

kažete koji od priloga želite da vam 
stavimo u pljeskavicu?

To je ono što natera čoveka da primeti 
Balkan, kao i dejstvo da mora da se bori 
za svoj sto dok drugim krajem oka gleda 
da mu tri auta ne zaparkiraju njegov. Kao 
iskusni desperados morate da pratite ak-
ciju oko sebe i da pamtite lica vozača, ina-
če nećete moći da odete dok se roštilj ne 
ugasi. A kada radi 24h na dan, to može da 
bude vrlo ozbiljan problem.

***
Pa nemoj tu da mi sedaš – gunđao sam i 
odmahivao rukom sa namrgođenom facom 
i terao zbunjene potencijalne jedače plje-
skavica, koji su zaboravili da ako hoće da 
se pridruže ljudima za stolom ne bi bilo loše 
i da pitaju da li je slobodno, a ne samo da 
sednu kao muve na govno, pardon na mom 
izrazu. Bar ovde na Balkanu je to nekada 
bio red (ne da sedaš na govna, nego da pi-
taš). Sada su od silnog reda ostali redovi, 
a otkako smo, svi odreda, slobodni i demo-
kratski, oslobodili smo se i te poslednje ste-

ge, u ovom slučaju bontona (Bon Ton = Lepi 
ton… ili pravila lepog ponašanja).

Balkan ponekad može ostati neprimećen i 
zbog dimne zavese. Kada ujutru za vreme 
doručka probaš da nađeš svoj sto, treba ti 
GPS kao i specijalna oprema za izbega-
vanje objekata na putu odnosno izbačenih 
nogu alfa-mužjaka(2) kojima valjda isti obe-
ležavaju teritoriju. Ne zapišavaju svaki sto 
posebno, ali zato piju špricere i štite svoju 
teritoriju dimom i prodornim pogledima, po-
što nikada ne znaju kada će, a ni odakle, 
neprijatelj da naiđe.

Zbog svoje neizvesne istorije u kojoj je sva-
ko ko nije imao šta pametno da radi pro-
bao da ih osvoji – Balkanci uvek moraju da 
budu spremni i informisani. Zato svi drže 
svoje mobilne telefone pored noža i viljuški 
i poluzatvorenih očiju (od kojih je oko u koje 
ulazi dim malo zatvorenije), lagano nagnute 
glave (valjda da im dim ne ide u oba oka), 
gledaju SMS poruke sa takvom ozbiljnošću 
i pažnjom da misliš da su u najmanju ruku 
dobili izveštaj sa berze a ne poruku od ko-

Sedim u hotelu-hacijendi negde u srcu Balkana.
Vrućina je nesnosna. Košulja mi se lepi za leđa.
Pijem vino i osećam se kao balkanski Hemingvej
(Hemingway)…

Balkan
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mšije u kojima ih on obaveštava gde trzaju 
šarani. Jedni gledaju povremeno preko mo-
bilnih telefona, … drugi lupkaju kutijama od 
cigareta o sto, a treći ključevima od automo-
bila, što podseća na ritual teranja zlih duhova 
veoma poznat na Crnom kontinentu. Sve to 
povremeno prekidaju zalogajima hrane sa 
severnjačkog stola(3) punog kojekakvih đa-
konija. Sto je valjda dobio takav naziv zato 
što je neko iz ovih krajeva video kako tamo 
na severu ljudi stave sve na sto, a ti možeš 
da uzimaš koliko hoćeš, i to nekažnjeno, tako 
da neki ovdašnji likovi i dan danas to iskori-
šćavaju da napune džepove svime sem mle-
ka – jednostavno da se nađe do sledećeg 
obroka.

Pošten narod ti Severnjaci – drže hranu 
potpuno nezaštićenu. Ali ovo nije tamo 
neka Severna država, ovde se jelo štiti di-
mnim zavesama. Red slanine, red jaja na 
oko, red feta sira, red kobasica, pet vrsta 
salama… sve kalorično kao da se gost pri-
prema za olimpijadu. Pa i jeste, olimpijada, 
u disciplini – kako ostati smiren dok ti se 
ljudi ubacuju u red i ispred auta, kako ne 
gubiti živce kada oko vas sve tandrče, zuji 
i lupa, kada je maksimalna temperatura 
„samo“ 37 stepeni C, kada su prodali zadnji 
auto sa žmigavcima 1975 godine, kada su 
pešački prelazi svuda gde su i pešaci, kako 
da vam se ne digne pritisak kada vam se 
ispred nosa šepure utegnuti ženski atribu-
ti kojima ne trebaju zapadnjački pušapovi, 
tzv. sisodizači. Ne, one ti dižu pritisak bez 
ikakvih specijalnih holivudskih efekata.
Ovo poslednje ne važi samo u silikon-veliju 
(Silicon Valley), delu Beograda sa najviše 
silikonskih grudi i ostalih dodataka. U tom 
kvartu, prepunom klubova i kafića, ima naj-
više plastičnih operacija po glavi stanovni-
ka na Balkanu. Jedini ozbiljan konkurent je 
Los Anđeles (Los Angeles) u Zemlji kaubo-
ja. Ovde sise nisu sise već UFO odnosno 
NLO (Neverovatno Loptasti Objekti). 

Dakle, kada se pripremate za olimpijadu, 
odnosno kada doručkujete, sednete u auto i 
krenete, već na prvom semaforu ili postajete 
Balkanac ili je bolje da se vratite odakle ste 
došli. Ako želite da izgledate kao Balkanac 
nabacite mrk pogled, oštar start, ugasite 
farove (da vas valjda neprijatelj ne vidi), ne 
koristite žmigavce (da zavarate istog tog ne-
prijatelja), uklonite sigurnosni pojas (pa ni-
ste valjda tamo neki softić, pederčić, pič…), 
prisetite se svih polnih organa i mesta gde bi 
oni mogli da se nađu, uključite sve senzore 
u glavi i instikte za samoodržanje, izbacite 
lakat kroz prozor (iako je napolju 37°C, a vi 
imate klimu) da bi ste pokazali svoje mišiće, 
zlatan sat, prsten i narukvicu kao i istetovira-
nog orla, tigra ili napupelu plavušu.

***

Znači malo po malo, kako sam polako otva-
rao oči, posle prve jutarnje kafice(4) ispred 
mene se ukazivao „The Balkan“ sa svim 
svojim lepotama i manama, prepun gegaju- 

ćih subjekata iza čijih senki se mogu sakri-
ti najmanje tri brigade oslobodilaca. Ovde 
svi hodaju kao da su oslobodili sve od svih 
i svega, a najviše sebe od sebe samih. Pravi 
zen-majstori, oslobođeni svih misli, gledaju 
levo-desno iza tamnih naočara, držeći u je-
dnoj ruci cigarete a u drugoj mobilni ili dva (u 
šorcu koji ima tri plave štrafte na nogavicama 
vrlo brzo ponestane mesta). Gaze (hodaju) 
ponosno u svojim belim čarapama i patika-
ma, kao na vojnoj paradi. Da, ovo počinje 
da liči na Balkan, gde ljudi ne okreću samo 
glavu kada žele nešto da pogledaju, nego 
celo telo, onako monumentalno, dok „puca-
ju“ svojim dubokim glasovima, gde ženama 
pucaju grudnjaci, a suknje se završavaju pre 
nego što su i počele, gde svi obavljaju važne 
telefonske razgovore koji očigledno nisu taj-
ni, pošto se čuju i tri ulice dalje.

Da, ovo je Balkan, mislio sam dok sam gle-
dao gomilu koja je plesala u ritmu sirena od 
automobila. Ovde su žene „gole“ i lepe kao 
antički kipovi a „vruće“ kao gejziri. I da ne 
pomislite da su žene samo takve. I muškarci 
„nisu loši“. Dobro, možda nisu lepi kao te an-
tičke statue, ali su zato tvrdi poput njih i erup-
tivni kao gejziri. Ovde je trotoar pun rupa od 
ženskih potpetica koje obično nastaju u ovo 
letnje vreme kada ja sunce žestoko, a asfalt 
mek kao duša..
Ta vrućina, pomešana sa visokom vlažno-
šću, pravi neku nadrealističku atmosferu. 
Nije kao u Zemlji kauboja, gde vrućinu od-
ganjaju (teraju) posebnim indijanskim ritu-
alom zvanim erkondišn (air-condition). Ne, 
ovde ti mozak nabubri od te vrućine kao i 
od raznih dimenzija gledanja na svet, ali i 
sveta na tebe, i onda jedini ritual koji ti osta-
ne su domaće autohtone psovke. Ovde je 
sve predimenzionirano. Od visokih štikli i 
visokog mišljenja o samima sebi, pa sve do 
ogromnih gužvi sazdanih od ljudi i automo-
bila koje ne pokreće benzin nego vreli tem-
perament.
Ovde su komarci veliki kao rode (kao u baj-
kama i pozorišnim predstavama), a dosadni 
kao trgovački putnici. Naravno, da ne zabo-
ravim, i roštilji mogu biti veliki, iz prostog ra-
zloga što je i vo velika životinja. Pljeskavica 
je ušla u Ginisovu knjigu rekorda zato što 
je najveća na svetu, velika poput letećeg 
tanjira koji ne leti po nebu nego po vašim 
ustima i u njima brzo nestaje poput brodova 
u bermudskom trouglu. Ovde na određenim 
koncertima ima više posetilaca nego na 
Vudstoku (Woodstock), a rodbinski aparat je 
toliko predimenzionisan da za svaku babu, 
dedu, tetku i brata… odnosno skoro svako 
do drugog kolena ima ime sa očeve i majči-
ne strane. Ovde si jak kao vo i glup kao konj. 
Ovde, ako ne gori, niko ne žuri.

Da, ovo je Balkan. Na granici istoka i zapa-
da. Na granici ovoga i onoga sveta, racio-
nalnog i emotivnog, mogućeg i nemogućeg, 
gluposti i pameti, bezobrazluka i ludila, pro-
stakluka i dobrote. On je lonac u kome se 
kuva najraznolikija supa ljudi, arhitekture, 
istorije, prirode, gradova, mesta, kuhinja,

jezika, religija na svetu (mislim da samo 
autohtoni Indijanci i Eskimi fale). Kada je 
probaš, mogu ti se desiti dve stvari: da ti 
se svidi bogatstvo ukusa ili da te zaboli 
stomak. I u jednom i u drugom slučaju će 
biti intenzivno. Balkan je mesto koje ne trpi 
kompromise, ili jesi ili nisi. Ili ti se svidi ili bi 
da pobegneš glavom bez obzira.

***
Sedim u hotelu-hacijendi sa jednom zvez-
dicom koji je malo bolji od hotela bez zvez-
dica ali, bez obzira na to, previše košta 
za ono što nudi, i gledam zvezde. Tipične 
Balkance baš briga šta drugi o njima mi-
sle, oni imaju svoje mišljenje o sebi i svetu 
koje je tvrđe od najtvrđeg oraha. Koliko je 
to mišljenje realno ostaje svakom putniku 
namerniku da odluči sam. Ali, šta je real-
nost? Šta je istina? Šta je život? Ovde su 
na tankom ledu većina filozofskih pitanja. 
Jedina stvar na koju možeš sa sigurnošću 
da računaš su – zvezde na nebu, osim tada 
kada ih od smoga ne vidiš. Slušam kako se 
puni bazen i čekam da dođe voda u kupati-
lu. Za sada bezuspešno. Verovatno ću mo-
rati da sačekam jutro… Beskompromisno!

Dobrodošli na Balkan.

PS. Probudila nas je tišina brusilice za 
metal. Voda je došla ali je došao i kvazi-
-majstor u prljavim cipelama da popra-
vi otpalo kazanče u WC-u… (ako vas 
interesuje šta je dalje bilo moraćete da 
se setite svih psovki koje ste do sada 
naučili u životu). Dobrodošli na Balkan!

—

(1) Nafrakati – prekriti lice debelim slojem 
šminke
(2) Alfa-mužjak – u životinjskom svetu (po 
Vukajliji(A) mužjak predvodnik, vođa čopo-
ra. Muškarac koji se nameće u društvu kao 
veliki šmeker(B) i ljubavnik.
(A) Vukajlija – rečnik slenga(C) www.vukaj-
lija.rs
(B) Šmeker (po Vukajliji) – onaj sa kojim 
svaka devojka razgovara kao da ga voli.
(C) Sleng odnosno žargon (po Vukajliji) – 
jezik ulice, jezik koji menja značenje ne-
kim rečima ili ima drugačiji naziv za neku 
reč.
Sleng – secret language (tajni jezik). Tako 
su se sporazumevali dokeri i sitni trgovci 
u Londonu u 19 i početkom 20 veka.
(3) Severni sto – samoposlužni sto uobi-
čajen u Zemlji Vikinga.
(4) Ispijanje kafe (po Vukajliji) – omiljena 
aktivnost na Balkanu. Neki je doživljava-
ju kao sport, neki kao hobi, ali jedno je 
sigurno – ko jednom proba, ne ume da 
stane. Pisac ovih redova je ne pije ali je 
u tekstu tu aktivnost upotrebio zbog dra-
maturgije.

Tekst: Branko Baćović
(Više na Blogu: www.transformation-art.com)
Crtež: Danijel Trstenjak
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Промоција је одржана у дворани оп-
штинског парламента у Крању. Поред 
многобројних чланица и чланова друшт-
ва, на промоцији су присуствовали мно-
ги еминентни гости из Словеније и БиХ 
- Мохор Богатај, градоначелник Крања, 
Здравко Беговић, амбасадор БиХ у Репу-
блици Словенији, Милан Љепојевић, ау-
тор књиге ‘’Додик чувар Српске’’ и уред-
ник часписа Аргументи,  Франц Сошња из 
Бање Луке, посланик у дому народа Ре-
публике Српске, Тадеј Лаберник, бивиши 
амбасадор Словеније у БиХ,  маг. Драго 
Војводић, предсједник ССДС, Душан 
Јовановић, секретар ССДС и уредник 
листа ‘’Мостови’’, Никола Тодоровић, де-
легат у Скупштини дијаспоре и Срба у ре-
гиону, Игор Калабић, предсједник СКПД 
‘’Свети Сава’’ Крањ, Милан Стојановић, 
предсједник КПСД ‘’Вук Карџић’’ 
Радовљица, Звоне Гантар, ФД ‘’Сава’’ 
Крањ и многи други гости из политичких 
странака, медија из Крања и шире околи-
не Горењске. Скуп је отворила чланица 
друштва ‘’Петар Кочић’’ Рената Праћа. 
Поздравила је све присутне госте и по-
звала Мохора Богатаја, градоначелника 
Крања, да се обрати присутним гостима. 
У свом експозеу Мохор Богатај је похва-
лио организацију и рад друштва ‘’Петар 
Кочић’’ Крањ као и добру срадњу између 
два побратимљена града Бање Луке  и 
Крања. Након излагања градоначелника 
ријеч је узео Крстан Шућур координатор 
програма. У своме уводном излагању је 
поздравио све присутне госте, а посебно 
госте из Бање Луке и Здравка Беговића, 
амбасадора БиХ у Словенији. Затим је 
позвао присутне госте, ауторе и струч-
не сараднике књиге, да својим стручним 
излагањем представе књигу и часопис 

Промоција у Крању
СКД'’Петар Кочић'’ Крањ је 25. марта 2011. у Крању организовало промоцију књиге '’Додик чувар Српске'’ 
аутора Милана Љепојевића и промоцију часописа Аргументи из Републике Српске

Аргументи из Републике Српске. Први 
се за ријеч јавио Тадеј Лаберник, бивши 
амбасадор Словеније у БиХ и стручни 
сарадник књиге. Између осталог је рекао 
да је данашњи скуп дугогодишни резул-
тат добре сарадње између Словеније и 
Републике Српске.  Фрац Сошња, посла-
ник у дому народа Републике Српске и 
стручни сарадник књиге, у свом излагању 
је изнио нека догађања и сарадњу 
српског и словеначког народа у Републи-
ци Српској. Веома је задовољан што се 
ова књига промовише у Словенији јер 
на тај начин доказујемо да смо у ствари 
много ближе једни другима као народи 
него што то показује званична политика. 
Након излагања Франца Сошње за ријеч 
се јавио Милан Љепојевић, аутор књиге 
и уредник часописа Аргументи. Навео 
је основне мотиве и начин на који је до-
шао на идеју да напише ту књигу. У свом 
излагању рекао је: ‘’Као дугогодишњи 
новинар ТАЊУГ-а из Београда наку-
пио сам огромно искуства и материјала 
о политичкој ситуацији и догађањима у 
бившој држави. Напуштајући Београд 
1997. године долазим у Бања Луку. Запо-
слио сам се као новинар у часопису Аргу-
менти. Пратећи сва политичка догађања 
око БиХ и пратећи рад појединих полити-
чара  скупило се довољно материјала и 
ја сам га искористио на тај начин да сам 
написао књигу ‘’Додик чувар Српске’’. 
Детаље вам нећу коментарисати, то 
можете прочитати у овој књизи коју ћу 
подијелити свима вама колико их бу-
дем имао са собом’’. Послије излагања 
Милана Љепојевића координатор ску-
па Крстан Шућур позвао је присутне да 
учествују у расправи. У расправи су 
учестовали Здравко Беговић, амбаса-

дор БиХ у Републици Словенији, маг. 
Драго Војводић и Никола Тодоровић. 
На крају присутним гостима се обратио 
предсједник друштва Неђељко Марић. 
Захвалио се свим присутним члановима 
друштава као и гостима што су се одазва-
ли позиву. Посебно се захвалио Здравку 
Беговићу, амбасадору БиХ у Словенији, 
што је својим присуством увеличао ову 
приредбу. Након званичног завршетка 
промоције Милан Љепојевић, аутор и 
писац књиге, подијелио је 85 парафира-
них књига присутним гостима. Чланице и 
чланови друштва ¨Петар Кочић¨одјевени 
у народне ношње угостили су све присут-
не госте у аули Општине Крањ.

              Неђељко Марић

 Учесници и гости на промоцији

 Милан Љепојевић



STARI JASEN

Dugo nisam vidio svoj rodni kraj,
pa me srce njemu vuče
svake noći sanjam zavičaj
staru majku ispred kuće.

Sanjam majku kako plete
u hladu ispod starog jasena
a planinski vjetrić radoznalo 
zapliće se majci u pletivo.

Pa je pita kome pleteš majko
čarape od vune i pletiva
pletem sinu uskoro će doći,
često stara niz put pogleda.

Stari jasen raširio grane
hladovinu baca na sve strane
pod njim majka čarape mi šara
i s planinskim vjetrom razgovara.

Duni vjetre jače po planini
pa zanjiši jasenove grane
ne bil' čuo i ja tuđini
kako šušte listovi sa grane.

Da me sjete kad sam dijete bio
pod jasenom ispod kuće stare
u krilu sam majčinom sjedio
dok je vjetar zaplit'o grane.
 

GDJE MI JE DOM?

Sunce se rađa u mome kraju
iznad Kreša svakoga jutra vidim buktinju živu
tiho k'o moja majka u svome sjaju
već zorom ranom pećicu sivu 
založi da mi nije zima.
              O, dragi zavičaju.

A ja k'o nadojeno jagnje oko Đurđeva
dremuckam ispod toplog bilja
i tihu molitvu svojih roditelja 
slušam i rastem od milja.
               O, kućo moja mila.

Ustanem u toplo carstvo mirisa mlijeka i 
pogače
kao bog nadamnom srce majčino bdije čilo
napolju vjetrovi jasenju starom zapliću 
krošnje,
a otac moj kao otadžbina stavlja me sebi u 
krilo.
              O, draga toplino.

Da mogoh bar tren vremena da ustavim
o sjećanje bolno izblijed'lo daljinom
sad svijeće dvije, ko dvije tople duše, griju 
me plamenom
a ognjište moje u sutonu pustom, nit' zbori, 
nit' gori ko nekad toplinom.

Ljubim i volim vrleti zmijanjske
o kolijevko moja nestala u plamenu,
gdje mi je dom, vi ćudi planinske
što se dadoste u ropstvo tuđinu?

DJEČAČKIH DANA TRAŽIM TRAG

Gledao sam ptice i cvijeće i klince
zelenom livadom letio ko leptir,
gledao sam jutra i rosu i sunce
dječačkih dana sad tražim trag.

Nekad sam imao loptu i pecu
i toplo sunce u džepu
nekad sam imao djeda i baku
kocku šećera i kolijevku.

Ko mi je ukrao loptu i pecu
i ko je poplašio ptice,
ko je pokosio zelenu livadu
da li je neko vidio klince.

Pitaću boga za djeda i baku,
a kocku šećera su stopile kiše,
gdje li su sakrili moju kolijevku
da li sad u njoj neko diše?

VOLIO BIH

Volio bih da sam mjesec
pa dok spavaš da se spustim sa visina
pa dok sanjaš 
da te gledam.

Volio bih da sam zvijezda 
da se spustim na jastuke
pa da budem sve do zore
pokraj tebe.

Da sam jutro volio bih
dok ustaneš iz postelje
da ti svlačim spavaćicu
s' bele kože.

Volio bih da sam sunce 
dok se budiš da te ljubim
da sam rosa i livada
da me gaziš 
bosonoga.

Volio bih da sam ptica
pa da letim
da te nosim na krilima
preko mora i planina.

OJ SRBINE!

Oj Srbine,
ti što svijetu svjetlost dade,
što Isusu bogu svijeću
upali za dušu vječnu,
čijih bi te ruku djela
potamnjeti vječno htjela,
ugasiti svjetlost plama
pa da bude vječno tama.

Koje su to sile mraka što te kore
kroz vijekove,
tako podlom rukom srama
skrivaju pod veo tame
crnog đavla da te slama.

Oj Srbine, 
ti što svijetu reći znade
kad se svijet zlom ponesen, na te svali,
tvoju dušu bogom svetu da razvali,
ko prašinu da te raspe.
Stan'te druge đavlu sluge
moja zemlja nije busen,
kad ga šutneš da se saspe!

BOGOM DANA

Ti si moja srodna duša
koja me razume,
ti si moja bogom dana
koja sa mnom ume.

Mislio sam da je proš'o
skoro život ceo,
da sam starac olinjali
dok te nisam sreo.

A kada sam tebe sreo 
beše lepo kao sad,
život mi se naglo vraća
i postajem opet mlad.

SLIJEPAC

Znam čovjeka bio je slijep
od rođenja do tri'estdruge,
toliko je želio da vidi svijet,
ljude, ulice, ceste i pruge.

Poslije, kad je progledao
a to je želio srcem svim
toliko se razočarao
da je žalio za tim.

Vidio je svijet, ceste i pruge,
bogate, nesretne i jadne ljude,
nepravde mnogo i mnoštvo ulica,
toliko očajnih i tužnih lica.

Nije mogao da vjeruje
da toliko zlobe na svijetu ima
zaželio je opet da živi u tami
i sklopio oči pred svima.

KAKO DO RAJA?

Ko su vam očevi, ko su vam majke
nesretne bebe,
da li ste rođeni iz ljubavi il' šege?

Vremena se mijenjaju, uglavnom ide na gore
i nikad kraja.
Al' šta je ostalo isto osim zlobe
i gospod je put što vodi do raja
zatvorio već odavno do daljnjeg za sve.

Kako vam bog djela prašta
o, grešni ljudi,
prokletstvo vlada svijetom dok đavo sudi,
Gospode, 
bez tebe ni sebe ne mogu ljubiti, 
hoće li biti kraja?
Pakost i grešnik iste su sudbine,
samo se pitam kako se kajati
kad dobro i zlo život čine, 
kako do raja?

Krstan Jakovljević
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ROSINI 
Rosinijev učenik molio je učitelja za dopuštenje da mu odsvira 
dvije melodije koje je sam komponovao. Nakon što je učenik 
odsvirao prvu kompoziciju Rosini s osmehom reče: 
- Druga mi se više sviđa. 
 
Mladi kompozitor koji je Rosiniju odsvirao svoju novu kompoziciju 
hteo je saznati kako se Rosiniju sviđa njegovo delo. Rosini reče: 
- Divno. Silniji ste od Boga. On je stvorio svet iz haosa, a vi ste 
stvorili haos. 
 
ŠEKSPIR 
Šekspira upozoriše da je jednu scenu doslovce preuzeo iz drame 
nepoznatog početnika. Šekspir na to odgovori: 
- Istina je to, ali ta scena je kao mlada devojka koju sam spasio iz 
lošeg društva i premestio je u bolje. 
 
BERNARD ŠO 
Mlada književnica ispitivala je Bernarda Šoa kakve su šanse 
mlade žene za udaju pa će: 
- No, šta kažete kakve su moje šanse? 
- Draga moja, na to bolje da ne mislite. – umiruje je Šo. 
- A zašto da ne? – htela je znati mlada dama. 
- Zato što vas smatram suviše inteligentom da bi se zadovoljili 
mužem koji bi bio toliko glup da vas uzme… 
 
SREMAC 
Pisac Stevan Sremac bio je u društvu u kojem se poveo razgovor 
i o porezu. Neko vreme je slušao razgovor, a zatim se i on uključi: 
- Mislim da bi od svih poreza najunosniji bio onaj na žensku 
lepotu. 
- Kako to? 
- Jer bi ga svaka žena s oduševljenjem plaćala. 
 
TERMISTOKLES 
Atinski političar Termistokles jednom prilikom u šali reče da 
njegov mali sin vlada Grčkom. Njegovi začuđeni prijatelji zatražili 
su od njega da to objasni. I Temistokles reče: 
- Sasvim jednostavno: Atinjani vladaju Grčkom, ja Atinjanima, 
moja žena zapoveda meni, a moj sin mojoj ženi.

TITO 
Prilikom posete Požarevcu 1959. Tito je razgledao i novootvorenu 
samoposlugu. Na odlasku radnici su mu uručili dar. On je to 
komentarisao: 
- Ali nisam kod vas ništa kupio, ovako ću vas samo oštetiti. 
Zatim se okrenuo svojoj supruzi: 
- Jovanka, kupi ti bar malo luka! 
 
VOLTER 
Volter je neko vrijeme proveo na dvoru pruskog kralja Fridriha. 
Jednom je s kraljem krenuo na reku na veslanje. Kada su stupili 
u čamac Volter primeti da u čamac ulazi voda i naglo skoči na 
obalu. Kralj, koji je ostao u čamcu, s osmehom reče: 
- Zar se toliko bojite smrti? 
- Naravno da se bojim, na svetu je mnogo kraljeva, ali je samo 
jedan Volter. 

Anegdote ARHELAJ 
Neki brbljivi brijač začudio se dok je prvi puta brijao makedonskog 
kralja Arhelaja što mu ovaj ništa ne govori. 
- Veličanstvo, upitao je, ja brijem na razne načine. Kako želite da 
vas obrijem? 
- U tišini – odvrati Arhielaj. 
 
ARISTIP 
Jednom prilikom Aristip je molio sirakuškog tiranina Dioniza da 
podari milost njegovom prijatelju, ali uzalud. Tek kada je filozof 
pao silniku pred noge Dioniz je uslišio njegove molbe. Prijatelji 
su kasnije Aristipu prigovarali što se tako ponizio, a Aristip im je 
odgovorio: 
- Što ja mogu ako Dioniz ima uši na nogama. 
 
Kada je Simon, upravnik na dvoru tiranina Dioniza, s 
neprikrivenom ohološću pokazivao Aristipu krasne dvorane i 
podove od mozaika, Aristip se neočekivano zakašlja i pljune 
Siomonu u lice: 
- Što ti misliš? – uzviknu Simon ozlojeđeno. 
- Sve je bilo tako lijepo da nisam znao gdje bih pljunuo. – 
ispričavao se Aristip. 
 
BALZAK 
Balzak je uhvatio svog podvornika u laži. Stoga ga je ovako 
poučio: 
- Laž je najružnija od svih mana. Zapamti: svog bližnjega ne 
smemo nikada slagati. 
- A zašto onda, gospodine, izjavljujete uvek, kada dolazi sudski 
izvršitelj, da vas nema kod kuće., upita podvornik. 
- Sudski izvršitelji nisu naši bližnji. 
 
ČERČIL 
Vinstona Čerčila molio je njegov mladi rođak da mu objasni šta 
ustvari znači biti diplomata. Čerčil se najpre duboko zamisli, a 
zatim reče: 
- Diplomata je čovek koji svoje vreme troši na to da miri sporove 
kojih nikad ne bi bilo da nije diplomata. 
 
CICERON 
Svome zetu Lenturu, političkom neistomišljeniku, koji se volio kititi 
oružjem jednom je prilikom rekao: 
- A ko te privezao za mač?

DIMA 
Na zabavi kod jedne otmene pariske dame pristupi uobraženi 
plemić Dimi i bezobrazno ga upita: 
- Oprostite, gospodine Dima, da li je istina da je vaš otac mulat? 
- Istina. 
- Dakle, vaš je ded bio crnac. 
- Da. 
- I šta je bio vaš praded? 
- Majmun. 
Plemić se počne grohotom smejati, ali mu Dima ozbiljno uzvrati: 
- Da, da kao što vidite, moje poreklo se završava tamo gde vaše 
počinje. 
 
EINSTEIN 
Kada su se jednom zgodom sreli Albert Einstein i Charlie Chaplin, 
počeli su razgovor o slavi. U tom razgovoru Einstein je rekao 
Chaplinu: 
- Vi ste popularni jer vas cijeli svijet razumje. A ja sam pak slavan 
zato što nitko ne razumije ono što govorim.

34 I Забавна страна I  Јун 2011



Mudre misli
Ako ne počneš nećeš ni završiti.
Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu ja ću govoriti.
Ako sreću ne sretneš, nećeš je ni stići. 
Bez muke nama nauke. 
Bez zdravlja nema bogatstva. 
Bezbrižna ravnodušnost je veliki dar i moćno oružje mladosti.
Biser ne valja pred svinje bacati. 
Čovek sve daje za obraz, a obraz ni za šta.
Čovek želi od svakog da je bolji, a od sina da je gori.
Čovek, sa godinama, sve manje voli ono što je blizu.
Čuturom se pregrabi i najveće bure.
Dva puta meri, a jednom seci. 
Ko daleko ode sa đavolom u šetnju, teško se vraća na pravi put.
Ko nije stradao od požara u sebi, taj će zajaukati kad mu prst oprže.
Ko prijatelja tumači i analizira, taj ga ne voli.
Ko prvi devojci njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena.
Lepa je svaka žena osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste.
Lepa reč gvozdena vrata otvara.
Ljubav je puna i meda i jeda.
Ljudi koji mrze, to su najpre glupaci, a zatim i kukavice, ali nikad heroji.
Mi, to se zna, ne živimo i ne delamo zbog ljudi, nego mimo ljudi, a sve za ljude.
Mnogi postignu ono što su hteli, a izgube sve.
Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića.
Nikad čovek prema čoveku nije pravedan, ni kad voli ni kada mrzi.
Niko ne može da proveri i predvidi ćudi i nastupe nemirne i puste žene.
Ovaj svet u kom živimo tako je sazdan da je onaj koji se plaši već izgubljen.
Prijateljstvo se na bira, ono biva, ko zna zbog čega, kao ljubav.
Sladostrasnici, kad život čula protutnji i sagori, ostaju mračni, gorki i težki sebi i drugima.
Snivam katkad da sam nezavisan. Ala su to lepi snovi! Ala je to rajsko uživanje.
Što pametan uspe, to često pokvari ćud.
Svaka je kvočka na svom gnezdu jaka.
Svaka muka za vremena, a sramota zavijeka.
Treba se čuvati više sebe nego svojih zlotvora.
Vlast je veliko iskušenje i malo je onih koji mogu tom iskušenju odoleti.
Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta.
Zato što mogu, i što se usuđuju da o svačemu svašta kažu, oni misle da sve znaju.
Zavist je urođena u svakom čoveku, makar  to neki krili a neki u sebi suzbijali.
Žena se ne služi lažju da napadne, nego da se odbrani.
Živiš i radiš kao da ne postoji, a ipak osećaš da ti pomaže.
Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga.
Zlao glas i ptice nose.
Zlato se u vatri probira, čovek u nevolji.
Zlo je ko ne ne zna, a učiti se ne da.
Znanje ima granice, dok neznanje ih nema.
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