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Прође још једна сезона, барем тако 
мјере вријеме она друштва која имају 
фолклорне групе. И ако је тако, онда 
је ова сезона у сваком примјеру била 
успјешна што се тиче дјеловања 
наших друштава, не само што се тиче 
фолклора него и осталих дјелатности 
на културном подручју.

У прошлом броју смо писали о 
Светосавским данима, понешто о 
томе написано је и у овом броју а 
колико су друштва била активна 
говоре и чланци који су написани о 
скоро свим догађајима. Ипак, прво 
ћемо нешто, у овом уводу, о фолклору 
као најмасовнијој дјелатности а 
можемо рећи и најуспјешнијој.

У организацији Савеза српских 
друштава Словеније одржан је 12. 
фестивал фолклорних група ССДС 
на коме је наступило једанаест 
фолклорних група. Ово су уједно 
биле и квалификације за 17. европску 
смотру српског фолклора дијаспоре 
и Срба региона која је одржана у 
Чачку. О овим догађајима можете 
прочитати на страницама овог броја 
Мостова. На фестивалу у Љубљани 
фолклорне групе су показале висок 
ниво квалитета и спремности за 
највећа такмичења. На смотри у 
Чачку наступило је шест фолклорних 
група из наших друштава. И шта се 
десило, могли би рећи ништа ново, 
трећи пут заредом најбољи су били 
фолклораши Културног друштва 
„Брдо“ из Крања и тако са трећим 
освојеним златом ушли у историју 
ове смотре. Остварили су хет-трик 
и још једном доказали како се 
великим напором, радом, вољом и 
ентузијазмом могу постићи овако 
значајни и завидни резултати. И 
остале наше групе оставиле су веома 
добар утисак, освојена је још једна 
златна плакета и двије бронзане. У 
веома јакој конкуренцији ово је био 
веома добар резултат а недостајало 
је само мало па да буде још бољи. 

Поред ове двије манифестације, 
фестивала у Љубљани и смотре у 

Још једна 
сезона за нама

Чачку, фолклорне групе су имале 
и друге наступе, било да се ради о 
концертима или другим догађајима.

Након напорне и успјешне сезоне 
фолклораши су на заслуженом 
одмору јер их већ почетком 
септембра чека нова сезона, нове 
пробе и нови наступи којма ће 
обрадовати све љубитеље народне 
пјесме и игре.

Поред фолклора да напоменемо и 
драмску дјелатност. Приказане су 
нове представе а на гостовању у Бањој 
Луци драмска секција СКД „Петар 
Кочић“ наступила је са представом 
„Јазавац пред судом“ и одушевила не 
само публику него и стручну јавност.

У издавачкој дјелатности такође 
имамо нешто ново, нову збирку 
пјесама и тиме не само да се 
проширује та дјелатност него се 
шири и писана српска ријеч на овим 
просторима.

Нека друштва су обиљежила и имена 
оних српских великана чија имена са 
поносом носе а на тим свечаностима 
приказан је дио културног садржаја 
тих друштава.

Било је и других активности, славе, 
вечери поезије, спортске активности, 
путовања и да не набрајам даље. 
О свему томе можете прочитати на 
наредним страницама.

Поред активности друштава у овом 
броју објављујемо и друге чланке, 
љубитељи прозе и поезије имају 
прилику да прочитају кратке приче 
као и пјесме наших аутора.

Поштовани читаоци, желим вам 
пријатно читање и да ове љетње 
дане искористите на најбољи начин, 
а прије свега да се добро одморите.

Душан Јовановић
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На почетку присутне делегате и госте поз-
дравио је мр Драго Војводић, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније, затим 
је отворио скупштину и предложио радне 
органе потребне за неометан рад скупшти-
не и то: Радно предсједништво: Илија Јан-
ковић, за предсједника радног предсјед-
ништва, Наташа Ђекић, члан и Неђељко 
Марић, члан. Верификациона комија: Митар 
Вујиновић, предсједник и Недељко Видић, 
члан. Кандидациона комисија: Боро Мирић, 
предсједник, Милан Стојановић, члан и Ми-
рислав Милојчић, члан. Предлог је усвојен 
једногласно.

Након што је радно предсједништво заузе-
ло своја мјеста поднешен је извјештај вери-
фикационе комисије која је утврдила да су 
на скупштини присутни делегати из двана-
ест друштава а да је присутан 31 делегат и 
да је скупштина могла наставити са својим 
радом и усвајати важеће закључке и одлуке.
Предсједник радног предсједништва Илија 
Јанковић предложио је дневни ред, који је 

17. скупштина Савеза 
српских друштава Словеније
У Љубљани је 18. марта 2012. године одржана 17. редовна годишња 
скупштина Савеза српских друштава Словеније на којој је изабрано ново 
вођство Савеза.

усвојен без примједби и допуна а онда је 
усвојен и записник 16. скупштине.
у наставку рада скупштине поднешени су 
извјештаји. Прво је извјештај о раду Из-
вршног одбора поднио мр Драго Војводић, 
предсједник ССДС. У свом извјештају иста-
као је: „Рад друштава и Савеза заснован је 
прије свега на културном дјеловању. У вези 
тога Савез је реализовао неколико проје-
ката који су били суфинансирани од стране 
Јавног фонда Републике Словеније за кул-
турне дјелатности и Министарства културе 
Републике Србије. Финансијска средства 
добијена од наведених институција омо-
гућила су реализацију пројеката Савеза 
а то су: Новине српске Мостови, фести-
вал фолклорних група ССДС и семинар за 
умјетничке руководиоце и кореографе 
фолклорних група. У прошлој години изаш-
ла су три броја часописа Мостови. 

Садржајем и квалитетом наших новина за-
довољни су сви они који су имали прилику 
да их прочитају. Часопис Мостови постао је 

цијењен не само међу српским друштвима 
и њиховим члановима, него и изван Слове-
није, нарочито у институцијама у Србији и 
Републици Српској. Поред ових, можемо 
рећи редовних дјелатности, Савез српских 
друштава Словеније имао је и друге веома 
важне активности, истакао бих оне које су 

Златомир Бодирожа

Мр Драго Војводић и делегати на скупштини
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везане на успостављање нових и учвршћи-
вање постојећих односа и контаката са 
институцијама у Словенији, Србији и Репу-
блици Српској и наравно борба за попра-
вљање нашег положаја у Републици Слове-
нији. Испоставио бих још двије врло важне 
ствари које су се десиле прошле године. 

То је рађено у координацији са другим не-
признатим етничким заједницама у склопу 
Савеза Савеза и ту је било много састанака, 
разговора, договора у самој припреми тих 
ствари а то су: 1. Декларација по којој нас 
коначно од 1.2.2011. све званичне инсти-
туције именују Срби (до сада су нас име-
новали: непризнате етничке заједнице). 
2. Основан је савјет при Влади Републике 
Словеније за непризнате етничке заједни-
це којем предсједава министар културе и 
до сада смо имали два састанка на којима 
смо износили наше неријешени питање.“

Извјештај Надзорног одбора поднио је 
Слободан Додић, предсједник Надзорног 
одбора. Благајник Илија Јанковић поднио 
је извјештај о благајничком и финансијском 
пословању. Извјештај Суда части у име од-
сутног Драга Савановића поднио је Драган 
Савић. Извјештај о раду Скупштине дијас-
поре и Срба у региону поднио је Никола 
Тодоровић, делегат из Словеније.

Након поднешених извјештаја услиједила је 
дискусија о свим поднешеним извјештаји-
ма а након тога скупштина је једногласно 
усвојила све извјештаје.

С обзиром да је ово изборна скупштина, 
предсједник радног предсједништва, Илија 
Јанковић, предложио је да се разријеше 
досадашњи органи ССДС: предсједник, по-
дпредсједници, Извршни одбор, Надзорни 
одбор и Суд части, што је и учињено. Након 
разрјешења досадашњих органа Савеза 
приступило се избору нових. За предсјед-
ника ССДС на предлог КД „Брдо“ из Крања 
изабран је Златомир Бодирожа.

За подпредсједнике је било више кандида-
та и након тајног гласања изабрани су мр 
Драго Војводић из КУД „Младост“ и Илија 
Јанковић из СКД „Слога“ Нова Горица.

У Извршни одбор ССДС друштва су предло-
жила своје кандидате а скупштина је потвр-
дила њихове предлоге: мр Драго Војводић, 
КУД „Младост“ Љубљана, Боро Мирић, СПД 
„Никола Тесла“ Постојна, Жељко Аничић, 
СКПД „Свети Сава“ Крањ, Невенко Регоје-
вић, ПКУД „Свети Никола“ Марибор, Ми-
ленко Суботић, СКД „Марибор“, Марибор, 
Никола Тодоровић, СКД „Сава“ Храстник, 
Милан Стојановић, КПСД „Вук Караџић“ Ра-
довљица, Златомир Бодирожа, КД „Брдо“ 
Крањ, Остоја Бубњевић, СКД „Ново Место“, 
Ново Место, Илија Јанковић, СКД „Сло-
га“ Нова Горица, Јово Јауз, СД „Др Младен 
Стојановић“ Велење, Слађана Шмитран, 
СКУД „Видовдан“ Љубљана, Стојан Мило-
вић, СКУД „Кочевје“ Кочевје, Неђељко Ма-

рић, СКД „Петар Кочић“, Крањ ин Душан 
Јовановић, Друштво Српска заједница 
Љубљана.

У Надзорни одбор изабрани су: Младен 
Миливојевић, СКД „Марибор“ Марибор, Су-
зана Бајић, СКУД „Видовдан“ Љубљана, Вик-
торија Ћопић, КПСД „Вук Караџић“ Радо-
вљица, Миле Рајак, СКД „Ново место“ Ново 
место и Остоја Шобот, СКД „Петар Кочић“ 
Крањ. У Суд части изабрани су: Драго Са-
вановић, СКД „Слога“ Нова Горица, Драган 
Марић, КД „Брдо“ Крањ и Величко Кљаје-
вић, СКД „Петар Кочић“ Крањ.

Након гласања и избора новог вођства и 
органа Савеза српских друштава Словеније 
присутним делегатима обратио се Злато-
мир Бодирожа, новоизабрани предсјед-
ник ССДС. У кратким цртама навео је своју 
биографију и досадашњи рад у друштву и 
ССДС.

План рада за 2012. годину поднио је Злато-
мир Бодирожа, новоизабрани предсједник 
ССДС. У свом плану новоизабрани пред-
сједник између осталога навео је и слије-
деће: „У члану 6, тачка 1. Статута, пише, да 
је један од циљева дјеловања Савеза ко-
ординација дјеловања српских друштава 
учлањених у Савез са намјером постизања 
оптималних резултата при очувању нацио-
налног и културног идентитета српске на-
ционалне заједнице у Словенији. За мене је 
ово основа дјеловања и постојања савеза 
уопште. Због тога ћу се максимално труди-
ти, колико год то буде у мојој моћи, да зајед-
но са овим Извршним одбором слиједимо 
овој одредби. Желим да Савез буде сервис 
српским друштвима, да заступа интересе 
свих, у Словенији као и у Матици. Такође 
ћу се лично залагати како би Савез истин-
ски био фактор повезивања и изградње 
препотребног нам јединства, сарадње и 
уважавања међу нашим друштвима. Само 
уједињени можемо опстати као народ, као 
мали народ међу великим, а ако се разје-
динимо бићемо само скитнице међу тим 

истим великим народима. Један од задата-
ка је свакако рад на његовању и очувању 
културне баштине, традиције и обичаја 
народа којем по свом бићу припадамо, то 
јест српског народа. Овај врло битан зада-
так могуће је реализовати само у оквиру 
друштава, а Савез би требао бити на услузи 
друштвима која ту имају мање искуства и 
требају одређени вид помоћи, како би њи-
хови програми били подигнути на највиши 
ниво. ...

Опредијељене циљеве реализоваћемо у 
сарадњи (како то опредјељује 7. члан Стату-
та) са: Органима и установама у Словенији и 
нашој Матици, са представницима матичне 
државе у Словенији. ...Такође желимо одр-
жавати, на обострано задовољство, добре 
односе са Српском православном црквом 
на принципу узајамног уважавања. ...Радо-
вали би се сарадњи са истакнутим поједин-
цима уколико би постојао интерес таквих. ..

На подручју дјеловања у оквиру Савеза 
Савеза, преко свог представника, бићемо 
ангажовани у складу са нашим интереси-
ма, а пажљиво и студиозно пратити колико 
нам користи или можда наноси штету члан-
ство у истом. ...Преко нашег представника, 
односно делегата у Скупштини дијаспоре 
и Срба у региону такође бићемо такође 
заступљени и директно учествовати у 
раду овог органа, све у скалду са реалним 
могућностима. ...На крају желим изразити 
своје увјерење да ће овај Извршни одбор 
бити на нивоу задатка, да ће својим радом, 
трудом и залагањем оправдати очекивања 
свих вас који му данас указасте повјерење.“

Након завршетка рада скупштине приређе-
на је закуска на којој су делегати имали 
могућност дружења, размјене мишљења и 
договарања о неким заједничким акцијама 
друштава.

Текст и фото:
Душан Јовановић

Радно предсједништво
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Фестивал је одржан 24. марта 2012. го-
дине у Центру културе Шпански бор-
ци у Љубљани у предивном амбијен-
ту, гледалиште је било испуњено до 
посљедњег мјеста.

Водитељка програма Весна Анђелковић 
најавила је једно лијепо вече и поздра-
вила присутне и госте који су се одаз-
вали позиву а то су: свештеници Српск 
православне цркве из Љубљане, јереји 
Жељко Лубарда и Милан Јовановић, 
Иван Овен из Министарства за културу 
Републике Словеније, др Бруно Равни-
кар, познати кореограф из Љубљане, 
као и представници друштава.

Истичући значај ове манифестације во-
дитељка је нагласила да је ово избор-
но такмичење за 17. европску смотру 
српског фолклора дијаспоре и Срба у 
ргиону које ће се одржати 26. и 27. маја 

12. фестивал 
фолклорних група 
У Љубљани је одржан 12. фестивал фолклорних група Савеза српских друштава Словеније, то су уједно биле и 
квалификације за 17. европску смотру српског фолклора дијаспоре и Срба у региону

2012. године у Чачку а првих седам фол-
клорних група стиче право наступа на 
споменутој смотри.

Публика, која је до посљедњег мјес-
та испунила дворану Центра културе 
Шпански борци у Љубљани, је била 
спремна, као и фолклорне групе, и са 
нестрпљењем се очекивао почетак 
програма и наступ фолклорних група. 
На овом фестивалу наступило је 11 фол-
клорних група, једна група у ревијал-
ном а остале у такмичарском дијелу 
програма. 

И као прва, и то у ревијалном дијелу, 
наступила је фолклорна група Плесног 
културно умјетничког друштва „Све-
ти Никола“ из Марибора са кореогра-
фијом Игре из Шумадије, чији је аутор 
Милан Гламочанин. Уз музичку пратњу 
оркестра Дејана Ерцега одиграли су и 

отпевали „Ајде лепа Маро“, сељанчицу, 
заврзламу, дунду и оријент.

Културно друштво „Брдо“ из Крања при-
премило је нову кореографију, чији је 
аутор Свето Качар, под називом „Збо-
гом остај дјевојачка мајко, весели се ђу-
вегијска мајко“ у којој је приказан дио 
свадбеног обичаја из Јања. 

У наставку програма представили су 
се фолклораши Српског културног 
друштва „Ново Место“ из Новог Места 
са играма из околине Лесковца, аутор 
ове кореографје је Мирко Арамбашић а 
музике Драгомир Арамбашић.

Културно умјетничко друштво „Младост“ из 
Љубљане наступило је са кореографијом 
Дејана Милисављевића „Влашке игре из 
околине Неготина“, музичка пратња На-
родни оркестар Банатско Ново Село.

Поглед на гледалиште
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Из Неготина се, пјесмом и игром, 
прешло у Шумадију, а фолклораши Срп-
ског културног друштва „Сава“ из Храст-
ника приказали су кореографију Драга-
на Даничића „Игре и песме са Рудника“.

Млади фолклораши Српског културног 
друштва „Слога“ из Нове Горице на овом 
фестивалу наступили су са кореогра-
фијом „Оро се вије крај манастира“, чији 
је аутор Милан Гламочанин, аутор му-
зике Павле Убовић. Кореографија при-
казује игре и пјесме и зБосилеградског 
Крајишта.

Српско друштво „Др Младен Стоја-
новић“ из Велења за овај фестивал 
припремило је кореографију „Игре са 
Змијања“ у којој су приказане, односно 
одигране и отпјеване игре и пјесме овог 
краја.

Још једном публика је имала прилику 
да виде свадбени обичај, овај пут из 
Врањског поља а фолклораши Српског 
културно просветног друштва „Свети 
Сава“ представили су се кореографијом 
Слободанке Сеје Рац „На сеир момку и 
девојци“, аутор музике Јулијан Рац.

„Недељом коло шарено“ назив је ко-
реографије Саше Богуновића у којој 
су фолклораши Српског културног 
друштва „Марибор“ из Марибора, од-
носно фолклорне секције „Бранко Ра-
дичевић“ приказали игре из Белопала-
начког поља. Аутор музике је Здравко 
Ранисављевић.

Уз пјесму и игру још смо били на југо-
истоку Србије а чланови фолклорне 
секције Културно просветног, спортског 
и хуманитарног друштва „Вук Караџић“ 
из Радовљице одиграли су игре из Црне 
Траве, аутор ове кореографије је Алекса 
Малић а музике Дарио Топић.

А за лијеп крај програма потрудили су 
се фолклораши Српског културно умјет-
ничког друштва „Видовдан“ из Љубљане 
наступајући са кореографијом аутора 
Милана Гламочанина „Ај бејец сеј дем 
батаје“ у којој су приказане влашке пје-
сме и игре из Кобишнице. Аутор музи-
ке је Здравко Ранисављевић а музичка 
пратња оркестар Дејана Ерцега.

Након што су се представиле све фол-
клорне групе присутнима се обратио 
Златомир Бодирожа, предсједник Саве-
за српских друштава Словеније, похва-
лио наступе свих фолклорних група и 
нагласио да ће се за 17. европску смо-
тру српског фолклора дијаспоре и Срба 

у региону пласирати седам фолклорних 
група са овог фестивала. Након поздра-
вног говора свим учесницима подије-
лио је признања за учешче на ового-
дишњем фестивалу.

По завршетку програма у дворани Цен-
тра културе Шпански борци, учесници у 
програму отишли су у клуб „Дванаестку“ 
а гости и представници ССДС и друшта-
ва у Гостиони код Јове, гдје је приређе-
на вечера.

Селектор, односно оцјенјивач ово-
годишњег фестивала Звездан Ђурић 
одржао састанак са представницима 
фолклорних група на којем је изложио 
своје оцјене о појединачним наступи-
ма и тако смо на основу његови оцјена 
добили поредак на 12. фестивалу фол-
клорних група ССДС, који је слиједећи:

1. КУД „Младост“ Љубљана, 90 бодова 
2. СКУД „Видовдан“, Љубљана, 89,5 
3. КД „Брдо“, Крањ, 89 
4. СКД „Марибор“, Марибор, 88,5 
5. СКД „Слога“, Нова Горица, 75 
6. СКПД „Свети Сава“, Крањ, 72 
7. КПСХД „Вук Караџић“, Радовљица, 71 
8. СКД „Ново Место“, 69 
9. СД „Др Младен Стојановић“, Велење, 68 
10. СКД „Сава“, Храстник, 67.

Дакле, првих седам друштава стекло је 
право наступа на овогодишњој европ-
ској смотри 26. и 27. маја у Чачку.

Текст и фото:
Душан Јовановић

Поздравни говор Златомира Бодироже

Мр Весна Анђелковић
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Млади фолклораши из земаља Западне Ев-
ропе, али и земаља окружења два дана су 
се такмичили и дружили у срцу Шумадије.  
Смотра је свечано отворена у суботу, у 
преподневним часовима дефилеом и оби-
ласком централних улица града домаћина 
а наставило се такмичарским програмом у 
Дому културе у Чачку.  Такмичење је траја-
ло два дана, у суботу и недељу 26. и 27. маја 
2012. године.

Око 4000 младих из дијаспоре дошло је у 
Чачак, да упозна своју постојбину и покажу 
како се чува наша традиција и фолклорна 
баштина. Важно је напоменути да и другу 
годину, од када се ова најутицајнија култур-
на манифестација Срба у Европи одржава 
у матици, није било никога од званичника 
државе ни на отварању, ни приликом прог-
лашења победника. Уз локалне функционе-
ре, највиши званичник је био Вукман Кри-
вокућа, помоћник министра за дијаспору 
који је и отворио Смотру и у свом говору 
истакао:

- Од велике је важности што се Смота први 
пут одржава у унутрашњости Србије тако 
да многа деца из дијаспоре први пут по-
сећују овај део Србије. Њихова љубав пре-
ма отаџбини својих предака је једина љу-
бав у којој не постоји љубомора - казао је 
Кривокућа. 

 Дијаспора је током два дана Смотре била 
смештена у кругу од 100 километара: од 
Златибора до Врњачке Бање. Некима је та 
чињеница представљала предност како би 
видели нешто од природних лепота и ис-
торијских знаменитости, али за неке је то 
можда била и мана овогодишње смотре.

На Смотри је у такмичарском делу учест-
вовало 41 културно-уметничко друштаво 
и то из: Немачке, Швајцарске, Аустрије, 
Француске, Румуније, Италије, Шведске, 
Хрватске, Републике Српске, Црне Горе а 
међу њима и шест друштава из Словеније 
и то: КД „Брдо“ Крањ, КПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица, СКД „Слога“ Нова Горица, СКД 
„Марибор“ из Марибора, КУД „Младост“ 
Љубљана и СКУД „Видовдан“ Љубљана.

На Смотри је учеснике оцењивао жири у 
саставу: Проф. др. Мирјана Закић – етно-

Злато поново 
у Крању
На 17. европској смотри српског фолклора дијаспоре и Срба региона поново, трећи пут заредом, најбољи били 
фолклораши КД „Брдо“ из Крања

КД Брдо Крањ

КУД Младост Љубљана

СКД Марибор
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музиколог, Јасна Бјеладиновић – етнолог, 
Радојица Кузмановић – директор Нацио-
налног ансамбла „Коло“, Мр. Гордана Рога-
новић – етномузиколог и Звездан Ђурић 
– кореогаф.

Одлуком петочланог стручног жирија Кул-
турно друштво „Брдо“ из Крања добило 
је 96,97 поена за кореографију „Свадбени 
обичаји из Јања“ и на тај начин се уписао у 
историју зато што је трећи пут заредом ла-
уреат најстарије и најутицајније културне 
манифестације српске дијаспоре у Европи. 

Златне плакете добили су још: СКУД „Сло-
га“ из Манхајма, који је за кореографију 
„Мома момче и девојче“ добио 96,90 поена 
и тиме освојио друго место, а затим и КУД 
„Стеван Мокрањац“ из Беча који је трећи са 
освојених 96,60 бодова за наступ „Обичаји 
у влашком селу у Црноречју“. Одлуком жи-

рија тако је четврто место са 96,30 поена 
припало „Просвјети“ из Вуковара за коре-
ографију „Српске игре вуковарског краја“, 
пети су били чланови СКУД „Вук С. Караџић“ 
из швајцарског Шененверда са 95,60 пое-
на за извођење „Цикни лоло кад пођеш у 

коло“, шести КУД „Младост“  из Љубљане са 
95,23 за „Влашке игре околина Неготина“. 

Међу „златнима“, на седмом месту је 
КУД „Вук С. Караџић“ из Роршаха (94,90) 
за кореографију „Сабрала Данка седен-
ка“, а осми СКУД „Карађорђе“ из Беча 

који је за „Игре гњиланског краја“ до-
био 94,80 поена. 

Сребром су се окитили: КУД „Србија-Из-
вор“ из Ној Изенбурга са 94,37 поена, за-
тим КУД „Србија – Дортмунд“ (93,30), АКУД 
„Младост“ из Темишвара (92,87), „Слога“ из 
Штутгарта (92,50), СКК „Нова генерација“ из 
Шондорфа (92,27), Српски културни центар 
Офенбах (92,00) и ФМД „Извор“ из Сент Га-
лена (91,77). 

У групи најбољих, бронзане награде 
и пехаре добили су: КУД „Љубомир 
Ратић-Бубо“ (91,33), КУД „Борац“ из 
Солингена (90,90), КУД „Бранко Ради-
чевић“ из Беча (90,50), СКД „Марибор“ 
из Марибора (89,63), СКД „Карађорђе-
вићи“ из Ројтлингена (89,47), СКУД „Ви-
довдан“ из Љубљане (89,43), СКЦ „Вук 

Караџић“ из Раштата (88,63) и ФА „Бам-
би“ из Беча (88,20). 

Културно друштво „Брдо“ из Крања добило 
је и три специјалне награде и то: та најиз-
ворнију кореографију, затим за најбољу 
мушку певачку групу и за најоригиналнији 
костим.

И остале две групе из Словеније оставиле 
су добар утисак с обзиром да је СКД „Сло-
га“ из Нове Горице први пут на овом такми-
чењу а КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице 
након неколико година паузе поново на 
европској сцени.

По завршетку такмичарског дела, на цен-
тралном тргу у Чачку је организован мини 
концерт на коме су наступали певачи из 
овог града и околине. Међутим, највише 
аплауза су побрали Вера Матовић и труба-
чи из Коштунића.

Следећа, 18. Смотра српског фолклора 
дијаспоре и Срба региона одржаће се 2013. 
године у Нишу.

Текст и фото:
Душан Јовановић

КПХСД Вук Караџић Радовљица

СКД Слога Нова Горица

СКУД Видовдан Љубљана
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Из дубине вичем к Теби, Господе!
Призивах име Твоје, из јаме најдубље.

	 Ако	је	историја	велика	учитељица	народима	
и	онима	што	умишљају	да	им	кроје	судбину,	морали	бис-
мо	се	упитати	сваког	Видовдана:	коју	поруку	смо	извукли	
ми,	Срби,	из	видовданског	пораза,	чији	је	први	узрок	–	а	
то	 је	наше	нејединство	–	уклесан	у	историјско	памћење	
нашег	 народа,	 још	 од	 средњег	 века,	 као	 најизразитија	
црта	 свесрпске	 националне	 свести?	 Отуд	 смо	 и	 свој	 грб	
са	 четири	 оцила	 традиционално	 схватили	 као	 заповест	
историје:	Само	Слога	Србина	Спасава,	а	то	 је	наглашава-
но	 тим	 јаче,	 уколико	 смо	 се	 слабије	 у	 духу	 те	 заповести	
понашали.	 У	 свим	 новим	 трагичним	 положајима	 видо-
вданска	лекција	важила	је	као	морални	закон,	којег	су	се	
држали	савесни	и	далековиди,	а	који	су	ниподаштавали	
они	мање	свесни	и	пред	историјском	судбином	лакомис-
лени	 и	 неодговорни.	 Све	 би	 било	 још	 релативно	 просто	
да	је	то	разграничење	свагда	јасно;	невоља	је	у	томе	што	
је	граница	између	историјске	одговорности	и	историјске	
неозбиљности	 у	 сваком	 појединцу:	 јер	 у	 сваком	 од	 нас	
бије	се	та	вечита,	природна	и	неизвесна	битка	између,	на	
једној	страни,	свести	и	савести,	јаког	осећања	за	виши	и	
заједнички	интерес,	и	–	на	другој	страни	–	сујете,	себич-
них	 нагона,	 посебних	 интереса	 и	 жудње	 за	 влашћу,	 по	
сваку	 цену.	 Будимо,	 најзад,	 без	 илузија:	 Срби	 не	 спадају	
у	паметне	и	мудре	народе;	главни	мотив	за	ову	суморну	
више	 опомену	 него	 тврдњу	 лежи	 у	 чињеници	 да	 готово	
ништа	 из	 пораза	 не	 научисмо,	 него	 упорно	 понављамо	
оне	грешке	које	су	нас	довеле	до	косовске	трагедије.	Зато	
су	 Косово	 и	 Видовдан,	 вечито	 актуелни,	 постали	 нашом	
опсесијом.	Како	је	видовито	писао	Михаило	Ђурић	у	есеју	
Огледало	српско	1992	–	да	нас,	изгледа,	узалуд	опомене	
–	догађаји	су,	код	нас	Срба,	незадрживо	кренули	у	правцу	
све	дубљег	и	оштријег	подвајања.	Незадовољство	се	брзо	
раширило	 на	 све	 стране,	 трујући	 и	 разједајући	 читаво	
наше	 национално	 ткиво.	 Зацарила	 се	 страначка	 нетр-
пељивост	и	искључивост…	Но	то	није	први	пут	у	српској	
историји	да	у	народу	дође	до	тако	оштре	поделе,	чак	тако	
непомирљивог	разлаза.	Та	болест	је	код	нас	ендемична..	
Раскол	 је	 зла	 коб	 српске	 историје.	 То	 није	 нимало	 добар	
знак	за	нашу	интелигенцију:	као	да	немамо	памети,	или	
је	она	толико	помућена	да	и	тамо	где	је	има	на	претек	–	
боље	да	је	нема!	Јер	сачувај	нас,	Боже,	од	интелигентних	
и	даровитих	занесењака	и	фанатика,	од	манијака	и	пре-
амбициозних	вођа,	који	од	сопствене	сујете	нису	кадри	да	
виде	људски	и	свенародни	интерес!
	 Нажалост,	 савршено	 тачно	 је	 и	 друго	 упо-
зорење	 Михаила	 Ђурића:	 да	 су	 подељени	 и	 завађени	
Срби,	 не	 презајући	 ни	 од	 најгорих	 могућих	 подметања	
и	 опањкавања,	 нанели	 Србији	 много	 више	 зла	 него	 сви	
њени	 данашњи	 спољни	 непријатељи	 заједно,	 па	 се	 мо-
рамо	сложити	да	је	превасходни	узрок	свих	наших	дана-
шњих	невоља	и	недаћа	у	нама	самима,	а	не	изван	нас.	Ми	
смо	најпре	сами	издали	себе,	понизили	се	и	поништили,	
па	су	нас	други	тек	потом	приковали	на	срамни	стуб.	Или	
као	што	каже	један	духовити	писац:	„Историја	ће	забеле-
жити	 да	 смо	 (у	 овој	 злочиначкој	 блокади)	 нанели	 сами	
себи	 толико	 зла	 да	 смо	 готово	 заборавили	 на	 зло	 које	
нам	наносе	Исток	и	Запад.	Странци	су	према	нама	прави	
аматери!“	 Другим	 речима,	 оглушили	 смо	 се	 о	 косовски	
завез,	 погазили	 свето	 видовданско	 искуство	 и	 нашли	 се	
–	 на	 беспућу.	 Зар	 онда	 имамо	 права	 да	 се	 позивамо	 на	
Косово	 и	 да	 славимо	 Видовдан?	 Ако	 се	 свађамо	 баш	 на	
Видовдан,	ако	негујемо	своју	разједињеност,	ми	смо	не-
достојни	Видовдана	и	боље	би	било	да	га	и	не	помиње-
мо,	јер	тиме	само	увећавамо	свој	грех.	Хришћани	који	се	

гложе	и	бију	за	Божић,	тај	велики	празник	љубави	и	мира	
међу	 људима	 добре	 воље,	 нису	 прави	 хришћани,	 него	
пре-антихристи!	Тако	и	Срби	који	се	на	Видовдан	псују	и	
обрачунавају	–	нису	ваљани	Срби,	јер	разбијају	Српство,	
о	глави	му	раде.	Видовдан	је,	не	заборављајмо	то,	темељ	
наше	народне	свести	о	нужности	националног	јединства,	
завет	о	слози	крвљу	исписан;	косовски	мит	је	олтар	срп-
ског	 историјског	 искуства,	 посвећен	 ужасним	 жртвама,	
светионик	 наше	 самосвести	 и	 у	 смртној	 опасности;	 сим-
бол	нашег	памћења	и	непристајања	на	ропство.	Па	зато	
су	на	њ	ударили	сви	непријатељи	Српства!	То	не	би	било	
неочекивано	 ни	 страшно	 да	 темељ	 не	 поткопавамо;	 да	
олтар	 не	 скрнавимо,	 да	 светионик	 не	 замрачујемо	 сами	
ми,	Срби	–	несрећни,	непаметни,	кратковиди	и	зато	мно-
гострадални	Срби.	Морам	да	вам	говорим	de	profundis,	а	
зар	могу,	зар	бих	смео	друкчије	–	о	Видовдану	данас?
	 Данас,	у	зло	доба,	и	можемо	и	морамо,	а	до	
скора	–	каже	се	–	нисмо	могли.	Да,	било	је	опасно,	било	
нам	је	забрањено	да	се	гласно	сећамо	Косова	и	његовог	
завета.	Ко	је	хтео	да	слави	–	чинио	је	то	смерно,	у	души	
својој	 и	 са	 најближима,	 и	 у	 доба	 забрана.	 Самосвестан	
и	 слободан	 дух	 нико	 не	 може	 натерати	 да	 бар	 у	 себи	 не	
одржава	светиње;	оне	што	дубоко	верују,	оне	што	добро	
знају	 своју	 историјску	 судбину,	 никаква	 деспотија,	 па	 ни	
туђинско	 насиље,	 не	 могу	 скренути	 на	 беспуће	 забора-
ва.	 Сад	 славимо	 одвећ	 бучно,	 заборављајући	 дубоки	 и	
опомињујући	 смисао	 тог	 великог	 и	 трагичног	 народног	
предања.	 Не	 могу	 а	 да	 овде	 не	 отворим	 једну	 велику	 и	
доста	 мучну	 заграду;	 јер	 ово	 је	 тренутак	 истине,	 а	 исти-
на	 је	 неумољива	 и	 зна	 бити	 непријатна,	 горка.	 Бојим	 се	
да	Срби	робују	крајностима.	Године	1989.	на	Газиместану	
се	окупило	око	два	милиона	тек	пробуђених,	племенито	
узбуђених	 и	 јединствених	 Срба.	 А	 како	 је	 сад?	 Да	 ли	 се	
и	 даље	 окупљамо,	 макар	 мање	 бројни,	 али	 –	 бар	 за	 тај	
свети	дан	–	јединствени?	У	Грачаници	је	било	мало	Срба	
на	 видовданској	 литургији	 коју	 је	 служио	 патријарх	 са	
архијерејима.	 Намеће	 се	 питање:	 да	 ли	 се	 наш	 народ,	 у	
међувремену,	 просветио,	 национално	 и	 верски	 васпи-
тао,	 културно	 и	 цивилизацијски	 уздигао?	 Да	 ли	 су	 своје	
посланство	 извршиле	 школа,	 црква,	 интелигенција?	
Бојим	 се	 да	 су	 те	 духовне	 силе	 прилично	 затајиле.	 Нека	
нам	савест	не	буде	мирна:	наш	српски	народ	један	је	од	
културно,	а	то	значи	и	морално,	најзаосталијих	на	конти-
ненту;	јер	и	у	високим	редовима	интелигенције	има	врло	
сујетних	 људи,	 склоних	 гротескном	 самозадовољству	 и	
нарцисоидној	 уображености;	 та	 интелигенција,	 не	 баш	
малобројна,	занемарила	је,	напустила	и	изневерила	нео-
бразоване	и	заостале	слојеве	народа	којима	је	неопходно	
просвећивање.	Морам	то	да	напоменем	са	тугом:	јер	жи-
вимо	у	трагичним	данима,	кад	толике	вредности	пропа-
дају	и	многи	животи	се	у	патњама	гасе?	Кад	би	био,	ако	не	
сад,	тренутак	неумољиве,	свете	и,	можда,	лековите	исти-
не?	 То	 је	 и	 тренутак	 моралне	 провере	 свих	 нас.	 Оковани	
јадом	и	бедом,	бачени	од	насилника	и	циника,	који	само	
безочно	нагваждају	о	правима	човека,	на	дно	провалије,	
али	не	одустајући	од	слободе	и	других	човечанских	иде-
ала,	 могли	 бисмо	 завапити	 као	 старозаветни	 Јеремија:	
Призивам	име	Твоје,	Господе,	из	јаме	најдубље...	Или	као	
Давид,	 песник	 псалама,	 дубоко	 потресен	 судбином	 свог	
изабраног	и	можда	баш	зато	многострадалног	народа:	Из	
дубине	вичем	к	Теби,	Господе!
	 Шта	бих	то	да	вам	не	одвећ	гласно	и	сасвим	
кротко	кажем,	а	да	у	искреној	исповести	мојој	буду	обуз-
дане	 таштина	 и	 грубост?	 Као	 дете	 сам	 редовно	 одвођен	
о	Видовдану	у	Раваницу	сремску,	крај	Врдника,	у	којој	су	
чуване	свете	мошти	косовског	великомученика	цара	Ла-
зара.	Била	је	то	највећа	слава	у	Краљевини,	и	по	мноштву	

народа,	и	по	угледу	присутних.	Ковчег	са	светим	моштима	
био	би	отворен:	и	ми,	деца,	ђаци	свих	узраста,	прилазили	
смо	да	га	целивамо.	Моја	побожна	и	строга	тетка	гурнула	
би	 моју	 главу	 ка	 царевој	 сасушеној	 руци.	 То	 ми	 се	 уре-
зало	 дубоко	 у	 памћење,	 утиснуло	 заувек	 у	 душу:	 сваког	
Видовдана,	где	год	био,	у	Паризу	или	Њујорку,	сетио	бих	
се,	 и	 свагда	 се	 сећам,	 Раванице,	 свечане	 литургије	 са	
патријархом	 и	 краљем,	 касније	 кнезом-намесником,	 и	
нарочито	–	светих	моштију...	Али	се	догодио	социјализам.	
Народ	 је	првих	година	долазио	о	Видовдану	у	Раваницу,	
из	 које	 је	 пресељен	 свети	 цар	 Лазар,	 али	 га	 је	 милиција	
све	грубље	растеривала.	И	тако	је	обичај	уништен,	слава	
сурово	сатрвена.	У	тим,	за	Српство,	невеселим	годинама,	
често	 сам	 одлазио	 у	 Приштину,	 где	 сам	 предавао	 и	 сту-
денте	 испитивао	 на	 Славистичкој	 катедри	 Универзитета.	
Једном	су	тако,	испити	пали	баш	на	Видовдан.	Рекао	сам	
својим	 млађим	 сарадницима	 да	 је	 велики	 празник	 и	 да	
тог	 дана	 нећемо	 испитивати,	 него	 ћемо	 поћи	 заједно	 у	
Грачаницу,	 на	 парастос	 косовским	 јунацима,	 на	 заупо-
којену	 литургију.	 Позвали	 смо	 и	 руског,	 тада	 совјетског,	
лектора,	 који	 нам	 се	 придружио.	 У	 Грачаници	 је	 било	
одвећ	тихо,	нигде	живе	душе,	а	–	Видовдан!	Крочисмо	у	
цркву:	у	храму	само	стари	свештеник,	у	олтару	за	часном	
трпезом,	 и	 две	 калуђерице	 за	 певницом.	 Био	 сам	 пре-
неражен	 празнином:	 село	 Грачаница	 је	 српско,	 а	 никог,	
баш	никог	нема	на	видовданској	литургији.	Где	су	остале	
калуђерице?	Тихо	сам	пришао	певници	и	упитао	једну	од	
њих:	„Где	је	високопреподобна	мати	игуманија?“	„Товари	
свиње,	 данас	 је	 вашар	 у	 Липљану“.-	 запрепастио	 ме	 је	
одговор	између	два	„Господи,	помилуј!“	У	следећој	паузи	
одсечно	сам	додао:	„Одмах	позовите	мајку	игуманију	на	
видовданску	 литургију!“	 Монахиња	 је	 те	 речи	 доживела	
као	наређење.	Кроз	неколико	тренутака	журним	и	круп-
ним	кораком	ступила	је	у	цркву	високопреподобна	мати	
игуманија,	 певајући	 већ	 с	 врата	 „Господи,	 помилуј!“	 и	
широко,	готово	пословно,	крстећи	се.	Али	је	после	непун	
минут,	 исто	 тако	 журно,	 изишла	 из	 цркве.	 Полетео	 сам	
за	њом:	„Високопреподобна,	камо	хитате?“	„У	Липљан	на	
вашар,	да	продам	крмаче“.	„Зар	на	Видовдан,	мати	игу-
манијо?	Молим	Вас,	вратите	се	у	цркву.	Ми	смо	дошли	на	
помен	 косовским	 јунацима.	 После	 свете	 литургије	 пос-
лужићете	 нас	 у	 конаку,	 по	 обичајима	 нашим,	 српским	 и	
манастирским.	Набраћете	цвећа	и	отићи	ћемо	заједно	на	
Газиместан:	да	окитимо	споменик	 јунацима	палим	у	ко-
совској	бици“.	Није	се	много	опирала;	само	је	прогунђала	
с	горчином	у	гласу	и	незадовољством	у	погледу:	„Причате	
као	наш	владика,	а	заборављате,	као	и	он,	да	се	мора	од	
нечега	 живети.	 Данас	 јесте	 празник,	 Видовдан,	 али	 је	 и	
велика	 пијаца	 на	 којој	 имам	 важног	 посла..“	 Нерадо	 се	
вратила	у	цркву.	У	том	 је	стигао	 један	човек	са	женом	и	
сином;	после	смо	сазнали	да	је	то	судија	окружног	суда	из	
Београда.	Одстојали	су	литургију	и	с	нама	пошли	у	конак	
на	 слатко	 и	 кафу.	 Подсетио	 сам	 игуманију	 на	 цвеће,	 па	
смо	пошли	ка	Газиместану	у	малој	колони:	судијин	ауто,	
наша	кола,	а	за	нама	–	игуманија.	На	Газиместану	никог	
нисмо	затекли.	Попели	смо	се	на	споменик,	носећи	цвеће,	
и	окитили	га	божурима	и	ружама.	Кад	сам	бацио	поглед	
доле,	низ	поље	Косово,	угледах	игуманију;	махала	нам	је	
и,	смејући	се,	довикнула:	„А	ја	одох	у	Липљан	на	вашар!“	
За	трактором,	који	је	сама	возила,	била	је	приколица	на-
товарена	свињама.
	 Тако	 је,	 ето,	 било...	 На	 велики	 видовдански	
збор	на	Газиместану,	године	1989.	ја	нисам	хитао	из	дале-
ка	света,	као	што	сам	чинио	оних	година	кад	тамо	готово	
никог	 није	 било;	 а	 неко	 је,	 баш	 тада,	 морао	 да	 одржава	
пламичак	памћења,	свести	и	традиције.	Хоћу,	уз	ову	ис-
повест,	да	додам	закључак	који	се	намеће:	није	баш	за	све	

Култура као спасење
Беседа о видовданском искуству



Јун 2012 ǀ Размишљања ǀ 11

недаће	био	крив	једино	режим.	Уз	то,	режим	није	нешто	
апстрактно,	 па	 не	 заборавимо	 да	 се	 то	 не	 би	 поновило:	
црквене	 саборе	 растеривали	 су	 милиционери,	 углавном	
Срби.	Католици	нису	растеривали	своје,	нити	муслимани	
своје!	Крст	на	најстаријој	српској	цркви,	Петровој	крај	Но-
вог	Пазара,	нису	скинули	муслимани,	него	су	на	тај	крст	
пуцали	 неки	 обесни	 и	 безбожни	 српски	 сватови.	 Има,	
дакле,	кривице,	за	све	што	нам	се	десило	и	дешава,	и	у	
нама.	Срби	су,	у	својој	наивности	која	се	са	глупошћу	гра-
ничи,	у	одсуству	културе	и	свести,	сами	у	себи	гушили,	и	
вољно	 заборављали	 своје	 обичаје,	 скрнавили	 светиње.	
Очигледно	је	да	ни	раније	вера	није	била	јака,	да	су	знања	
била	 танка	 или	 никаква,	 да	 је	 мноштво	 Срба,	 посебно	 у	
Србији,	 животарило	 изван	 културе,	 па	 је	 тим	 лакше	 за-
борављало	историју	и	традицију,	обичаје	и	веру	уколико	
је	 имало	 мање	 да	 заборавља.	 У	 мешовитим	 браковима	
Срби	су,	стога,	по	правилу	слабија	страна,	она	која	се	ута-
па.	Значи	да	дубоке	вере	немају,	да	су	им	свест	и	самос-
вест	 слабије,	 а	 култура	 плића.	 Није	 ни	 чудо	 што	 је	 у	 нас	
стално	присутна	склоност	ка	издаји	себе	и	својих.	Читам	
хрватску	 штампу	 последњих	 месеци:	 колико	 отровних	
опадача,	 међу	 новинарима,	 оних	 са	 српским	 именима!	
Колико	 официра	 у	 хрватској	 војсци	 такође	 са	 српским	
именима!	Колико	спортиста	који	се	јавно	одричу	српског	
имена!	 А	 то	 није	 нова	 прича...	 Нажалост,	 највећа	 српска	
сеоба	јесте	сеоба	крви.	Одливала	се	наша	крв	и	Турцима,	
и	потурчењацима,	и	шиптарима,	и	католицима,	Хрватима	
и	Мађарима.	А	да	смо	богатији	културом,	свешћу	и	вером,	
да	познајемо	себе	и	своју	историју,	нико	нам	ништа	не	би	
могао,	без	обзира	под	чијом	смо	влашћу.	То	је	оно	што	је	
Лав	Толстој,	у	чувеном	Писму	Српкињи,	рекао:	„Није	битан	
политички	 положај	 Србије:	 битно	 је	 религиозно	 стање	
српског	 народа“,	 то	 јест	 дубока	 вера	 на	 њој	 заснована,	
пресудна	је	народна	слога,	јединственост	и	солидарност,	
служење	истом	идеалу,	ослонац	на	исте	корене.	Они	који	
данас	сањају	о	духовном	и	моралном	препороду	српског	
народа,	 они	 који	 кују	 планове	 обнове	 –	 морали	 би	 бити	
дубоко	свесни	стања	у	коме	смо	и	проблема	пред	којима	
смо.
	 Нимало	случајно,	комунизам	је,	без	превише	
муке,	 разбио	 у	 парампарчад	 српску	 националну	 свест,	
вероватно	и	зато	што	је	у	тој	свести	било	неке	кобне	сла-
бости.	 Или	 лакомислене	 наивности,	 карактеристичне	 не	
само,	и	не	толико,	за	прости	пук,	него	пре	свега	за	извесну	
надобудну	 интелигенцију,	 ону	„без	 националних	 и	 вер-
ских	предрасуда“,	односно	без	корена	у	традицији,	а	без	
довољне	прилагођености	у	европској	и	светској	цивили-
зацији.	 Та	 интелигенција	 није	 успела	 да	 изгради	 широке	
и	 трајне	 мостове	 између	 нас	 и	 Запада,	 али	 је	 успела	 да	
повуче	народ	у	амбис	заборава.	А	било	је	у	тој	интелиген-
цији	такозване	„напредне“	оријентације,	и	свештеничких	
синова	и	кћери,	као	што	данас	међу	најжешћим	антико-
мунистима	 често	 примећујемо	 децу	 из	 комунистичких	
породица,	које	су	уживале	све	повластице	у	Јучерашњем	
свету,	 па	 стога	 није	 ни	 чудно	 ако	 је	 њихов	 антикомуни-
зам	 само	 наопаки	 комунизам,	 ништа	 	 мање	 искључив,	
ништа	мање	фантастичан.	Јер,	доиста	 је	тешко	изаћи	из	
зачараног	круга.	Добрица	Ћосић	је	о	том	парадоксалном	
и	 морбидном	 продукту	 титоизма	 написао	 упечатљиве	
странице;	а	Михаило	Ђурић	је	врло	проницљиво,	и	врло	
поучно,	 анализирао	 појаву	 те	 одрођене	 интелигенције,	
која	је	утолико	претензциознија	уколико	јој	је	национал-
на	 свест	 кржљавија.	 Предуго	 смо	 били	 разбаштињени,	
раскорењени,	 расрбљени,	 одвојени	 од	 суштине	 народа	
коме	припадамо.	Нисмо	знали	ни	ко	смо	ни	шта	смо,	јер	
смо	уображавали	да	смо	грађани	света,	олако	наседајући	
коминтеровској	 пропаганди...	 Код	 нас	 се	 опасно	 намно-
жила	 једна	 врста	 људи,	 наднационални	 номади	 нашег	
данашњег	 света,	 међу	 којима	 почасно	 место	 заузимају	
тзв.	 „независни	 интелектуалци“	 и	 тзв.	 хуманистичка	
интелигенција.	За	ту	врсту	људи	нема	никаквих	тајни	ни	
препрека,	они	не	познају	и	не	признају	историјске	обли-
ке	живота,	преко	којих	човек	уистину	тек	постаје	свестан	
себе	као	конкретног	појединца...	Требаће	нам	сигурно	још	
доста	времена	да	ублажимо	и	колико	толико	отклонимо	

погубне	 последице	 тог	 плитког	 и	 назови	 револуционар-
ног	 програма	 –	 и	 схватимо	 да	 право	 хуманистичко	 об-
разовање	не	брише	и	не	поништава	националне	разлике	
и	 особености,	 већ	 их	 чува	 и	 оплемењује.	 Оно	 је	 велика	
школа	родољубља	у	служби	човекољубља...	Не	може	се	
одгојити	никакав	универзални	човек	који	није	претходно	
освешћен	као	човек	одређене	нације,	одређеног	 језика,	
одређене	историје.
	 Пометњу	је	унела	комунистичка	утопија,	која	
је	била	велик	и,	наизглед,	племенит	изазов	за	духове	који	
су	 желели	 превазићи	 уске	 провинцијалне	 и	 националне	
међе.	Привидно,	нижа	свест	је	замењена	једном	вишом	
свешћу,	 национални	 идеал	 је	 поништен	 од	 једног	 већег	
интернационалног	идеала,	родољубље	је	устукнуло	пред	
идејом	 о	 универзалном,	 свеопштем	 братству.	 У	 сушти-
ни	 и	 стварно:	 основна,	 изворна,	 завичајна,	 национална	
свест	избрисана	је	у	име	привидно	племените,	у	животу	
и	стварности	неукорењене	утопије.	И	не	само	знатан	део	
интелигенције,	него	и	народ	који	је	она	за	собом	повукла	
у	ту	пустоловину	–	ишчупани	су	из	корена,	остали	без	из-
ворне	националне	културе,	без	вере,	без	основних	циви-
лизацијских	обележја	и	затекли	се	у	вакууму,	без	чврстог	
тла,	са	илузијом	да	су	у	вишим	сферама,	али	–	на	беспућу.	
Не	једном	био	сам	сведок	наизглед	само	чудне	појаве:	да	
је	извесним	муслиманским	интелектуалцима	и	писцима	
српска	 култура,	 византијско-православног	 духа,	 била	
знатно	 ближа	 него	 врхунским	 интелектуалцима	 из	 бео-
градског	високо	образовног	круга;	али	у	њиховом	доиста	
импозантном	европском	образовању	недостајао	је	темељ	
на	коме	се	цело	духовно	здање	држи.	Зато	је	нама	толико	
тешко	да	нађемо	заједнички	језик.	Како	да	га	нађемо	кад	
ми	немамо	заједнички	корен,	него	свак	има	свој,	у	некој	
туђој	култури,	а	корен	је	оно	из	чега	израстају	јако	стабло	
и	 разнолике	 гране,	 творећи	 чудесно	 јединство.	 Другим	
речима,	остали	смо	без	религиозног	чувства,	чије	је	прво	
својство	 управо	 заједнички	 језик,	 односно	 солидарност,	
које	често	немамо	ни	за	лек,	а	то	је	узрок	наших	несрећа.	
Због	свега	тога,	српски	народ	је,	доста	брзо,	претваран	у	
безимено	и	бесловесно	становништво,	у	апартиде	усред	
патрије.	Свест	му	 је	изопачена,	помућена	и,	најзад,	раз-
бијена	у	парампарчад.	Ишло	је	то	напоредо	са	распадом	
свести	о	јединственој	националној	култури.	Последице	су	
очигледне	 и	 гротескне:	 оно	 што	 је	 било	 савршено	 јасно	
Његошу	 и	 Вуку,	 Бранку	 и	 Змају,	 Каћанском,	 песнику	 за-
борављене	песме	Хеј,	трубачу	с	бојне	Дрине,		или	Николи	
Петровићу,	 аутору	 химне	 Онам’	 онамо	 за	 брда	 она	 –	 да	
смо	ми	један	исти	народ:	Србијанци	и	Срби	из	Црне	Горе,	
они	из	Срема,	Баната,	Бачке	и	Барање,	као	и	они	из	Хер-
цеговине,	 Босне	 и	 Далмације,	 Славоније,	 Лике	 и	 Баније	
–	 то	 што	 беше	 савршено	 јасно	 –	 више	 није	 јасно,	 јер	 је	
свест	о	 јединству	у	Титовој	епохи	разбијена	и	данас	није	
лако	обновити	је!	Тим	је	то	теже	што	је	аутентична	нацио-
нална	култура	избрисана	у	свести	не	само	мноштва,	него	
и	 извесне	 интелигенције;	 то	 и	 јесте	 пресудно:	 до	 изопа-
чења	је	дошло	поготово	у	њеној	свести.	Посебно	мислим	
на	поколења	просветних	радника,	који	су	морали	добро	
утувити	 фалсификате	 историје	 да	 би	 постали	 морално	
подобни,	 оспособљени	 да	 и	 у	 другима	 изопачују	 свест	 и	
поништавају	 идентитет.	 И	 не	 само	 просветних	 радника	
него	 и	 других	„интелектуалаца“,	 то	 јест	 особа	 са	 дипло-
мама,	а	поготово	политичара	и	јавних	делатника.	Сви	су	
они	морали	пристати	на	веће	или	мање	национално,	а	то	
значи	и	културно,	самопорицање	до	самоуништења.	По-
следице	су	знане	и	 још	очигледне.	Овде	ми	згодно	пада	
парадокс	Пола	Валерија,	из	текста	Биланс	интелигенције:	
„не	устежем	се	да	изјавим:	диплома	је	смртни	непријатељ	
културе“.	У	нашим	несрећним	условима	она	је	то	зацело	
не	ретко	била.
	 Све	је	то	било,	а	где	смо	сада?	Прво,	а	то	прво	
неумољиво	се	намеће:	на	ивици	смо	егзистенције,	угро-
жени	у	најелементарнијем	достојанству.	Угрожени	споља:	
они	што	нас	нису	могли,	или	нису	смели,	сломити	војнич-
ки,	па	ни	политички,	све	чине	да	нас	сломе,	да	нас	унизе,	
морално,	то	јест	да	нас	блокадом,	изолацијом,	ембаргом	
толико	осиромаше,	изгладне,	оставе	без	основних	потре-

ба,	без	огрева,	без	лекова	за	децу,	за	болесне,	за	старе,	за	
заразне	болести,	да	нас	тако	лише	људскости,	униште	нам	
понос	и	претворе	у	живинчад,	у	звери,	које	ће	се	узајам-
но	гложити	и	прождирати.	То	је,	чини	се,	план	„слободног	
света“,	изум	„демократије“,	нови	вид	притиска	и	диктата,	
у	ствари	–	нови	тоталитаризам,	какав	никад	и	нигде	није	
постојао;	 орвеловско	 царство,	 циничка	 и	 сурова	 нега-
ција	и	хуманизма	и	хришћанске	религије.	Али	угрожени	
смо	 и	 изнутра,	 од	 самих	 себе	 и	 од	 својих	 ближњих,	 од	
сопствене	 некултуре.	 Грађански	 рат,	 кји	 бесни	 око	 нас	 и	
запљускује	нас,	намеће	своју	наопаку	логику,	своје	руши-
лачке	законе.	Тешко,	претешко	је	сад	одржавати	моралну	
равнотежу	 и	 истрајавати	 у	 борби	 за	 трајне	 вредности;	 а	
наши,	не	тако	бројни,	пријатељи	у	Европи	и	свету	очекују	
од	нас	да	баш	сада,	у	време	ужасних	искушења,	чувамо	
и	негујемо	оне	врлине	које	су	нас	прославиле	и	штитимо	
чистоту	своје	херојске	историје.	Ми	се,	дакле,	морамо	сад	
бранити	и	одбранити	од	самих	себе,	од	зла	у	себи,	а	сви	
заједно	од	зла	у	нама	и	од	немани	грађанског	рата,	чија	
утвара,	 чији	 зли	 дух,	 лебди	 над	 нама,	 вреба	 нас,	 прети	
нам.	Свак	у	себи	најпре,	а	сви	заједно	у	друштву,	у	граду	
нашем,	у	народу	српском,	морамо	угушити	и	помисао	на	
стравични	и	бесмислени	грађански	рат,	који	јесте	жеља	и	
циљ	 непријатеља	 српског	 народа,	 али	 не	 сме	 бити,	 ни	 у	
ружном	сну,	искушење	нас,	Срба.	Нисмо	ваљда	полудели	
да	слушамо	непријатеље!	Обратимо	се,	у	себи	самима	и	
у	 народу	 нашем,	 оном	 што	 је	 најбоље,	 најразборитије	 и	
најплеменитије:	да	часно	преживимо	овај	тешки	час!
	 Један	јунак	Достојевскога	изустио	је,	у	јаду	и	
заносу,	реч	коју	памтимо:	Лепота	ће	спасти	свет.	У	нашој	
несрећи	и	те	речи,	као	многе	сличне,	сад	делују	наивно,	
готово	 лажно,	 звуче	 као	„литература“.	 Ја	 бих	 пре	 казао:	
нас	 може	 спасти,	 можда,	 само	 култура;	 култура	 која	
нам	недостаје	готово	у	свему:	прво	у	 језику	нашем,	који	
је	толико	загађен;	и	у	свакодневном	људском	опхођењу,	
често	оптерећеном	грубошћу	и	просташтвом;	и	у	парла-
менту	 је	ниво	културе	забрињавајуће	низак	зато	што	 је,	
уопште	узев,	низак	како	у	појединцима	тако	и	у	друштве-
ној	 средини.	 Наше	 непримећивање	 прљавштине	 у	 којој	
живимо	–	какви	су	нам	улази	у	зграде!	–	или	мирење	са	
свуда	присутним	нередом,	загађеношћу,	хаосом	–	израз	
је	 наше	 некултуре.	 Нокаут	 у	 Народној	 скупштини	 –	 из-
раз	 је	 одсуства	 културе	 и	 непостојања	 цивилизацијских	
норми.	Ружан,	недостојан,	политички	и	морално	дубоко	
штетан	 обрачун	 са	 великим	 писцем,	 савешћу	 не	 само	
нашег	 народа	 него	 и	 савешћу	 ове	 трагичне	 епохе	 –	 из-
раз	је,	поред	осталог,	и	некултуре.	Цепање	и	гажење	др-
жавне	 заставе	 пред	 Народном	 скупштином,	 вандалско	
пустошење	 и	 разбијање	 тог	 дивног	 здања	 –	 експлозија	
је	 некултуре.	 Туче	 и	 хапшења,	 који	 су	 потом	 уследили,	
оргијање	 су	 некултуре.	 Сви	 ти	 немили	 догађаји,	 знаци	
моралног	хаоса,	само	спречавају	озбиљне,	дубоко	забри-
нуте	људе	и	онемогућавају	право	и	најшире	јавно	мнење	
да	достојанствено	протествују	и	захтевају	од	свих,	и	Вла-
де	 и	 опозиције,	 крајњу	 озбиљност,	 обуздавање	 ниских	
страсти,	савесност	и	морал	солидарности	у	овом	опасном	
часу,	 у	 суочењу	 са	 дубоком	 и	 тоталном	 кризом.	 Сад	 кад	
смо	скоро	све	изгубили	остаје,	као	могућност	спасоносног	
пута	 –	 култура,	 у	 дубоком	 и	 свестраном	 значењу	 речи.	
Она	нам	је	последња	резерва,	она	је	као	златна	подлога	
без	које	све	вредности	постају	привидне	и	ништавне.	Кул-
тура	нам	 је	сада	као	дуго	чувана	кеса	дуката,	благо	што	
остаје	за	спасење	кад	се	све	изгуби.	Срећом,	за	мудре	и	
храбре,	за	оне	што	веру	имају	–	никад	није	све	изгубљено	
и	свагда	постоји	неки	излаз.	Ништа	није	заувек	изгубљено	
докле	год	човек	није	изгубљен,	докле	год	људи,	у	ствари	
елита,	одржавају	равнотежу	моралну,	не	подају	се	ниским	
нагонима,	него	се	бране	свешћу,	савешћу,	другим	речима	
–	културом.

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

Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Нијесам никоме ништа дужан;  
а ко мени дугује, опраштам.

Овим речима Нићифор Дучић, калуђер, 
војсковођа, архимандрит, академик, до-
бротвор српске просвете започиње свој тес-
тамент који је написао у Београду 1899. годи-
не. Да ли памћење спада у друговање и да ли 
нам се заборав може опростити?

У Лугу на Требишњици, у Херцеговини, од 
оца Јевте и мајке Соке родио се 21. новембра 
1832. године Нићифор Дучић. Какво је све-
товно име добио на крштењу, није остало ни 
записано ни запамћено те га у списима нала-
зимо само као Нићифор. Књигу, како се тада 
говорило, почео је да учи у манастиру Дужи 
код стрица Јестатија Дучића, архимандрита 
душког. По жељи стрица веома се рано зака-
луђерио, још као седамнаестогодишњак, на 
дан Св. Луке, 1849. године. Стриц је вероват-
но желео да на овај начин савлада и усмери 
бујну и необуздану природу младог Дучића, 
а можда је смерао и да на време себи обезбе-
ди наследника у манастиру. О том периоду 
из живота младог калуђера Дучића немамо 
никаквих података. Након закалуђерења до-
лазе године учења и стицања разноврсних 
знања што ће га пратити кроз цео живот. На 
препоруку сарајевског митрополита Геор-
гија Николајевића, Дучић долази у Београд 
где с незнатном стипендијом српске владе 
две године слуша богословске науке у Семи-
нарији београдској а уједно на Великој шко-
ли прати и предавања Ђуре Даничића из 
словенске филологије. Српска влада је, на-
име, у то време скромним стипендијама по-
магала младиће из Босне, Херцеговине, Ста-
ре Србије и Црне Горе да у Београду уче Гим-
назију, Велику школу или Богословију. Само 
током 1871. у Београду их је, према писању 
самог Нићифора Дучића, било око 160. Једи-
ни услов који је тада постављан тим мла-
дићима, благодејанцима, како су их звали, 
био је да се по завршеном школовању врате 
у свој крај да тамо уче децу и преносе стече-
на знања. Након повратка из Србије Дучић 
извесно време борави као монах у манасти-
ру Дужи а затим се посвећује просветном 
раду. Са другом из детињства, Серафимом 
Перовићем, каснијим митрополитом херце-
говачким, 1857. оснива школу у манастиру 
Дужи за ђаке и омладину из околине Тре-
биња, а следеће године у Житомислићима 
духовну школу за будуће свештенике. Помоћ 
за отварање ових школа обезбедио је од Ср-
бије и Русије. У школи у Житомислићима био 
је професор и управитељ. Његова нарав а и 
тадашње прилике нису му дуго дозвољавале 
да живи монашки смерно и уз своје ђаке. 
Прилике у Херцеговини су постале несно-
шљиве. Турски зулуми су тих година достиг-
ли врхунац. Нићифор Дучић у договору са 
Луком Вукаловићем и другим главарима на-
пушта школу и преузима команду над једним 

НИЋИФОР ДУЧИЋ

АРХИМАНДРИТ ДОБРОТВОР 
СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ

од устаничких одреда Херцеговине. Поред 
борби против Турака водио је током 1861. и 
преговоре с Омер-пашом о бољим условима 
живота народа. Међутим, тада се Црна Гора 
умешала у устанак тако да су ти преговори 
одмах били прекинути. Марта 1862. Црна 
Гора објављује рат Турској а Дучић као хер-
цеговачки командант наставља борбу уз 
војводу Петра С. Вукотића. Борбе у којима је 
Дучић учествовао вођене су најпре у Дужи, 
Бањанима и око Никшића у тзв. Старој Хер-
цеговини. Али ратна срећа убрзо напушта 
устанике. На Петровдан 1862. године турска 
војска под командом мушира Дервиш-паше 
продре из Никшића, сједини се са осталом 
турском војском и успе да угуши устанак. 
Како устаницима није дата амнестија, Дучић 
уз дозволу књаза Николе прелази на Це-
тиње. Ту преузима управу над школама. Уз 
скромна материјална средства успео је да 
отвори десет основних школа по Црној Гори 
а на Цетињу је 1864. установио Богословију. 
За све учињене услуге Црној Гори Нићифор 
Дучић је 1863. године на Цетињу произведен 
за архимандрита. Књаз Никола је Дучићу по-
веравао и друге деликатне послове. Тако га 
1866. шаље кнезу Михаилу у Београд. После 
његове успешне мисије два кнеза потписују 
уговор о заједничкој акцији и уједињењу 
српског народа. Што до испуњења овог уго-
вора није дошло »заслуга« је атентатора који 
су у Кошутњаку 1868. године лишили живота 
кнеза Михаила. Крајем 1868, на позив Илије 
Гарашанина, Нићифор Дучић прелази у Бео-
град. Београђани су били изненађени круп-
ном појавом архимандрита који неће да 
живи у манастиру. Нићифор Дучић је сагра-
дио кућу на углу данашњих улица Француске 
и Браће Југовића. Ту кућу му је пројектовао 
архитекта Светозар Ивачковић као репре-
зентативну, породичну, приземну зграду са 
ренесансним мотивима и малом баштом, као 
и главним улазом према важнијој улици. 
Према опису једног од његових биографа, 
Дучић је био »човек врло висока раста, пра-
вилно развијене снаге, али главе мање спрам 
величине тела. Коса му се одржала до смрти; 
и косу и браду поткресивао је; пред крај жи-
вота обе су га биле седином украсиле. Све то 
је чинило врло лепу физичку фигуру... Глас му 
је био танак и слаб, а беседа испрекидана... И 
беседио је и писао јужним говором и јоту... У 
диспуту могао је врло лако љутити се, мада је 
умео отрпети немилу реч...“ У сачуваној пре-
писци са Иларионом Руварцем, на Руварче-
во »Ви сте жустри и накрај срца«, Дучић му 
одговара: »Док ме овде, и свуда где сам био, 
сматрају за тиха и погодна. Али никад за лас-
кавца. Ја имам своје мисли и своје увјерење, 
које браним, док се не увјерим о бољем. Ја 
сам кадар да сваком рекнем истину у очи. С 
тим сам и државну службу губио и стратио. 
Али сам увек остао свијетла образа и чврста 
карактера. А највише ме тјеши то: што никад 
никоме нијесам не само учинио него ни по-

мислио зла, па ни најжешћим непријатељи-
ма својима (20. октобра 1892. Београд). Даље 
Дучић наставља: „Што у мени нема колико би 
ваљало калуђерске кротости томе се не тре-
ба чудити јер сам ја више војник него смер-
ни, преподобни монах. Али поштујем и мо-
наштво српско“. Под Вуковим утицајем са-
купља и штампа збирке народних припове-
дака, загонетки, поскочица и народних речи 
из родног краја. Пише и историјска дела где 
описује догађаје чији је непосредни учесник 
био. У периоду од 1868. до 1876. био је пред-
седник Одбора за школе у српским области-
ма изван Србије, председник Одбора за На-
родну библиотеку и музеј и председник Ко-
мисије за зидање цркава у византијском сти-
лу у Србији. Политичке прилике и његов вој-
нички дух не допуштају му да се дуже време-
на бави културним и просветним радом. До-
лази 1876. година и Српско-турски рат. Дучић 
је с нестрпљењем очекивао да се крене у 
борбу јер колико је вешт био у баратању пе-
ром још успешнији је био са оружјем. Кнез 
Милан га указом поставља за команданта 
свих добровољачких дивизија Ибарске ар-
мије. Ова армија је тада у свом саставу имала 
око 3.000 војника, 4 лака топа, 24 каваљерис-
та, који су сачињавали неку врсту гарде и 
двадесетак пионира. Дучић одмах формира 
свој штаб у коме су поред једног војводе 
била и два официра-ађутанта, официр ин-
структор чета, касир, комесар, деловођа и 
три писара. Са својим војницима учествује у 
борбама око Нове Вароши, од 25. јуна до 7. 
јула 1876, где освајају турске шанчеве и два 
редута, а потом 12. јула заузимају турску кулу 
и шанац на Васиљевићима. Борбе су вођене 
и на Боровцу и Сухом Риту. У борби 24. јула те 
године Турци убију коња под Дучићем што је 
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код њега изазвало само још већи гнев те он 
сам преотима турског коња на коме наста-
вља бој. У бисагама тог коња налази одсечену 
српску главу као и две турске кубуре. Србију у 
овом рату није пратила срећа. Када је преко 
Јавора нагрнула турска војска под командом 
Мемед Али-паше и Дервиш-паше, Дучић је, 
бранећи положај са својим добровољцима, 
био рањен те се повукао у Ивањицу ради ле-
чења. Одбио је пуковнички чин којим је кнез 
Милан хтео да га награди за учешће у рату те 
1876. године, јер за чиновима и наградама 
никада није чезнуо. У рату 1877-78, опет на 
основу указа кнеза Милана, био је командант 
устаничких чета Јаворске армије. После овог 
рата Србија добија четири округа: нишки, пи-
ротски, врањски и топлички. Дучић је биран 
за посланика Народне скупштине у сазиву 
1877-1880. године. На заседању Скупштине у 
тек ослобођеном Нишу (1879) предлаган је за 
председника Скупштине са још четворицом 
кандидата. Није био изабран али му је пове-
рена функција једног од чувара кључева 
зграде у којој се налазио прибор за израду 
државних обвезница. Нићифор Дучић губи 
државну службу почетком 1886. пошто је у 
Скупштини, после Сливничке битке, гласао за 
предлог опозиционих посланика. Ускоро је 
враћен у државну службу, коју убрзо на лич-
ни захтев напушта и одлази у пензију због на-
рушеног здравља. Жеља за знањем не на-
пушта Дучића ни у позним годинама. Одлазак 
у Италију није могао да оствари пошто је у то 
време Италију захватила епидемија колере. 
Међутим, он 1886. одлази за Париз где остаје 
нешто дуже од годину дана. На Сорбони слу-
ша два семестра опште историје код Рамбоа, 
географију код Хемлиа и филозофију код Ла-
виса. На »College de France« слуша стару 
јеврејску књижевност и тумачење псалтира 
код Ренана а француску књижевност код Де-
шанела. У то време у Паризу се школује преко 
50 српских ђака. Дучић се дружи са њима и на 
његову иницијативу оснива се Српска читао-
ница, која је радила на принципу месечних 
претплата. Од тих средстава набављане су 
српске страначке новине и часописи. Пров-
ладина штампа као и многе нове књиге до-
бијане су из Србије на поклон. За време бо-
равка у Паризу Societe d’historie diplomatique 
бира 28. јула Нићифора Дучића за свога чла-
на. Свој боравак у Паризу Дучић је иско-
ристио да посети јужну Француску и Шпанију 
а са дозволом из Србије одлази и у Лондон. 
Након повратка из иностранства налазимо 
Дучића на многим угледним и важним функ-
цијама. Одређен је за професора историје 
српске цркве младом Краљу Александру Об-
реновићу. Српско учено друштво бира Нићи-
фора Дучића више пута за свог председника. 
На његово заузимање и под његовим пред-
седништвом то Друштво се спаја, 15. новем-
бра 1892. године, са Српском краљевском 
академијом. Дучић, такође, привремено уп-
равља Жичком епархијом и то у време када 
се у Жичи и Крушевцу одржава петстого-
дишњи помен косовским јунацима. Исте го-
дине је у Жичи миропомазан Краљ Србије 
Александар I Обреновић. Као представник 
српске владе непосредно је учествовао у На-
родној скупштини приликом доношења За-
кона о црквеним властима. Овим Законом 
укинуто је место потпредседника Великог 
духовног суда које је Дучић годинама заузи-
мао. Митрополит Михаило га је потом поста-

вио за члана тог суда али је он то из здрав-
ствених разлога одбио. Као награду за успе-
шан рад у руковођењу Жичком епархијом и 
око доношења Закона о црквеним властима 
Архијерејски сабор му је 1886. године дозво-
лио да носи епископску митру при богослу-
жењу. Дана 22. фебруара 1893. Нићифор Ду-
чић је у Српској краљевској академији про-
читао своју приступну беседу под насловом 
„Св. Сава, српска црква и српска краљевина у 
XIII веку“. Нићифор Дучић је доживео редак и 
несвакидашњи јубилеј. На дан 18. октобра 
1899. прославља педесет година свештенич-
ке службе и четрдесет година књижевног 
рада. Архимандрит Нићифор Дучић умире у 
Београду 21. фебруара 1900. године. Са-
храњен је на Новом гробљу у Београду са 
свим војним почастима поред почасти које 
му је указала црква, Српска краљевска ака-
демија и многобројни поштоваоци. Према 
тестаментарном завештању које је Нићифор 
Дучић написао 1899, своју имовину је оста-
вио Српској краљевској академији. Одредбе 
Дучићевог тестамента гласе: „I Своју уштеду 
која је у мојој каси остављам Српској Краљев-
ској Академији под именом „ФОНД НИЋИ-
ФОРА ДУЧИЋА“ Академија је власна утроши-
ти сваке године три дијела интереса од мојег 
фонда; а четврти ће дио редовно уносити у 
главницу мојега фонда ради умножавања до-
кле год Фонд постоји. Моја је жеља да Акаде-
мија из Фонда награђује расправе или мо-
нографије или цијело дело из српске исто-
рије, политичке, војничке и црквене; а може 
из српске филологије, географије и етногра-
фије уопће. Академија ће одредити и темате 
за награду; који не смеју никада бити поли-
тичке садржине; одређиваће оцењиваче 
према струци списа за награду и даваће им 
пристојну награду за труд. Ако би досуђена 
награда с накнадом оцењивачима била већа 
од интереса, Академија је власна спојити 
двогодишњи интерес и измирити награду. У 
таквом случају неће расписивати награду за 
једну годину. С времену кад се умножи мој 
фонд Академија је власна одређивати један 
део интереса и на друге културне потребе у 
Српству.

II Остављам: Српској Краљевској Академији 
у властитост своје књижевне радове; своју 
слику од М. Мурата за Академијину галерију. 
Своју књижницу Богословији у Београду, с 
тим да се као посебна целина смести у књиж-
ницу, пошто има своје стелаже и да на њој 
буде написано КЊИЖНИЦА АРХИМАНДРИТА 
НИЋИФОРА ДУЧИЋА, ЗАВЕШТАО БИОГРАД-
СКОЈ БОГОСЛОВИЈИ и да таква свагда остане. 
Није допуштено да се дају књиге из те моје 
књижнице на читање ван Богословије.

III Српском Народном Музеју у Београду, 
остављам, сва архимандритска одличја, као 
и сва световна одличја, и то: Орден Св. Саве 
I реда са лентом, Орден Таковске звезде II 
реда, Орден Таковски с мачевима III реда, 
Орден Милоша Великог III реда, бугарски 
Орден за Грађанске заслуге I реда с лентом, 
руски Орден Св. Ане II и III реда, црногорски 
Орден Данилов за независност III реда, Ор-
ден Белог двоглавог орла IV реда, Медаљу 
Златну и Сребрну за храброст, Медаљу Ми-
лоша Великог, Златну медаљу за ревносну 
службу, Златну споменицу и Гардијску споме-
ницу. Остављам, такође, Медаље црногорске 

сребрне: вера, слобода, храброст; медаљу 
Граховску 1858. године и медаљу за Јунаштво 
1862. године. Српском Народном Музеју, још, 
остављам све дипломе на ордење, медаље и 
чланства академија и других учених и хума-
них друштава у Србији и ван ње; оружје које 
сам имао у устанцима и ратовима за осло-
бођење и независност, као и једно народно 
одело у коме сам војевао. Једно златно перо 
у кутији, спомен од др Валтазара Богишића 
за грађу из Херцеговине коју сам му давао за 
његове правне радове. Све ове ствари желим 
да буду у Музеју у једној групи, ако је то мо-
гуће, а драгоцености у каси, с ознаком у ката-
логу од кога су.

IV Све своје иконе остављам цркви Св. Саве 
на Савинцу и то: сребрне Матере Божије 
Иверске и моје крсне славе Св. Ђорђа. Даље 
у свом тестаменту Дучић наводи: „Остављам: 
манастиру Дужи и Херцеговини где сам и 
почео учити и закалуђерио се 500 динара у 
злату; по 100 динара у злату цркви Св. Саве на 
Савинцу, Братству Богослова у Биограду, Мо-
нашком удружењу у Србији, Свештеничком 
удружењу у Србији, Друштву за сироту децу 
у Србији, Општинском Одбору за сиротињу 
у Биограду, цркви Мале Госпође у Лугу на 
Требишњици, где сам рођен, српској основ-
ној школи у Требињу, манастиру Цетињском 
где сам постао архимандрит, манастиру Жи-
томислићу у Херцеговини где сам са својим 
другом, доцније херцеговачким митрополи-
том, Серафимом Перовићем установио Ду-
ховну приправну школу за Херцеговину, срп-
ском пјевачком друштву Гусле у Мостару, пје-
вачком друштву Српска слога у Дубровнику, 
српском пјевачком друштву Слога у Сарајеву, 
друштву Братство Св. Сава у Карловцима“.

Као што видимо, Нићифор Дучић је оставио 
много легата а највреднији Српској краљев-
ској академији. Због нередовног школовања 
Дучић је, и поред великог труда, на пољу 
књижевности остао добронамеран диле-
тант, али када је требало, био је и љути по-
лемичар. Историјске књиге и расправе су му 
мале вредности. Од већег значаја су његови 
преводи као и описи старина међу којима 
је и Житомислићки Хронограф. Мемоарске 
белешке су му најзначајније. У први одбор 
за руковање Задужбином изабрани су ака-
демици Јов. Мишковић, Љ. Ковачевић и Љ. 
Стојановић. Задужбина почиње да ради 1901. 
а њена имовина је износила 21.418,50 динара 
у злату.  Са својим задужбинама и фондови-
ма Српска академија наука дочекује Други 
светски рат као веома богато обезбеђена ин-
ституција. Међутим, наредбом фелдкоманда-
туре од 6. маја 1942. Академији се забрањује 
свако јавно пословање што остаје на снази 
до краја октобра 1944. године. Након завр-
шетка Другог светског рата при Академији 
се налази велики број задужбина и фондова. 
Из годишњих извештаја о стању задужбина и 
фондова Српске академије наука поратних 
година издвајамо стање фонда архимандри-
та Нићифора Дучића у 1946. години: укупна 
сума у Фонду износила је 24.459 динара. Иста 
сума се појављује и у извештају из 1947, с тим 
што је главници дописан приход од камате у 
износу од 7 динара. У завршном рачуну Српс-
ке академије наука за 1950. годину појављује 
се »Фонд за награђивање дела« те више не 
наилазимо на ФОНД НИЋИФОРА ДУЧИЋА.
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Чланови СПД „Никола Тесла“ из Постојне 
прославили су 27.01.2012. своју крсну славу 
Свети Сава. На улазу у клупске просторије 
председник Боро Мирић и двоје чланова 
фолклорне секције, (Сандра и Мишо Доста-
нић) који су били обучени у народну ношњу 
са Озрена, здравицом је зажелео добро-
дошлицу свим угледним гостима, чланови-
ма и пријатељима друштва.

Протојереј Срђан Спасојевић, парох Српс-
ке православне цркве за црквену општину 
Постојна, почео је са свечаном молитвом и 
освештењем славскога колача и прекадње. 
По завршеној молитви је протојереј Срђан 
са кумом славе Зораном Достанићем пре-
ломио славски колач. Обојица су поздрави-
ли госте и захвалили се на њиховом долас-
ку и зажелели им пријатан ручак и забаву.

На славу су дошли чланови, пријатељи 
друштва и угледни гости: мр Драго Војво-
дић председник ССДС, Јернеј Вербич пред-
седник општине Постојна, Никола Тодоро-
вић делегат у Скупштини дијаспоре и Срба 
у региону, Светлана Спасојевић супруга 
протојереја Срђана, Илија Јанковић пред-
седник СКД „Слога“ Нова Горица, представ-
ници КПСД „Вук Караџић“ из Радовљице и 
СКД „Кочевје“ из Кочевја са својим председ-
ником Стојаном Миловићем.

После обављеног свечаног ручка за забаву 
су се побринули чланови изворнога оркес-

Светосавски дани 
у Постојни

тра Петар Марковић виолина, Раде Нико-
лић шаргија, певачки дует Недељко Гојић и 
Милош Демоњић.

За припрему и послуживање гостију по-
бринули су се председник Боро Мирић, 
кум славе Зоран Достанић, Недељко Гојић, 
Владо Шпанић вођа фолклорне секције, а 
да све буде лепо и слатко потрудиле су се 
наше верне домаћице Живана Мирић, кума 

Рада Достанић и Сњежана Тодић.

Председник СПД „Никола Тесла“ се још јед-
ном захваљује свим угледним гостима и 
члановима који су својим присуством уве-
личали нашу крсну славу Свети Сава.

                                                                        
Текст: Боро Мирић  

Фото: Слободан Додић

Ломљење славског колача

Славски обред
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Нећу	понављати	и	замарати	читаоце	са	већ	познатим,	
устаљеним	 протоколом	 типичним	 не	 само	 за	 наше	
друштво	већ	и	за	сва	друга	друштва	-	припрема,	орга-
низација	и	све	друго	што	реализују	чланови	Извршног	
одбора	на	челу	са	предсједником	друштва.	Поред	чла-
нова	 друштва,	 скупштини	 су	 присуствовали	 и	 гости,	
новоизабрани	 предсједник	 Савеза	 српских	 друштава	
Словеније	Златомир	Бодирожа	који	је	на	наше	велико	
изненађење,	 на	 самом	 почетку	 скупштине,	 поздра-
вио	 присутне,	 пожелио	 много	 успјеха	 у	 даљем	 раду	
друштва,	 посебно	 похвалио	 фолклорну	 секцију	 за	
постигнуте	 успјехе,	 пожелио	 срећан	 рад	 скупштини,	
и	 због	 других	 обавеза	 оправдао	 свој	 брзи	 одлазак,	
односно	 повратак	 у	 Крањ.	 Како	 било	 да	 било,	 пред-
сједнику	ССДС	желим,	у	своје	име	у	име	чланова	СКД	
„Слога“,	 много	 успјеха	 у	 његовом	 мандату.	 Из	 Постој-
не,	из	СПД	„Никола	Тесла“	скупштини	 је	присуствовао	
предсједник	Боро	Мирић	и	наш	нови	свештеник,	јереј	
Мирослав	Ћирковић.	

Скупштину	је	отворио	и	присутне	поздравио	Илија	Јан-
ковић,	 бивши	 и	 новоизабрани	 предсједник	 друштва.	
Кажем	 новоизабрани	 зато	 што	 је	 ово	 изборна	
скупштина	која	 је	између	тачака	дневног	реда	имала	
и	 тачку	 разрјешење	 старог	 Извршног	 одбора	 и	 пред-
сједника,	те	разрешење	чланова	постојећих	комисија	
и	бирање	нових.
	
Сам	ток	скупштине	одвијао	се	по	неком	већ	познатом	
протоколу	у	којем	су	чланови	друштва,	овај	пут	више	
пасивно	 него	 активно	 учествовали	 и	 расправљали	 о	
свим	тачкама	дневног	реда.	Скупштину	је	водио,	вео-
ма	успјешно	и	квалитетно,	Дејан	Јовић	уз	помоћ	рад-
них	тијела	које	је	красила	младост	и	љепота.
	
По	 исцрпним	 извјештајима	 о	 раду	 Извршног	 одбора	
којег	 је	 поднио	 предсједник	 Илија	 Јанковић,	 финан-
сијском	 извјештају	 Драгана	 Савића,	 слиједили	 су	 из-
вјештаји	 Надзорног	 одбора	 који	 је	 поднио	 Даворин	
Јаћимовић	 те	 Суда	 части	 који	 је	 поднијела	 Добрила	
Цвијановић.	 Затим	 су	 поднети	 извјештаји	 секција	 -	
извјештај	мотористичке	секције	поднио	је	Мићо	Јаћи-
мовић,	 спортске	 секције	 Вид	 Дуроњић	 и	 фолклорне	
секције	 Горан	 Вукашиновић.	 Слушајући	 извјештаје	
долазимо	до	закључка	да	су	у	прошлом	мандату	овог	
Извршног	 одбора	 сви	 зацртани,	 планирани	 пројекти	
и	 циљеви	 друштва	 веома	 успјешно	 и	 квалитетно	 ре-
ализовани.	 Посебно	 бих	 се	 дотакла	 наше	 фолклорне	
секције	која	изузетно	и	квалитетно	осваја	своје	циље-
ве,	 а	 све	 више	 и	 наша	 срца.	 Није	 довољно	 да	 им	 се	
каже	једно	велико	БРАВО,	вриједе	много	више,	а	то	су	
доказали	и	тиме	што	су	се	пласирали	на	17.	европску	
смотру	 српског	 фолклора	 дијаспоре	 и	 Срба	 у	 региону	

17. годишња скупштина
СКД „Слога“ Нова Горица
Српско културно друштво „Слога“ из Нове Горице одржало је 31. марта 2012. године своју 17-ту скупштину у 
просторијама Ђачког дома у Новој Горици.

која	ће	се	одржати	у	Чачку	26.	и	27.	маја	2012.	године,	а	
за	то	су	веома	заслужни	својим	радом	и	трудом	цјело-
купна	екипа,	како	чланови	секције	тако	и	сви	други,	од	
кореографа,	вође	па	до	родитеља	дјеце	наше	секције.	

Долазимо	 до	 тачке	 разрјешење	 Извршног	 од-
бора,	 предсједника	 и	 чланова	 комисија.	
Обично	 се	 послије	 четири	 године	 мандата	 приступа	
бирању	 новог	 предсједника	 и	 нових	 чланова	 Изврш-
ног	 одбора.	 Кажем	 да	 смо	 веома	 задовољни	 са	 ста-
рим	 предсједником	 -	 искусан,	 провјерен,	 са	 добрим	
резултатима.	 Зашто	 да	 не	 –	 једногласно	 је	 Илија	
Јанковић	 потврђен	 за	 још	 један	 мандат,	 а	 са	 њим	 и	
већина	 чланова	 Извршног	 одбора:	 Ратко	 Вукајловић,	
Предраг	 Петровић,	 Вид	 Дуроњић,	 Винко	 Прерад.	
Новом	 Извршном	 одбору	 придружују	 се	 Аница	 Кур-
тума,	 Драган	 Савић,	 Горан	 Вукашиновић,	 Даворин	
Јаћимовић,	 Мићо	 Јаћимовић	 и	 Никола	 Пуповац.	
Новоизабрани	предсједник	Илија	Јанковић,	захваљује	
се	на	указаном	повјерењу:	„Срећан	сам	да	ми	вјерујете,	
нисам	задовољан	што	сам	изабран,	волио	би	на	челу	
друштва	 неку	 нову	 особу,	 ја	 сам	 дао	 много,	 онолико	
колико	сам	знао	и	могао,	надам	се	и	желим	да	ћемо	
за	најмање	годину,	двије	бирати	неког	другог,	уз	моју	
помоћ	и	помоћ	старијих	чланова	нека	млада	лица	до-
биће	шансу	да	воде	ово	друштво,	једнако	успешно	као	
ја,	а	можда	и	боље.	Ја	морам	да	похвалим	чланове	Из-
вршног	одбора	који	су	несебично	жртвовали	своје	сло-
бодно	вријеме	да	постигнемо	ове	резултате	и	без	њих	
свакако	 сам	 не	 бих	 могао.	 Хвала	 њима,	 хвала	 вама	
чланови	друштва,	тежак	је	период	пред	нама,	али	ако	
се	будемо	сви	залагали	савладаћемо	и	све	препреке“.	
Наравно,	похвалио	је	и	чланове	фолклорне	секције	на	
квалитетном	раду	што	је	допринијело	да	се	пласирају	
на	европску	смотру	фолклора.
	
Предсједник	је	укратко	изнио	план	рада	за	текућу	го-
дину,	а	потом	су	ријеч	добили	гости.	Предсједник	СПД	
„Никола	 Тесла“	 Боро	 Мирић	 изрекао	 је	 саме	 похвале	
друштву	 и	 жели	 и	 даље	 успјешну	 сарадњу	 између	
друштава.	 Својим	 говором	 наш	 млади	 свештеник,	
јереј	Мирослав	Ћирковић,	обећава	успјешну	сарадњу	
између	друштва	и	цркве.

Под	 тачком	 разно,	 једино	 питање	 које	 је	 привукло	
пажњу	 присутних	 је	 мали	 број	 присутних	 чланова,	
боље	 речено	 број	 чланова	 који	 се	 нису	 одазвали	 по-
зиву	за	Скупштину.	Ту	се	мишљења	размимоилазе	и	о	
томе	би	се	могло	дискутовати	у	недоглед,	али	вријеме	
нас	прогони.	Предсједник	друштва	је	у	знак	захвлности	
на	добром	раду	у	друштву	додијелио	признања	неким	
члановима	друштва	и	члановима	фолклорне	секције.	
Информације	о	томе,	као	и	имена	чланова	Извршног	

одбора	 те	 чланова	 секција,	 као	 и	 детаље	 извјештаја	
о	 раду	 друштва	 можете	 наћи	 на	 нашој	 страни	 за	 ин-
формисање.	И	овај	пут	по	завршеној	скупштини,	није	
изостала	скромна	закуска,	коју	су	припремиле	активне	
чланице	друштва,	а	онда	жур	до	раних	јутарњих	сати.	
Уз	добру	музику	Боре	Пауковића	и	проблеми	се	брже	
забораве,	али	и	не	ријеше.

Ипак,	 морам	 да	 се	 вратим	 на	 присутност	 наших	 чла-
нова	на	скупштини,	моје	запажање	и	моје	мишљење.	
Гледам	 присутне	 чланове,	 нећу	 да	 их	 бројим	 али	 се	
питам,	зашто	их	нема	више?	Питања	се	роје,	а	правог	
одговора	нема.	За	тренутак	сам	помислила,	па	данас	
Цеца	 има	 концерт	 у	 Љубљани,	 да	 ли	 је	 Цеца	 разлог	
мале	присутности	или	је	нешто	друго?	Колега	до	мене	
се	пита	исто,	дошли	смо	до	истог	мишљења	да	је	фи-
нансијска	криза	узрок	мале	посјете	оног	момента,	кад	
је	 по	 завршеној	 скупштини	 почео	 жур.	 Тешко	 је	 при-
хватити	 ту	 чињеницу,	 али	 много	 лакше	 од	 мисли	 да	
се	друштво	осипа	из	неких	мени	непознатих	разлога.	
Упоређивати	скупштину	од	прије	седамнаест	година	и	
ову	данас	је	прави	апсурд,	мислим	да	није	могуће,	али	
и	да	се	не	да.	Укратко	би	се	ипак	вратила	назад,	мисли	
ми	навиру,	а	једва	и	сузе	задржавам.	Сјећам	се	нашега	
почетка,	 рекли	 би	 како	 биједно,	 а	 како	 тешко,	 веома	
тешко,	била	сам	свједок,	очевидац.	Сјећам	се	само	јед-
ног	састанка,	од	многих,	у	Пановцу	-	викенд	простор	у	
шуми,	за	оне	који	не	знају,	можда	једна	оловка,	један	
лист	папира,	а	са	много	среће,	весеља,	са	много	жеља	
да	успијемо,	да	истрајемо.	Шта	се	дешава,	успјели	смо,	
не	кријемо	се	више	по	шуми,	по	туђим	становима,	не	
треба	нам	оловка,	замислите,	имамо	рачунар,	имамо	
салу	да	се	јавно	састајемо,	имамо	наш	властити	прос-
тор	који	самује,	имамо	телефон,	телевизор,	сву	техно-
логију	данашњег	времена,	али	нешто	немамо,	нешто	
само	 изгубили	 на	 том	 мукотрпном	 путу.	 Бојим	 се	 и	
помислити	да	се	полако	губимо	сами.	Али	ја	сам	увијек	
била	оптимиста,	па	данас	кад	гледам	нашу	омладину,	
кад	 видим	 та	 млада	 разиграна	 срца	 видим	 нашу	 бу-
дућност	 и	 желим	 да	 буду	 бољи	 и	 успјешнији	 од	 нас.	
Надам	се	и	желим	да	у	њиховим	срцима	има	мјеста	за	
све,	да	ће	у	њиховим	срцима	сад	и	у	будуће	бити	више	
пријатељства,	љубави	и	разумијевања,	да	знају	праш-
тати	и	да	им	буде	опроштено,	што	ће	трајати	у	вјечност.

УЗМИМО	ВРИЈЕМЕ	ЗА	ПРИЈАТЕЉЕ,	АКО	НЕ,	ВРИЈЕМЕ	ЋЕ	
НАМ	УЗЕТИ	ПРИЈАТЕЉЕ!	

Добрила	Цвијановић
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Све зацртане пројекте које смо планирали 
на самом почетку 2011. године, као и ак-
тивности на различитим подручјима дело-
вања Српског културног друштва „Слога“, 
закључили смо позитивно, што је један од 
разлога одржавања забаве. Врхунска орга-
низација више него заслуженог дружења у 
ђачком дому 28. јануара 2012. године вред-
на је памћења, а како се знамо нашалити, и 
позитивног оговарања. Сала је била према-
ла да прими све заинтересоване. Уз помоћ 
чаробне речи „слога“ која је уједно и име 
нашег друштва, уз добро пиће и квалитет-
но прасеће печење за које су се потрудили 
Цвијетин Николић, кум црквене славе, и 
његова Стана са члановима црквеног одбо-
ра, места је ипак било, по оној српској, ако 
чељад није бесна, кућа није тесна. Следеће 
године кум црквене славе биће Милош Ан-
тић са Винком. 

Одлична музичка представа у извођењу 
оркестра „Добра воља“ из Крања дизала је 
присутне на ноге, убрзавала пулс, одгања-
ла свакодневне бриге и отпуштала кочнице 
уводећи присутне у адреналинску сферу 
доживљеног. Рука у руци, осмех ка осмеху, 
а ноге под налетом звукова виртуозних из-
вођача нису имале кад да додирну под. Био 
је то дан и била је то забава када је свако 
сваком опраштао грехе и заборављао не-
споразуме. Извођачи изворне музике Жи-
ван, Милош и Ацо такође су дали немерљив 
допринос прослави, као и чланови фол-
клорне секције Српског културног друштва 
„Слога“. Они су нам се представили по ко 

Савиндан 
у Новој Горици
Нову 2012. годину, као и многе претходне, започели смо радно, али и свечано. Здруженим снагама чланова Српског 
културног друштва „Слога“ и Српске православне црквене општине Нова Горица, организовали смо прославу српске 
славе „Свети Сава“.

зна који пут, а сваки пут са већим жаром, 
поносом и ентузијазмом који је исијавао 
из сваког њиховог покрета, скока и окре-
та. Одличним кореографијама и старији и 
млађи фолклораши су од присутних мами-
ли огромне аплаузе не штедећи дланове. 
Дуготрајни аплаузи су били јасна награда 
за уложен труд, одрицање слободног вре-
мена и жељу за успехом. Литерарна секција 
СКД „Слога“ такође није остала по страни и 
без свог дела колача у аплаузима присут-
них, а поводом учешћа у програму српске 
славе „Свети Сава“. Литерарну секцију су 
предводили уједно и наши најмлађи фолк-
лораши, Горан и Никола Вукашиновић, 
Наја Рашић, Драган Стојановић. Најмлађи 
фолклораш и рецитатор Стефан, као прави 
професионалац, рецитовао нам је песмицу 
„О слози“. Дамјан Дамјановић је рецитовао 
„Пред кандилом“, Теодора Комненић „Свети 

Сава браћу мири“ и „Чуперак“, а Маја Петро-
вић је рецитовала „Светосавску химну“.  

Томбола је као и увек нашла своје место, а 
организација томболе је и додатни финан-
сијски извор фолклорне секције друштва. 
Вредно је споменути донаторе томболе: 
Петра Јефтића, Ратка Вукајловића и фирму 
МПМ (Милош Продаје Мандарине). Про-
грам је одлично водила Маја Петровић. У 
програму су наступали: Фолклорна секци-
ја СКД „Слога“ са млађом селекцијом која 
је увежбавала три месеца своју кореогра-
фију. Нешто старија фолклорна селекција 
се представила са две кореографије. Аутор 
кореографија је Милан Гламочанин, а ау-
тор музике Дејан Ерцег. Песму под нази-
вом „Двадесет седми јануар“ извели су Не-
дељко Живановић и Ацо Симић уз пратњу 
шаргије и извођача на шаргији Милоша 
Јаћимовића. У име организатора забаве 
и свих присутних, захваљујемо се нашем 
свештенику о. Мирославу Ћирковићу који 
је био истрајан да СКД „Слога“ и СПЦО Нова 
Горица заједнички оргазују забаву и про-
грам у част српске славе „Светог Саве“.  Уз 
напомену да је целокупни приход са заба-
ве уручен СПЦО Нова Горица за куповину 
земљишта на којој би се изградила Српска 
кућа, као и уз подсећање да је програм об-
ликовао председник друштва СКД „Слога“ 
Илија Јанковић, поздрављамо све вас који 
посећујете интернет страну СКД „Слога“ и 
читате Српске новине „Мостови“. 

Илија Јанковић

Славски обред

Фолклорна група СКД Слога
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Turnir je održan na sportskim terenima Java u Orehovlju kod Mirena  
a nastupilo je osam ekipa podijeljenih u dvije grupe i to: Grupa A 1. 
„Srbija sport“ Trst,   2. „Ohridski Biseri“ Nova Gorica, 3. „Pula“ Pula i 4. 
SKD „Sloga 2“  Nova Gorica a u Grupi B bili su :1. MKD „Kiril i Metodija“  
Kranj, 2. SKD „Sloga 1“ Nova Gorica, 3. KD „Brdo“ Kranj
4. „IĆ“ Italija. U grupama je igrao svako sa svakim a postignuti su sljedeći 
rezultati:
Grupa A:
„Srbija sport“-SKD „Sloga 2“ 3:1
„Ohridski biseri-„Pula“ 1:3
„Srbija sport“-„Pula“ 6:2
„Ohridski biseri“-„SKD Sloga 2“ 1:3
„Srbija sport“-Ohridski biseri 5:1
„Pula“-„SKD Sloga 2“ 3:0

Grupa B:
MKD „Kiril i Metodija“-„IĆ Italija“ 6:1
SKD „Sloga1“-KD „Brdo“  5:2
MKD „Kiril i Metodija“-KD „Brdo“ 3:1
SKD „Sloga1“-„IĆ Italija“ 6:1
MKD „Kiril i Metodija“-SKD „Sloga1“ 1:2
KD „Brdo“-„IĆ Italija“ 0:3

Turnir u malom fudbalu
U organizaciji SKD „Sloga“ iz Nove Gorice održan je 12. maja 2012. godine turnir u malom fudbalu

Nakon odigranih utakmica po grupama tabele su izgledale ovako:
Grupa A
1, „Srbija sport“      9
2. „Pula“     6
3. SKD „Sloga 2“     3 
4. „Ohridski biseri“  0 

Grupa B
SKD „Sloga“              9
MKD „Kiril i Metodija“     6
„IĆ Italija“              2
KD „Brdo“              0

U polufinalu bili su sljedeći rezultati: „Srbija sport“- MKD „Kiril i 
Metodija“ 5:1 i SKD „Sloga 1“-„Pula“ 2:1, tako da su se u finalu sastali 
SKD „Sloga 1“ i „Srbija sport“ a nakon izvođenja sedmeraca pobijedili 
su fudbaleri SKD „Sloga 1“ rezultatom 3:2. Treće mjesto zauzela je 
ekipa MKD „Kiril i Metodija“.

Ilija Janković

Pionirska ekipa SKD Sloga Navlačenje konopca

Zajedničko slikanje
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И сваки сусрет чланова СКД „Слога“ 
се претвори у жур, а сви журеви се 
започну и залију добром капљицом 
и увијек се заврше са неком од на-
ших пјесама, али ово није био слу-
чајан сусрет, ово није био обичан 
жур, ово је било нешто велико, нешто 
значајно и нешто што се не забора-
вља, нешто што сваке године, па и ове 
окупи оне праве чланове друштва. 
Био је то раскошан, блистав, незабора-
ван сусрет, све је то, коначно било не-
посредно везано једно с другим, а то је 
да сачувамо и продужимо обичај и тра-
дицију, који имају само српски право-
славни вјерници, а која се зове СЛАВА. 

Дакле, дана, 03.06.2012. су чланови 
друштва, Слога из Нове Горице у Ђач-
ком дому организовали и прославили 
крсну славу друштва Свете Тројице. 
Поред чланова друштва овом предив-
ном догађају су присуствовали и прија-
тељи, гости друштава који живе и раде 
на подручју Републике Словеније, 
представници КПСХД „Вук Караџић“ 
из Радовљице на челу са Радославом 
Милановећем, представници СКД „Пе-
тар Кочић“ из Крања са предсједни-
ком Мириславом Милојчићем, Боро 
Мирић, предсједник СПД „Никола Те-
сла“ из Постојне, представник друштва 
„Охридски бисери“, представник КД 
„Брдо“, Душан Јовановић, секретар 
ССДС и главни и одговорни уредник 
новина Мостови, а није изостао ни гра-
доначелник Нове Горице Матеј Арчон. 
Тачно у договорено вријеме се присту-
па славском церемонијалу, којег је 
обавио наш свештеник јереј Мирослав 
Ћирковић, читање у славу, ломљење 
славског колача, кољиво. По обавље-
ном церемонијалу, из нама непознатих 
разлога, нас напушта свештеник, што 
је изазвало бурно негодовање, јел до 
сада то није било у пракси, али убрзо 
се све заборавља, јер на сцену ступају 
Душан Јовановић и Добрила Цвијано-
вић са пројектом Књижевно вече и том 
приликом смо послушали предивну 
поезију нашег познатог пјесника Ђуре 
Јакшића. Слиједи наступ наше фол-
клорне секције, која и овај пут оду-
шевљава присутне са својом кореогра-
фијом, са којом су наступали у Чачку на 
17. европској смотри српског фолкло-
ра дијаспоре и Срба у региону, нема 
шта пуно да се говори-„НАЈБОЉИ СУ“. 

Свете Тројице – слава 
СКД „Слога“ Нова Горица
Све Вас, који отворите и читате нашу страну за информисање, све Вас 
што читате Мостове, наше новине и Вас, што нисте присуствовали, 
03.06.2012. у Ђачком дому у Новој Горици, овом приликом поздрављам са 
једног веома пријатног сусрета.

По неком устаљеном протоколу дола-
зи до подјеле медаља, најхрабријим и 
најбољим учесницима на такмичењу 
на турниру у малом фудбалу, скоку у 
даљ, бацању камена с рамена и тур-
ниру у пикаду. Сви ти турнири или 
још боље речено спортски сусрети се 
обаве прије, у једном веома добром 
и квалитетном духу у којем учествује 
више екипа из разних крајева, а који се 
увијек заврше добрим пријатељским 
разговорима и скромном закуском. 
Предсједник друштва Илија Јанковић 
је честитао славу члановима, чести-
тао фолклорној секцији на добрим 
резултатима, честитао свим учесни-
цима на спортским достигнућима те 
пожелио свима лијеп и угодан дан.  
Наше вриједне чланице, домаћице, 
показале су да су најбоље, њихови 
специјалитети су побиједили на свим 
пољима, јер ништа није тако слађе, 
љепше, кад се на крају заслади са пра-
вим колачима. На жалост, све има свој 
почетак и свој крај, ми смо стигли до 
краја овог прелијепог сусрета. Шта 
рећи на крају, хвала свима који су се 
потрудили да нам овај дан остане у 
сјећању, да га памтимо по добром и 
лијепом. Хвала предсједнику и члано-
вима Извршног одбора који су и овај 
пут показали и доказали колико су 
успјешни, који су нас дочекали, угос-
тили и испратили са осмјехом и са 
жељом да се поново састанемо, да се 
дружимо, пријатељски разумијемо, са-
чувамо наше друштво да вјечито траје 

са нама и без нас са неким другим. 
За у будуће сусрете, нека вам мотива-
цију за добро расположење и вољу 
дају мале ствари. Дијелите весеље са 

пријатељима, комшијама и познани-
цима и очекујте да се и они веселе са 
вама. Прилика за дружење биће још 
увијек, али данас смо закључили и 
успјешно реализовали задњи зацртани 
пројекат у овој половини године. Топ-
ли и дуги дани су пред нама, кад плани-
рамо годишње одморе и тиме престају 
све велике активности друштва и тако 
све до септембра до новог сусрета, 
гдје ће нас развеселити наши млади, 
а свима младима, ђацима и студенти-
ма желим успјешан завршетак школс-
ке године, а свима скупа заслужен 
и лијеп годишњи одмор, који ће нас 
напунити с позитивном енергијом и 
еланом за наступајуће хладније дане. 
У дворани је постало топло, вани још 
није пао мрак, на истоку се назира-
ла свјетлост, Горицу је покривао то-
пао, мек, густ сумрак, у тим сатима 
врућина више није била неподно-
шљива, осјећало се лагано струјање 
ваздуха, које је доносило мирис липе. 
Аутомобили су брујећи један за дру-
гим одлазили из Горице, остали су јш 
само уморни чланови ИО-ра поку-
шавајући направити какав такав ред. 
Још један поглед на Ђачки 
дом и један пријатељски поз-
драв свима вама из Нове Горице. 

Добрила Цвијановић

Ломљење славског колача
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Koncert je rezultat saradnje Srpskog kulturnog društva 
Sloga iz Nove Gorice i Ansambla narodnih pesama i igara 
Kulturno – informativnog centra Mladost (ili kraće KIC-a 
Mladost) iz Futoga.  Druženje ova dva ansambla otpočelo 
je u Sloveniji, na festivalu „Razigrana srca“, gde su  futožani 
bili gosti.  

Sam koncert u Futogu je bio praznik –  praznik druženja, 
igre,  pesme i kao što sam naziv kaže – mladosti...  Na 
koncertu su, pored domaćina Ansambla KIC-a Mladost i 
SKD Sloga,  nastupali i pevačka grupa Rođenice iz Novog 
Sada i frulaši - braća Marko i Filip Petrović  i Anđela Karalić 
i pevačka grupa  i  tamburaši domaćina - KIC-a Mladost. 
Publika je uživala u igrama iz  Vojvodine, Pirota , Srema, 
Leskovca , Krajišta... i u zvucima frulaških i tamburaških 
kompozicija. 

Sve je, nakon koncerta, začinjeno zajedničkim druženjem 
do sitnih sati.  SKD Sloga i ANIP KIC Mladost  veruju da je 
ovo samo početak  saradnje i prijateljstva... 

Lep pozdrav,
Zapis od članova KIC Mladost,

Gostovanje 
Sloge u Futogu

U Futogu, na levoj obali dunava, nedaleko od Novog Sada u Vojvodini  – 25. maja ove godine, održan je jedan lep folkloraški 
koncert „Što bi srce, da mladosti nije...“ 

Razmena poklona

KIC Mladost Futog

Folklorna grupa SKD Sloga
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Gostovanje je izvedeno na poziv Udruženja 
Slovenaca  Republike Srpeke  „Triglav“, a grad 
Banja Luka, Ministarstvo kulture RS i Biro Vlade 
Republike Slovenije za Slovence po svijetu, bili 
su pokrovitelji. Dvorana Gradskog pozorišta 
Jazavac, bila je ispunjena do posljednjeg 
mjesta. U pozorišnoj i drugoj javnosti postojao 
je veliki interes i radoznalost kako to  izvode 
amaterska  pozorišta u dijaspori. 

Udruženje Slovenaca Republike Srpske 
„Triglav“ i SKD  „Petar Kočić“ već godinama 
imaju tijesnu i uspješnu saradnju na 
kulturnom području. Ova dva društva takođe 
uspješno sarađuju  u kulturnoj razmjeni 
i saradnji između Kranja i Banje Luke kao 
pobratimljenih  gradova. 

Dramska sekcija društva ,, Teatar David '' 
Djeluje skoro pet godina, a njen stalni 
stručni saradnik za glumu i režiju  je Boško 
Đurđević iz Narodnog  pozorišta Republike 
Srpske u Banjaluci. Tako je i za ovu priliku 
predstavljanja u Banjaluci Boško Đurđević 
napravio generalku i sa glumcima sve doveo 
do savršenosti. Doživjeli smo da je SKD „Petar 
Kočić“ sa „Teatrom  David“ uspješno izveo 
predstavu „Jazavac pred sudom“ u režiji Boška  
Đurđevića, Davida je odigrao Ostoja Šobot, 

Jazavac pred sudom 
oduševio Banju Luku
U martu ove godine, SKD „Petar Kočić“ Kranj uspješno je gostovalo sa predstavom  
„Jazavac pred  sudom“ u Banjaluci. 

sudiju Ljubomir Andrić, pisarčića Ljubomir 
Todorović, a doktora Željko Andrić. Predstava je 
bila osvježenje u gradu na Vrbasu, pošto je bilo 
zadnje izvođenje „Jazavca“ pre šest godina, 
kada je  ulogu Davida igrao poznati beogradski 
glumac Petar Kralj (preminuo ove godine). 
Naši domaćini poslije predstave priredili su 
prijem i druženje, a pored domaćina bili su 
predstavnici grada Banjaluke, ministarstava, 
sredstava informisanja, slovenačkog konzulata 
i mnogobrojni pojedinci iz kulturnog života.

Mediji u Republici Srpskoj dali su našoj 
posjeti  i izvedenoj predstavi veliki publicitet, 
a predstavnici društva bili su gosti  na RTRS, 
BEL TV, radiu RS, dnevni listovi Glas srpske, 
Fokus, Press, kao i  bilten Slovenija danes (list 
Slovenaca po svijetu), gdje je bila prilika da se 
predstavi društvo i veza sa RS.

Prilikom boravka članova društva ta tri dana u 
Banjluci,  bilo je kontakata i razgovora. Rezultat 
toga su i pozivi iz Prijedora, Gradiške, Kozarske 
Dubice, Laktaša, Bačkog Jarka iz Srbije i drugih 
mjesta za gostovanje. Boško Đurđević kaže da  
„Teatar David“ sa „Jazavcom“ i nekim drugima 
svojim predstavama može mirne duše i kroz 
Evropu proći,  i da se ne bi postidio, spreman 
je stati na čelo ovog  teatra.

Eto tako je naše društvo sa svojim glumačkim 
timom zakoračilo uspješno i van granica 
Slovenije. Kao što je publika bila zadovoljna u 
Kranju,  Radovljici, Jesenicama,  Novoj Gorici,  
Postojni,  Kočevju i Vrhnici, Banja Luka nas 
je očarala, a to zadovoljstvo za publiku, SKD 
„Petar Kočić“ je od srca poklonio  Banjaluci i 
Republici Srpskoj, kao svojoj Otadžbini, kao i 
publici koja  nas je  vidjela u Sloveniji.

Nikada nije kasno, a oni koji nas budu vidjeli 
prvi put biće im žao što to nisu prije  učinili.

Kao odziv na predstavu dodajemo, „kolumn“.

Kad su Davida priupitali u Banjoj Luci kako 
se Jazo ponaša, David kaže da se malo Jolpaz 
razularijo. Čini mu se da je osjetio da je doš'o 
tamo gdje su njegovi preci,  bagra,  dugo harali 
i činili zulum, pa se lopov opet  uzjugunio.

Veli David,  da je Jazo načuknuo,  da se u Bosni 
može još  harati, da ima pomoći od Beča i 
drugih bjelosvjetskih  kauboja i čaršija, pa 
se može i navratiti na kavu, u Vlade u cijeloj 
okupiranoj Bosni.

Nebi  kabulili da nam na ovome eglenu 
zamjerite ili da nas, naprimjer, oću reći, 
nakaradno s'vatite! 
                                                                        Krstan Šućur                                                                                      
                                                                                                             

Iz predstave
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Na skupštini je prisustvovalo 37 članova dru-
štva. Skupštinu je otvorio predsjednik društva 
Neđeljko Marić i predložio dnevni red i radno 
predsjedništvo. Prije podnošenja izvještaja 
predsjednik društva Neđeljko Marić pozdra-
vio je sve prisutne goste koji su se odazvali 
pozivu društva. Mada su vremenski uslovi bili 
veoma loši, to nije omelo predsjednika SSDS 
mr Dragu Vojvodića, sekretara SSDS Dušana 
Jovanovića, Igora Kalabića, predsjednika dru-
štva „Sveti Sava“ Kranj, Milana Stojanovića, 
predsjednika društva „Vuk Karadžić“ iz Radovl-
jice, i Nikolu Todorovića, delegata u Skupštini 
dijaspore i Srba u regionu. Predsjednik dru-
štva Neđeljko Marić je podnio veoma dobro 
pripremljen izvještaj o radu Upravnog odbora 
u 2011. godini. Zatim su izvještaje podnijeli: 
blagajnik, predsjednik Nadzornog odbora, 
predsjednik disciplinske komisije i sve vođe 
sekcija. Predsjedavajući radnog predsjedni-
štva Nedeljko Milojčić otvorio je diskusiju na 
podnesene izvještaje. U diskusiji su učestvo-
vali: Ostoja Šobot, Ljubo Andrić, Neđeljko 
Marić, Miroslav Milojčić, Krstan Šućur, Gojko 
Kovačević i Boško Kričković. Rasprava na pod-
nesene izvještaje bila je veoma korektna. Bilo 
je mnogo pohvala određenim realizovanim 
programima, a bilo je i korektne kritike na 
nerealizovane, a planirane programe. Za ne-
realizovane programe navedeni su objektivni 
razlozi. Na kraju je prevladalo mišljenje da je 
društvo u 2011. godini uradilo mnogo, da su 
sve finansijske obaveze prema vlasniku pro-
stora ispoštovane, da su sve članarine plaćene 

Novo vođstvo 
SKD „Petar Kočić“ Kranj

U subotu 4. februara 2012. godine održana je 5. skupština (izborna) SKD „Petar Kočić“ Kranj

i da je društvo finansijski stabilno. Normalno, 
to je zasluga većine aktivnih članova koji su se 
odrekli povratka putnih troškova kao nadok-
nade za rad na raznim priredbama i zabava-
ma. Takođe treba spomenuti i mnoge članove 
i prijatelje društva koji su donacijama pomo-
gli ostvarenju boljih uslova za rad društva, is-
takao je predsjednik društva Neđeljko Marić. 
Na predlog predsjedavajućeg prisutni članovi 
društva jednoglasnom odlukom potvrdili su 
sve gore navedene izvještaje.

U slijedećoj tački dnevnog reda razriješeni 
su dužnosti svi organi društva: predsjednik, 
potpredsjednik, svi članovi Upravnog odbo-
ra, Nadzornog odbora i disciplinske komisije. 
Zatim su predloženi kandidati za predsjed-
nika društva: Upravni odbor je predložio za 
predsjednika društva  Mirislava Milojčića koji 
je dao kratko obrazloženje i svoju biografiju. 
Između ostalog je rekao, da je dugo vremena 
razmišljao da li da se kandididuje ili ne. Na 
predlog nekoliko članova Upravnog odbora 
on je prijavio kandidaturu sa željom da dođe 
do promjene na čelu društva. „Ako budem 
izabran čeka me težak i naporan put, jer bivši 
predsjednik Neđeljko Marić imao je ogromno 
iskustvo i odradio je svoja dva mandata veoma 
dobro. Nadam se da ću imati njegovu podrš-
ku i podršku svih članova društva i Upravnog 
odbora“ - istakao je Miroslav Milojčić. Drugi 
kandidat na predlog Predraga Mihajlovića bio 
je Krstan Šućur, međutim on se zahvalio Miha-
jloviću i povukao kandidaturu. Na glasanju je 

odlučeno jednoglasnom odlukom da društvo 
slijedeće dvije godine vodi Miroslav Milojčić.
Za potpredsjednika je jednoglasnom odlu-
kom izabran Veličko Kljajević sa mandatom 
slijedeće dvije godine. 

Za sekretara društva izabrana je Renata Praća.
Za članove Upravnog odbora jednoglasno su 
izabrani: Slobodan Lojić, Krstan Šućur, Mile 
Gašić, Neda Đukanović, i Gojko Kovačević.

U Nadzorni odbor izabrani su: Radojica Sre-
tenović, Mirko Savanović, Predrag Mihajlović. 
U disciplinsku komisiju izabrani su: Milojica 
Beljkaš, Neđo Ninić i Boško Praća.

Skupštini su se obratili i prisutni gosti: mr Dra-
go Vojvodić, Igor Kalabić, Milan Stojanović i 
Nikola Todorović. 

Po završetku skupštine i ove godine su naše 
dame pripremile obilnu krajišku trpezu. U 
goste nam je došao i naš sveštenik Branislav 
Todorić. 

Uz svirku Obradove harmonike i Nedeljkove 
gitare , počelo je krajiško prelo. Čula se i dobra 
krajiška pjesma. Druženje trajalo do kasno u 
noć.

Neđeljko Marić

Mirislav Milojčić

Članovi društva na skupštini
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И ове године, програм и садржај 
културних догађања, постављен је 
заиста осмишљено и усљед тога је 
одлично прихваћен. Манифеста-
ција је трајала четири дана, а било 
је новости у самом садржају.
 
У четвртак 14. јуна у првом блоку 
отворена је изложба фотографија 
у боји, које приказују пејсаже и са-
дашња догађања на просторима 
Змијања. Други блок приказује кућу 
Петра Кочића и садржај предмета 
из прије 130 и више година, као и 
књижевну манифестацију испред 
Кочићеве куће. У трећем блоку је 
приказан Кочићев збор са култур-
ним и забавним догађањима, а по-
себан акценат је на  Кориди (борба 
бикова).

Кочићеви 
препознатљиви дани
СКД „Петар Кочић“ из Крања је и ове године, по свему судећи, успјешно 
организовало и одржало треће по реду  „Кочићеве дане“ у Крању.

Изложба фотографија је допуњена 
са фотографијама Грмечке кориде 
од прије 30 и више година. За вео-
ма садржајну изложбу, побринула 
се Агенција СЛОВО из Бњалуке и 
њен директор Милан Дашић, који 
је до детаља образложио значење 
фотографија. Изложба, са око 60 
фотографија, биће у нашим просто-
рима отворена мјесец дана, а стоји 
на располагању да се представи и у 
другим друштвима и срединама.

У петак 15. јуна у дворани на Стра-
жишчу код Крања, изведена је 
позоришна представа „Јазавац 
пред судом“, као капитално дјело 
и успјех друштва, у неприкоснове-
ном извођењу глумаца ''Театар Да-
вид''. Показали су, заиста, велико 

умијеће и за бројну публику то није 
никада засићеност. Дружење је 
закључено са још неким културно-
забавним програмом и самом заба-
вом, уз живу музику, за чланове и 
многобројне посјетиоце.

Раде Вучковац

Пјесници и публика
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У суботу 16. јуна у нашим простори-
ма, одржан је сусрет српских књи-
жевника, који у Словенији пишу на 
матерњем језику. Ове године је про-
грам био веома обиман. Присутних 
је било њих петнаест и сви су већ 
објављивали своја дјела. На самом 
почетку смо, у част књижевника и 
народног трибуна Петра Кочића 
одржали Академију, гдје су читани 
бројни текстови и поруке Петра Ко-
чића. Бесједник на академији, био 
је професор Душан Праћа, одличан 
познавалац Кочићевих дјела и по-
рука, као и српске културе и исто-
рије.

Слиједило нам је: представа и про-
моција књиге, коју је издало СКД 
„Петар Кочић“. То је пета по реду 
збирка пјесама Раде Вучковца из 
Цеља под називом „Немамо пуно 
времена“, гдје сàм наслов повезује 
ауторову тему и инспирацију. О 
књизи и аутору је говорио профе-
сор Душан Праћа, гост из Бањалуке. 

Сам аутор је читањем, рецити-
рањем и разговором заинтере-
совао колеге књижевнике, као и 
бројну публику из нашег друштва 
и многих српских и словеначких 
друштава. Наравно, свима смо им 
захвални што су се одазвали нашем 
позиву.

У вечерњем дружењу, српски пјес-
ници и писци су рецитовали и чита-
ли своје пјесме и прозне текстове, 
цитате из других књижевних дјела, 
гдје бројној публици ни једног тре-
на није било досадно. Ток цјелове-
черње манифестације нам је уве-
личао народни гуслар Зоран Мило-
вић из Српског културног друштва 
Кочевје, који је својим врсним 
свирањем на своме инструменту 
и испјевавањем чувених, лирских 
пјесама гануо многа срца и никога 
није оставио равнодушним.

Посебну пажњу донијела је новост, 
гдје је изнешено да наше друштво 
жели на властиту иницијативу, а и 
на сугестије многих српских књи-
жевника, да у оквиру дјеловања 
друштва, подржи оснивање Клуба 

српских књижевника, који пишу и 
дјелују у Словенији. На тај начин ће 
доћи до чвршће и континуиране 
сарадње. Сви учесници су изрази-
ли спремност за чланство у клубу, 
а то су оправдали, постојањем пот-
ребе по тјешњем повезивању, из-
давању књига, њиховој промоцији 
и годишњим сусретима. Литерарни 
маратон је трајао касно у ноћ, гдје 
су се сви узрасти, домаћин и гости 
пријатно осјећали, уз као што ре-
кох, изврсну свирку и пјесму народ-
ног гуслара.

Закључна манифестација је одржа-
на у недјељу 17. јуна на спортско-
културном центру у Стружеву и 
трајала цијели дан. Многе фудбал-
ске екипе су се ватрено бориле за 
побједу. Још се одржало такми-
чење вуче конопца, бацања камена 
са рамена, као и свртање љескове 
коре и стварање труба. Углавном се 
чуо весео разговор и смијех уз ужи-
вање ћевапа и пића.

Шта рећи за централно културно 
догађање, које СКД „Петар Кочић“ 
традиционално одржава сваке 
године. Сасвим је уочљиво да у 
друштву озбиљно покушавамо ос-
мишљеним програмом, приближи-
ти се свима у расијању и далеко од 
родног краја представити поруке 
и обичаје, па и жива свједочанства 
са змијањског краја и Републике 
Српске. Мора се, нажалост, поме-
нути изостанак присуства неких 

друштава и њихових представника, 
као и представника наше кровне 
организације у та четири дана.

Крстан Шућур

Ода Петру Кочићу

На Змијањској висоравни,
од пера се човјек роди.
Родољубник и паћеник
путем правде, смјело ходи.

Крвљу пјесем исписује,
приповјетке, јаук, муку,
и на патње све сељачке
милосрдно ставља руку.

Све Јелике, Оморике,
у срце је заробио,
сваки грумен земље свете
сузом пера задојио.

Јазавца он пред суд води,
што сељаку жито краде,
и за правду свог народа
посустао живот даде.

Остала су многа дјела
уз Јауке са Змијања,
јеликама у Стричићима
поносни се народ клања.

                  Смиљана Илић

Гуслар Зоран Миловић
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Даме и господо !

Поштовани саборе културе, који 
сабран јеси на овој светковини, 
под окриљем Српског културног 
друштва ''Петар Кочић'', а у гра-
ду Крању, љета господњег овог 
2012-ог, петнаестог дана мјесеца 
јуна, свима вама сабраним на овом 
мјесту и овај час када се српски ми-
сли и говори на вашем труду да се 
српска матерња ријеч не заборави, 
већ непротив, упркос неповољном 
положају српства на глобалној ге-
ополитичкој мапи, да се кроз разне 
видове прегалаштва и стваралаштва 
још више култивише и учвршћује у 
српску самобит и самосвијест. 

А ко би нам у томе могао боље по-
моћи од Петра Кочића, који је од 
самог почетка између себе и оку-
патора – непријатеља поставио пи-
тање језика, који у познатој пјесми и 
прози  Молитва овако говори:  „О, 
Боже, велики и силни и недостиж-
ни, дај ми крупне и големе ријечи 
које душманин не разумије, а народ 
разумије“ и за којег је језик потпуно 
једно са људима и земљом?

Захвалан што ми се, ево по други пут 
пружила прилика да понешто кажем 
о великом српском писцу и борцу за 
права порабоћеног и обесправље-
ног српског народа, чије име носи 
ваше друштво, братски вас поздра-
вљам и желим вам још више успјеха 
у његовању српског духа, културе и 
језика.

Сада и овдје поновићу да се и данас, 
безмало читаво стољеће послије 
смрти Великог националног бор-
ца и страдалника у чије име смо се 
окупили, да се и дандашњи у ма-
тичним српским земљама води, 
промјењљива по снази домету, али 
непрестана битка за национални и 
културни интегритет, па чак и за је-

О Петру Кочићу
Бесједа проф. Душана Праће на Академији 16. 06. 2012.

зик, па чак и за писмо – ћирилицу, 
коју смо баштинили од Вука Стефа-
новића Караџића и његових вели-
ких претеча.

Велико поштовање заслужује и 
Градска управа Крања, која благона-
клоно гледа на овакве активности 
Срба, својих равноправних грађана.

У овој великој части да  (по други пут)  
говорим о Петру Кочићу, ја не бих 
обнављао његову биографију која 
је, према свим доступним сазнањи-
ма, „сва у борбама за свој племенити 
сељачки народ и сва у судовима са 
безобзирним Ка унд Ка гувернаду-
рима и домаћим бирократским при-
дворицама“. Још мање бих улазио 
у полемику са неријетко опречним 
судовима о овом великом књижев-
нику и горопадном националном 
посленику, а то ми не дозвољава ни 
тренутна (не) спремност.

Да би се потпуније схватио бунтов-
ни и виолентни Петар Кочић, нео-
пходно би било познавати Босну, 
а посебно Крајину и Крајишнике 
његовог времена. У томе ће нам 
можда понајбоље помоћи Иво Ан-
дрић, који је у своме познатом есеју 

Земља, људи и језик код Петра Ко-
чића веома добро запазио да су 
„земља, људи и језик били основни 
елементи у животу и раду Петра Ко-
чића; то су били најснажнији покре-
тачи свих његових акција и главни 
мотиви његова цјелокупног умјет-
ничког дјела“.

За што боље освјетљавање ове 
судбинске симбиозе која је одреди-
ла комплетну личност и правац књи-
жевног и свакако другог Кочићевог 
животног дјеловања и даље ћу се 
(по)служити запажањима нашег но-
беловца, а који је, по личном при-
знању, у Кочићу гледао свој узор.

Размишљајући на који начин да вам 
се обратим, одлучио сам да се ос-
лоним на запажања Иве Андрића, 
тим прије што се ове године диљем 
српског говорног подручја обиље-
жава стодвадесетогодишњица Ан-
дрићевог рођења (рођен 9. октобра 
1892. године). Подсјетимо се да смо 
прошле године у просторијама ва-
шег друштва обиљежили још један 
јубилеј поводом Андрићевог књи-
жевног дјела: 50 година од добијања 
Нобелове награде за књижевност.) 
Мслио сам да овај јубилеј опра-

Проф Душан Праћа
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вдава овакав поступак, јер земља, 
људи и језик и животним и књиже-
вним нераскидивим везама везују 
ова два српска великана. Као што 
је Петар Кочић своје родно бунтов-
но и врлетно Змијање увео у српску 
књижевност, и Иво Андрић је Више-
град, варош свога дјетињства, као 
и његову околину, захваљујући (и) 
Нобеловој награди, увео у свјетску 
књижевност.

„Петар Кочић, који се родио под 
крај осмнлијске, а умро поткрај 
аустријске окупације, имао је право 
кад је из тузланског затвора видо-
вито и гусларски писао: „У ропству 
се родих, у ропству живјех и у роп-
ству, вајме умријех.“

„Босна је под аустроугарском уп-
равом била и остала земља нај-
мањег житног прихода по хектару, 
начин обраде земље остао је на 
најнижем степену, и сви привид-
ни напори да се културе умноже и 
земља унаприједи разбијали су се 
на постојању кметског односа. Али, 
францјозефовска Аустрија је свим 
силама спречавала праведно рије-
шење аграрног питања.

На једној од посљедњих сједница 
Босанског сабора млади посланик 
из групе Петра Кочића, др. Ђорђе 
Лазаревић (кога су Аустријанци 
мучки убили чим је избио рат са 
Србијом) довикнуо је, у дискусији о 
аграру, представнику владе: „Увијек 
нам обећавате да ћете ријешити 
овај проблем и непрестано нас за-
варавате ! Знајте да су већ напуњени 
карабини који ће ово ријешити.“ То 
је било 20. јуна 1914. године. 

Недјељу дана касније дошао је са-
рајевски атентат…“а убрзо и Први 
свјетски рат. 

Морамо, дакле, имати у виду каква 
је била та земља, „дивљим планина-
ма изукрштани вилајет Босна“. И та 
земља је Петру Кочићу, и као човје-
ку и као писцу чије приповједачко 
дјело носи наслов С планине и ис-
под планине, ударила свој печат и 
условила и лични живот и књижев-
но дјело његово, више и судбонос-

није него што је то случај код других 
наших писаца.

А „сама ријеч Крајина означава већ 
у свом првобитном значењу гра-
нични, угрожен крај, врсту бедема 
и попришта осуђеног на ратнички 
живот, а глагол крајинити налазимо 
у народној пјесми у смислу бунити 
се. „Закрајинило“

Јевто Дедијер је овако дефинисао 
становништво на тромеђи Босне, 
Лике и Далмације: „Имају карактер 
свију граничара, љути су, предузи-
мљиви, с енергијом од момента, 
пријеке ћуди, једноставних погле-
да.“ То је оно што Петар Кочић нази-
ва „небојазни и јогунасти људи“ за 
које каже да и богу умеју само да се 
гласно моле. Све је љуто, немирно, 
горопадно и тврдоглаво на овој пла-
нини и испод ове планине.“ 

„Једни су“, пише Петар Кочић, „вр-
летне ћуди, другима је драга шала 
и маскота и предраго ти се сваком 
подсмијехнути у брк.“ И у томе је 
Петар Кочић био човјек свога пле-
мена. Његова сатира била је по мно-
гим својим особинама прави бич за 
„'тиране“, многе његове реченице 
постале су „летеће ријечи“ у народу.

Читавим својим књижевним чином, 
у цјелини и у детаљима, па и живо-
том, он се „дигао“, „закрајинио“, за-
војштио, не дајући мира ни себи ни 
икоме око себе“, примијетиће један 
други књижевник, налазећи „бројне 
модулације у којима  се остварио 
Кочић-оптужитељ, Кочић-ругач, Ко-
чић-кариктурист, (и) Кочић- поле-
мичар.“ 

„И у личном животу, и физички и 
морално, Петар Кочић је био сав чо-
вјек свога краја и свога рода. У Бо-
санскохерцеговачком сабору он је 
својим упадицама био права напаст 
за своје противнике, а то значи и за 
владу и за већину Сабора. На при-
мјер, када би предсједник констато-
вао да је апсолутна већина за вла-
дин приједлог, Петар Кочић је доба-
цивао: „Не апсолутна него покорна 
већина!“ Тамо гдје није било кавге, 
он је смишљао како да је нађе.“

Што се пак физичког изгледа тиче, 
ево како Перо Слијепчевић описује 
Петра Кочића: „Крупан и јак, велика 
ока, опуштена брка; хајдучина јуче 
изашла из босанских шума, па му 
европско одијело затегнуто и не-
намјештено; а на равном високом 
челу, као на какву жалу, још се бије-
ли ваздушна плима бијелих пропла-
нака. Кад говори као да планина за 
њим проговара.“

Година 1903, Петар Кочић, бечки 
студент, пише Богдану Поповићу у 
Београд: „Гладан, бос, с пропалим 
прстима кроз ципеле, ходам ја по 
Бечу и сјећам се свог дјетињства, 
својих драгих брђана, па ако гдјегод 
сретнем ког доброг друга, заиштем 
од њега коју крајцару, свратим у 
какву кавану, гдје је јевтино, па пи-
шем с планине и испод планине. По 
три дана буде да се ништа вруће не 
окуси. Али ја сам задовољан, јер сам 
самосталан, не бендам никог, осим 
оног ко поштено мисли и ради.“

„Петар Кочић је цијелог живота пам-
тио стихове, које је можда и сам ис-
пјевао, које није заборавио ни на са-
мом крају живота, када му се тегоб-
но живот побркао и ум мрачио, већ 
их је говорио Милану Јовановићу 
Стојимировићу, као једини отпор 
аустроугарској окупацији Србије:

„Горе над нама српско је небо, 
На њему српски сједи Бог,
Око њег Срби анђели лебде,
Дворе Србине Господа свог'.“

Подвлачимо још једном животни 
кредо нашег писца и бескомпро-
мисног националног борца : „Не 
бендам никог, осим оног ко поште-
но мисли и ради“ и тиме бисмо ујед-
но и завршили ово пригодно слово 
о Петру Кочићу.

                                                                                   
Крањ  06. 2012.

             Душан Праћа  
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Komedija je prikazana 2. marta u dvorani na 
Stražišču kod Kranja.  Autor teksta ove po-
zorišne predstave je Milenko Praća, a režiju 
je uradio Ljubomir Andrić.  Dramska sekcija 
SKD „Petar Kočić“ – Teatar David, u saradnji 
sa dramskom sekcijom KPSD „Vuk Karadžić“ iz 
Radovljice, radila je vrijedno puna četiri mje-
seca na uvježbavanju izvođenja ove zanimlji-
ve komedije. U predstavi je nastupilo osam 
glumaca: Ljubomir Andrić – Mladen, Renata 
Praća – Cvijeta, Braco Radošević – vodoin-
stalater, Željko Andrić – sin Miroslav, Ljubiša 
Todorović – Fahro, Tanja Zec – kći Marija, Da-
niela Mitrić – komšinica Malina, Ostoja Šobot 
– kmet Jože, Ljubiša Todorović – Rade.

U ovoj pozorišnoj predstavi radnja se događa 
u stanu jedne porodice. Ova komična priča 
govori o našem običnom čovjeku i njegovoj 
porodici koji žive i rade u Sloveniji. Pokušavaju 
da se integrišu u novu sredinu, međutim, to 
im ne polazi baš najbolje za rukom, a i njihova 
djeca rođena u novoj domovini stalno ih zbog 
nečega podbadaju i prave iz toga komične 
scene. Uloge su raspoređene tako da se ko-
riste dva jezika slovenački i srpski sa više na-
glasaka: Slovenački – gorenjsko narečje, srp-
ski ijekavski sa bosanskim naglaskom i srpski 
ekavski sa naglaskom iz Južne Srbije.  U pred-

Pozorišna predstava
 „Lud je ovaj život“ 
Srpsko kulturno društvo „Petar Kočić“ Kranj premijerno  je izvelo pozorišnu predstavu (komediju)    „Lud je ovaj život“. 

stavi su prikazani razni likovi i profili pojedi-
nih zanimanja kao na primjer: radnici, seljaci, 
učenici i domaćica. Tekst je veoma zanimljiv i 
daje dinamiku tokom cijele predstave. Odjeća 
i mimika glumaca primjerne su za vrijeme o 
kojem govori sama predstava. Dvorana je bila 
popunjena do posljednjeg mjesta. Prisutni su 
bili veoma zadovoljni prikazanim i to su po-
kazali svojim ovacijama na kraju predstave. 
Glumci su takođe bili iznenađeni tako velikim 
prisustvom članova društva i građana Kranja. 
Ovom prilikom se želimo zahvaliti društvima: 
KPSD „Vuk Kardžić“ iz Radovljice, SKPD „Sveti 

Sava“ iz Kranja i KD „Brdo“ Kranj što su se nji-
hovi članovi odzvali u tako velikom broju, kao 
i predsjednici odnosno predstavnici društava. 
Takođe se zahvaljujemo Zvonetu Gantaru iz 
Mjesne zajednice Stražišće na podršci u reali-
zaciji ove predstave. Predstava će biti prikaza-
na u više gradova Slovenije. Prvo prikazivanje 
izvan Kranja biće u Jesenicama kod društva 
„Vuk Karadžić“. Ovaj projekat je sufinansirala 
Gradska opština Kranj.

Neđeljko Marić

Veliko zanimanje publike

Glumačka ekipa
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Bohinjska bistrica
Susret regionalnih folklornih grupa Gorenjske 
održava se svake godine i naše društvo 
redovno učestvuje. Tako da ti nastupi nisu 
ništa novo za našu izvođačku grupu ali je zato 
bila potpuna novost za našu dječiju folklornu 
grupu. Po prvi put su svoje znanje folklornih 
koraka pokazali na nastupu koje nije 
organizovalo naše društvo. Bilo je tu treme, ali 
naši mališani su hrabri pa su taj nastup brzo 
prihvatili kao izazov i sve odradili kako našem 
društvu dolikuje. Bili su oduševljeni i dobili su 
još veći elan i volju da svoje znanje upotpune 
i što prije se pridruže našoj izvođačkoj grupi. 
Tako da punom parom treniraju i nadamo se 
da ih čeka još mnogo sličnih nastupa. Takođe 
se na tom susretu predstavila i izvođačka 
grupa sa „Igrama iz Crne trave“. Publika je 
nastup prihvatila gromkim aplauzom iako je 
većina publike bila slovenačke narodnosti. To 
samo pokazuje da cijene naš rad i da poštuju 
našu kulturu. Na tome smo im jako zahvalni 
i želimo da i dalje tako dobro surađujemo 
s njima. Potrudićemo se da svaku njihovu 
priredbu išaramo temperamentnim igrama 
koje im se tako sviđaju, iako je za slovenačke 
priredbe najtraženije Glamočko gluvo kolo. 
Ponosimo se sa raznovrsnim izborom naših 
koreografija tako da uvijek možemo ponuduti 
nešto novo našim organizatorima kulturnih 
događaja. 

Nastup u Prnjavoru
Grad Prnjavor je za članove našeg društva 
jedan između najdražih gradova jer većina 
naših članova dolazi baš iz tog mjesta i 
njegove okoline. Zato smo bili oduševljeni 
i počašćeni kad smo dobili poziv kao gosti i 
svakako smo željeli učestvovati u proslavi. U 
organizaciji Gradskog kulturno umjetničkog 

Aktivnosti
KPHSD „Vuk Karadžić“

društva „Pronija“ iz Prnjavora održala se 
proslava dana grada. Tu su nastupile folklorne 
grupe iz inostranstva. Svi smo mogli uživati 
u nastupima folklornih grupa iz Novog Sada 
i Sant Galena. Posjetioci su stvarno imali šta 
vidjeti i oduševljenje je odjekivalo salom 
punom pozitivne energije. Svaki igrač folklora 
zna koliko znači dobra i pozitivna energija 
koju primaju od publike. Zato je svaki nastup 
bio pun emocija i sreće. Naši igrači su se 
predstavili sa Glamočkim gluvim kolom i sa 
novom koreografijom, s kojom će se folklorna 
grupa takođe takmičiti na 17. evropskoj 
smotri srpskog folklora dijaspore i Srba u 
regionu u Čačku, Igre iz Crne Trave. Igrači su 
na zadovoljstvo publike igre odigrali odlično 
i nadamo se da će sa tim zanosom svoje 
sposobnosti pokazati i u Čačku.  Naravno 
posle svakog kulturnog dijela slijedi zabava 
pa je i u tom slučaju bilo tako. U sportskoj sali 
bila je muzika uživo i mi smo se lijepo opustili 
i dozvolili da nam sa leđa padnu baš sve brige 
svijeta. Uživali smo u prijatnom druženju 
i zabavi. Već smo postali pravi prijateljji sa 
članovima GKUD „Pronija“ i nadamo se da će 
nam naša saradnja donijeti još više pozitivnih 
rezultata. 

Zavičajno veče
Februar je u našem društvu rezervisan za 
godišnju redovnu skupštinu i za Zavičajno 
veče. Pa tako i ove godine nismo napravili 
iznimku i to smo veče posvetili korisnim i 
prijatnim stvarima. Prije zabave morali smo 
obaviti formalni dio skupštine pa smo sa 
usvajanjem nekih promjena za bolji rad 
društva iznenadili naše drage goste. Rad 
društva prošle godine bio je jako ugodan i sa 
njim smo zadovoljni baš svi članovi društva 
kao i naši simpatizeri i prijatelji. Društvenom 

imenu smo dodali tezu još humanitarno. 
Tako da se od 18. februara naše društvo 
naziva Kulturnim, prosvetnim, sportskim i 
humanitarnim društvom Vuk Karadžić. Na 
tu činjenicu smo sa razlogom ponosni i 
htjeli smo obilježiti naš humanitatrni prilog 
i pomoć članovima i prijateljima društva 
u nevolji. Slijedile su još manje promjene 
statuta koje ćemo realizovati do sljedeće 
godine. Donešene su bile odluke za bolji rad 
društva i nadamo se da će nam to pripomoći 
u budućem radu. 

Poslije skupštine ogladnili smo, tako da su 
naše vjerne domaćice pripremile izvrsna 
jela s kojima su poslužile na zakuski. Bilo 
je tu pobrinuto za sve ukuse. Stolovi su bili 
puni divnih slanih i slatkih jela s kojima su 
naše domaćice stvarale draž našim nepcima. 
Kad smo se nasitili i zasladili se dobrotama 
posvetili smo se  zabavi. Kao po običaju 
„Zavičajno veče“ smo posvetili pjesmi, tako da 
su se predstavili naši dragi prijatelji iz drugih 
društava sa svojim pjesmama. 

Takođe su nas sa svojim nastupom oduševili 
naši mališani. Naši najmlađi članovi društva 
i članovi najmlađe folklorne grupe su se po 
prvi put potpuno samostalno predstavili 
sa koracima iz koreografije Igre iz centralne 
Srbije. Naravno koraci su bili prilagođeni 
njihovim mogućnostima.  Aplauzi su pretresali 
salu i naravno atmosfera je bila nezaboravna. 
Poslije kulturnog programa slijedilo je 
neformalno druženje gdje su nas zabavljali 
Goran i Ćiro iz Ljubljane. Nadamo se da ćemo 
uspjeti zadovoljiti kriterije i sljedeće godine. 

Daniela Mitrić

Milan Stojanović, predsednik društva

Folklorna grupa KPHSD Vuk Karadžić
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U sezoni 2011/2012 na samom početku za-
dali smo nove ciljeve i program rada tome 
primjerno prilagodili. S obzirom na činjenicu 
da smo ove godine imali podmlađivanje eki-
pe, možemo se uprkos svemu pohvaliti sa 
napretkom i znanjem koje smo u toku godine 
nadgradili. Usledili su brojni nastupi, kako na 
većim događajima isto tako i na manjim za-
bavama, gde smo mogli uspešno pridobivati 
nova iskustva i znanja. U ovogodišnjoj sezoni 
ponovo smo imali priliku da sarađujemo sa 
koreografom Dejanom Milisavljevićem koji 
nam je ovaj put postavio novu koreografiju 
„Igre iz okoline Negotina“ sa kojom smo na 
12. festivalu folklornih grupa Saveza srpskih 
društava Slovenije osvojili prvo mesto i plasi-
rali se na 17. evropsku smotru srpskog folklora 
dijaspore i Srba regiona koja je održana od 26. 
do 27. maja u Čačku. Odličnim nastupom na 
tom evropskom takmičenju ponovo smo do-
kazali da se sa kvalitetnim radom i sposobnim 
vođstvom naše društvo može nositi sa najbo-
ljima u Evropi, jer smo se i ove godine u Slo-
veniju ponovo vratili kao „zlatni“. U KUD „Mla-
dost“ deluju tri grupe (dramska i literarna), 
50-oro dece od 4 do 17 godina. Ove godine 
pripremili smo programe na osnovu smernica 
Ministarstva vera i dijaspore Republike Srbi-
je: Vukova zaostavština: „Jedno slovo – jedan 
glas“ i „Mala scena“, učenje pravila ponašanja 
uz pomoć igre uloga. U projektu Vukova za-
ostavština: „Jedno slovo – jedan glas“ razma-
traćemo biografiju Vuka Stefanovića Karadži-
ća, njegovo delo i reformu ćiriličnog pisma. 
Pažnju usmeravamo na Vukovo delo u borbi 
za ćirilično pismo, narodni jezik i književnost. 
Upoznajemo se sa načinom rada Vuka Stefa-
novića Karadžića kod sakupljanja narodnih 
pesama i običaja srpskog naroda. U drugom 
delu programa upoznaćemo kako se Vuk pri-
hvatio reforme ćiriličnog pisma i gramatike 
srpskog jezika, njegove saradnje sa Kopita-
rom kod pisanja srpske gramatike. 

Vesti iz
KUD „Mladost“

U trećem delu programa akcenat je na osnov-
nim vrednostima Pismenice srpskog jezika – 
koja je nastala u Beču i objašnjenje principa 
„Piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano“. 
Program je namenjen deci, članovima KUD 
„Mladost“ i zaključićemo ga čitanjem narod-
nih pesama koje je sakupio Vuk Stefanović 
Karadžić. U projektu „Mala scena“ – učenje 
pravila ponašanja uz pomoć igre uloga, iza-
braćemo zanimljive tekstove za igru uloga. 
Jedan grupa izvodi igru, druga grupa dece su 
kao gledaoci. Kasnije se zamenjaju. Modeli-
ramo pravila pozorišne igre. Pravila vežbamo 
u logičkom redu. Cilj je da pravila nauče kroz 
ponavljanje. Glumimo uloge glumaca u po-
zorištu i ostale uloge iz života. Na takav način 
gradimo socijalizaciju i socijalno promenljivo 
ponašanje dece. Akcenat je na pravilnom iz-
govoru srpskog književnog jezika. Program 
je zaključen prezentacijom pesama Jovana 
Jovanovića Zmaja na Danima srpske kulture, 
16. juna 2012.

Hronologija događaja 2012
Svetosavska akademija i Svetosav-
ska proslava kod SKPD Sveti Sava 
iz Kranja
Svetosavska akademija održana je ove godine 
u Kulturno-pastoralnom centru Srpske pra-
voslavne crkve u Ljubljani, gde su sa svojim 
nastupom učestvovali i članovi KUD Mladost.. 
inače, na tom događaju predstavile su se tri 
muzičke tačke:
-Muška pevačka grupa „Zvuci Mladosti“ sa pe-
smom „Slavite Gospoda“,
-Ženska pevačka grupa sa pesmama „Bogoro-
dice Djevo“ i „Aoj Liko u srcu te nosim“,
-Naši najmlađi cicibani sa pesmom „Višnjičica 
rod rodila“.

Uz prisustvo velikog broja posetilaca, više od 
200, svečanu besedu održao je novi ljubljan-
ski sveštenik mr Željko Lubarda. U programu, 

kojeg je vodila Vesna Anđelković, učestvova-
li su i drugi pojedinci i društva i doprineli da 
program bude uspešno izveden. Kum Kultur-
no-pastoralnog centra Radoslav Nesterović 
svim učesnicima i drugim posetiocima uručio 
je manje poklone i na taj način razveselio pre 
svega one najmlađe.

To subotnje veče obogatio je i tradicionalni 
događaj „Svetosavska proslava“ u organizaciji 
SKPD „Sveti Sava“ iz Kranja. Jedan od poča-
snih gostiju bio je i KUD „Mladost“ i zajedno 
sa ostalim folklorašima živahnim i koloritnim 
nastupima oduševili tamošnju publiku. Ove 
godine imali smo čast prikazati običaje sa 
koreografijom „Igre iz okoline Negotina“ pod 
vođstvom Ace Štrpca i koreografom Dejanom 
Milisavljevićem.

Regionalni susret folklornih grupa 
etničkih zajednica
Organizator Regionalnog susreta folklornih 
grupa i narodnih pevača manjinskih etničkih 
zajednica, koja deluju na području Slovenije, 
svake godine je Javni fond za kulturne delat-
nosti Područne ispostave Ljubljana a mesto 
održavanja ovogodišnjeg susreta bila je dvo-
rana Centra kulture Španski borci u Ljubljani. 
Na ovom susretu učestvovao je i I. Ansambl 
KUD „Mladost“ sa koreografijom „Igre iz okoli-
ne Negotina“ i uspešno se predstavili brojnoj 
publici, bilo je oko 300 gledalaca. Ređali su 
se nastupi drugih folklornih grupa koje su na 
jedinstven način prikazale kulturno nasleđe 
različitih etničkih grupa.

12. festival folklornih grupa Save-
za srpskih društava Slovenije
Na ovom 12. Festivalu folklornih grupa, koji je 
održan u Centru kulture Španski borci u Lju-
bljani, nastupilo je 11 folklornih grupa iz dru-
štava koja su članovi Saveza srpskih društava 
Slovenije. Prikazane su srpske narodne igre i 
pesme iz raznih krajeva a koje je žiri ocenio i 
na osnovu tih ocena odlučeno je koje grupe 
su dobile priliku da nastupe na 17. Evropskoj 
smotri srpskog folklora dijaspore i Srba regio-
na koja je bila u Čačku. Na festivalu je nastupi-
lo preko dvesto mladih folkloraša iz Ljubljane, 
Kranja, Novog Mesta, Maribora, Velenja, Nove 
Gorice, Hrastnika i Radovljice. To je bila prilika 
da mladi folkloraši pokažu šta su novo naučili, 
jer su za festival pripremili koreografije koje 
do sada nisu bile prikazane. I publika je imala 
priliku i još jednom doživela prijatno folklorno 
veče uz narodnu muziku, pesmu i igru. KUD 
„Mladost“ se ove godine predstavilo sa po-
tupuno novo mkoreografijom pod nazivom 
„Igre iz okoline Negotina“ a autor koreografije 
je Dejan Milisavljević. Pod stručnim vođstvom 
Ace Štrpca koreografiju je izveo I. Izvođački 
ansambl. Da spoemenemo da smo na ovom Nastup na Pogačarevom trgu
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festivalu po oceni stručnog žirija, odnosno 
selektora Zvezdana Đurića, dobili najviše 
bodova i plasirali se na 17. evropsku smotru 
srpskog folklora. Pored našeg društva na spo-
menutu smotru plasirali su se i KD „Brdo“ in 
SKPD „Sveti Sava“ iz Kranja, SKD „Sloga“ Nova 
Gorica, SKD „Maribor“ iz  Maribora in SKUD „Vi-
dovdan“ Ljubljana.

Fužinijada
Mesto održavanja događaja nije bilo teško 
promašiti jer su se zvuci sintsajzera i frule mo-
gli čuti već na početku naselja. Usred dana, 
tako reći u vreme kada želudac intezivno vari 
za ručak uzetu hranu i zato bi nam trebao mir, 
ali je publika na mestu događaja sa velikim za-
nimanjem pratila nasmejane igrače na sceni. 
Ceo dan odvijale su se razne sportske, plesne i 
kulturne delatnosti. Sa namerom povezivanja 
mesne zajednice i isticanja zdravog i sigurnog 
načina korišćenja slobodnog vremena, odr-
žale su se zanimljive radionice. Za bogatstvo 
kulturnog programa na glavnoj bini izređalo 
se nekoliko folklornih grupa među kojima i 
KUD „Mladost“ sa koreografijom „Igre iz Le-
skovca“. Pored folklorne delatnosti bili smo 
uključeni i u delatnost kulinarike jer smo imali 
postavljen svoj štand.

17. evropska smotra srpskog folklora 
dijaspore i Srba regiona
Prošla godina protekla je u znaku brojnih us-
peha na raznim područjima, posebno je zna-
čajan visok plasman na 16. evropskoj smotri 
u Beogradu. U želji da nadmašimo prošlo-
godošnji plasman i ove godine učestvovali 
smo na 17. evropskoj smotri koja je održana 
u Čačku. Na putu za Čačak ustavili smo se na-
ravno u Beogradu u prostorima Nacionalnog 
ansambla Kolo. Namera posete je bila da pre 
svega pod stručnim vođstvom popravimo 
još zadnje sitnice i nepravilnosti u izvođenju 
koreografije. Nakon završenog, takozvanog 
treninga, krenuli smo prema Čačku i đačkom 
domu gde smo tri dana bili udobno namešte-
ni. Dobili smo priliku da se povežemo i dru-
žimo sa lokoalnim stanovnicima i đacima koji 
su boravili u đačkom domu. Mnogi od njih su 
bili jednostavno oduševljeni našim igračkim i 
pevačkim znanjem i celo vreme nas iskreno i 
glasno svuda pratili i podsticali. Pre svega, za 
nas je bila značajna subota koja je protekla 

u znaku brojnih priprava i generalnih proba 
i naravno dugo očekivanog nastupa pre pe-
točlanim žirijem u Domu kulture u Čačku. Sa 
svim žarom, energijom i trudom prikazali smo 
običaje iz okoline Negotina i odličnim prika-
zivanjem koreografije uspeli oduševiti kako 
članove žirija tako i brojnu publiku, koja nas 
je sa simpatijama i oduševljenjem nagradila 
sa velikim ovacijama. Subotnje veče je prošlo 
u stilu druženja i povezivanja sa drugim druš-
tvima iz ostalih krajeva Evrope. Svi folkloraši 
nestrpljivo smo očekivali nedelju, jer su po za-
vršenom programu, oko 23 časa, proglasili ko-
načne rezultate pojedinačnih nastupa. Možda 
smo ove godine očekivali nešto bolji plasman 
u odnosu na prošlu godinu, i to napad na prvo 
mesto. Uprkos svemu, možemo se pohvaliti sa 
odličnim ocenama članova žirija, koji su nam i 
ove godine dodelili zlatno priznanje za izvo-
đenje koreografije „Igre iz okoline Negotina“, 
čiji je autor Dejan Milisavljević, a izvedena je 
pod stručnim vođstvom Aleksandra Štrpca. 
Ponovo smo se u Sloveniju vratili „zlatni“, ispu-
njeni lepim uspomenama i pre svega priku-
pljenim iskustvima.

Promocija delovanja KUD „Mla-
dost“ široj javnosti – Dani srpske 
kulture u Ljubljani
KUD „Mladost“ jedanaestu godinu brine da se 
srpska kultura široj javnosti predstavi u što po-
zitivnijem svetlu i uz poštovanje slovenačkog 
naroda i prostora u kojem živimo i radimo. 
Dani srpske kulture jedan su od brojnih pro-
jekata koji su izvedeni uz finansijsku podršku 

Javnog fonda za kulturne delatnosti. Ovaj 
događaj svake godine primami zavidan broj 
posetilaca koji oduševljeno šetaju između 
punktova ispunjenim dobrinama, suvenirima, 
nošnjama i drugim. Članovi KUD „Mladost“ 
zajedno sa ostalim dobrovoljcima pripreme 
odlično predstavljanje srpske kulinarike. Za-
jedničkim snagama i ove godine uspeli smo 
napuniti, kako punktove isto tako i želudce ra-
doznalih posetilaca koji nisu mogli mimo pun-
ktova a da ne bi probali bar komadić domaćeg 
peciva. Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa 
značajno je zbog njegove istorijske, kulturne 
i pre svega ljudske vrednosti, čija funkcija se 
skriva upravo u njenom neposrednom uklju-
čivanju u prostor i aktivan život u njemu. Sa 
tom namjerom su se na Pogačarevom trgu 
u Ljubljani 16. juna predstavile sve folklorne 
grupe koje djeluju u društvu (3 omladinske 
folklorne grupe, 2 dječije folklorne grupe) 
i veteranska grupa. Pored folkloraša KUD 
„Mladost“ nastupili su i gosti, folkloraši SKPD 
„Sveti Sava“ iz Kranja i KPHSD „Vuk Karadžić“ 
iz Radovljice. U četverosatnom programu bil 
je na volju i radionica pod nazivom „Igrajte sa 
nama“ koja je prisutnim posjetiocima (ocije-
njeno je oko 500) ponudila mogućnost da se i 
sami nauče osnova srpskih igara.

Koncert „Pozdrav letu“
Povodom završetka sezone 2011/2012 i po-
četka leta KUD „Mladost“ pripremilo je i izve-
lo koncert pod nazivom „Pozdrav letu“. Bila je 
ovo još jedna prilika da folkloraši, kako oni sa 
dužim stažom tako i početnici, pokažu šta su 
naučili u protekloj sezoni. Predstavile su se 
sve folklorne grupe, od onih najmlađih, koji su 
pobrali simpatije gledališta, pa do najstarijih, 
veterana. Kao gosti nastupili su članovi KUD 
„Sevojno“ iz Sevojna koji su svojom posetom 
nastavili dobru saradnju između dva društva. 
Folkloraši Mladosti i Sevojna prikazali su bo-
gat program a prisutni su imali priliku da vide 
pesme i igre iz raznih krajeva, kao što su igre iz 
Šumadije, Leskovca, Bosilegradskog Krajišta, 
vlaške igre iz okoline Negotina, običaje iz Pa-
sjana-Binačka Morava, Dimitrovgrada i Vranja, 
kao i solistkinju Tanju Božić koja je otpevala 
srpske narodne pesame. Na kraju programa 
predsednik KUD „Mladost“ mr Drago Vojvo-
dić uručio je zahvalnicu Draganu Radoviću, 
predstavniku KUD „Sevojno“. Nakon koncerta 
folkloraši su nastavili druženje na zabavi i tako 
učvrstili prijateljstvo između dva društva.

Tanja Božić

Najmlađi učesnici u programu

Ženska pevačka grupa KUD Sevojno
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Ero s onoga sveta
Kulturna mavrica
Sunčani vidovdan
Ero sa onoga sveta
Petak 8.6.2012. i događaj koji se održava već 
20 godina za redom – „Argonavtski dnevi“. 
Praznik u Vrhniki budi sećanje na davne go-
dine, kad je argonavt Jazon plovio morem, 
naleteo na kopno in kako bi ponovo došao 
do mora, prešao je preko naše zemlje i ustavio 
se u Vrhniki. U njegovu čast opštinski grb Vrh-
nike nosi lik njegove lađe.

Naše društvo, KPSHD „Vuk Karadžić“, je na po-
ziv zavoda Ivana Cankara u znak velike časti 
i poštovanja prisustvovalo otvaranju tog ve-
likog događaja. Dolazak na mesto događaja 
je svima oduzeo dah. Dočekala nas je velika 
bina, i iza nje 60 članova filharmonije a iza njih 
još 40 članova hora. Oduševila nas je i priča da 
bi znalo doći oko 1000 ljudi, pogledati i uve-
ličati otvaranje Argonautskih dana. Za neke 
naše folkloraše ovo je bio premijerni nastup 
pa su doček i iščekivanja podigla adrenalin do 
vrhunca. 

Za ovu priliku spremili smo nešto sasvim novo 
i neobično za naše društvo; spremili smo 
posebnu koreografiju uz muziku, koja je ne-
obična za srpske igre. Proba i usklađivanje sa 
muzičarima protekla je sjajno. Organizatori su 
nas dočekali sa ljubaznim osmesima i prijatna 
dobrodošlica pripomogla je ka opuštenoj at-
mosferi a sve to pokazivalo je da nas čeka ne-
što posebno i nezaboravno. Istovremeno znali 

s m o , 
da moramo nastup odraditi onako kako naj-
bolje znamo, jer dobro ime našeg društva je 
naš ponos.

Nestrpljivo smo čekali početak i dočekali. Pala 
je noć i ljudi su se okupili. Ponosno smo stali 
na binu a zvuci tako poznatog dragog Užič-
kog kola su napunili vazduh i ogrejali naša 
srca. Ljudi su sa oduševljenjem prihvatili kolo, 
svidelo im se. To je potvrdio i glasan aplauz 
na kraju.  Trema je bila zaboravljena i spremni 

smo bili pokazati šta još znamo.

Drugo izlaženje je najavljivalo nešto posebno. 
Uz pesmu „Ero sa onoga sveta“ mi smo odig-
rali koreografiju koristeći korake iz glamočkog 
gluvog kola. Naš umetnički rukovodilac, Želj-
ko Milanović je sastavio koreografiju koja je 
izgledala fantastično i uz muziku naši koraci 
su delovali sasvim prirodno.  

Ponosno smo se poklonili publici, znajući da 
je bila oduševljena našim nastupom. Čestitke 
i pohvale dolazile su sa svih strana.  Nama je 

Vidovdanski piknik-zajednička fotografija učesnika

Folklorna grupa KPSHD Vuk Karadžić
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bilo prelepo i doživeli smo nešto nezaborav-
no. Organizatori su bili divni i nadamo se da 
će biti još prilika da ostvarimo ovakva sećan-
ja. Uvek ćemo se sećati Vrhnike sa toplinom u 
srcu i osmehom na licu.

Kulturma mavrica 
Bio je lep sunčan dan, 15.6.2012., nebo bez 
oblaka. Tako je bila na Jesenicama dočekana 
Mavrica, „Kulturna mavrica“. Duga kako bi 
rekao naš narod. Svake godine Jesenice 
sakupe različita kulturna društva koja se pred-
stave, predstave njihov rad, program i sve ono 
za šta se trude.

Ove godine na Kulturnoj mavrici su se pred-
stavili bošnjačko društvo KŠD „Biser“ sa Jese-
nica, slovenačko društvo KUD „Triglav“, Slo-
venski Javornik, makedonsko društvo MKD 
„Ilinden“ sa Jesenica i  naše boje srpsko dru-
štvo KPŠHD „Vuk Karadžić“ iz Radovljice. Bio 
je tu išaran kulturni program i bilo je mnogo 
toga za videti i čemu sa oduševljenjem aplau-
dirati. Bilo je mnogo plesa-igre, recitovanja, 
pevanja; za svakog po nešto. Videlo se kako se 
svako od članova društava trudi za nešto što 
voli i radi sa srcem. Štandovi su se i ove godine 
ponosili sa punim tanjirima domaćeg peciva, 

specialiteta koje priliče svakome na-
rodu. Takođe su posetioci imali priliku 
videti stvari iz prošlosti, koje su koristili 
naši preci u svakodnevnom životu; što 
je nama sada uz napredak nezamislivo. 

Ljudi su bili oduševljeni i sakupili su se 
u velikom broju. Nijedna stolica nije os-
tala prazna a gledaocima nije smetalo 
ni stajanje tokom kulturnog programa. 
Sa zadovoljstvom su posmatrali kulturu 
različitih kulturnih društava. 

Društva su se predstavila, ljudi su mog-
li videti i čak osetiti koliko nama svima 
naša kultura znači. Verujem da se po-
nekome i koža ježila, kad je čuo zvuk njemu 
drage muzike. I to je bila naša namera; pustiti 
utisak na ljude, pokazati im koliko lepe i vred-
ne kulture imamo i da se njome ponosimo. 

Svaka lepa stvar jednom završi pa tako bi i sa 
našom „Kulturnom mavricom“. Da bi ostala 
u lepom sećanju, sa dobrom atmosferom su 
nastavili poznati Mambo Kingsi, onako kako 
samo oni znaju! Bilo je prelepo i nezaboravno 
i naše društvo je uživalo svaku sekundu. Kako i 
ne bi, kad nam srce i duša žive za naše društvo. 

Sunčani Vidovdan
Dočekali smo ljeto i sa njim završetak radne 
sezone za naše društvo. Kao i svake godine, 
početak odmora dočekali smo sa tradiciona-
lnim Vukovim vidovdanskim piknikom. Mi 
smo se  pobrinuli za dobar provod a sunce i 
lepo vreme zaokružili su naš događaj. 

Kulturni program su kao i po običaju išarali 
naši dragi gosti i prijatelji, članovi različitih 
kulturnih društava. Svojim prisustvom i na-
stupom su nas oduševili KUD „Bled“, SKUD 
„Kočevje“, veterani SKPD „Sveti Sava“ iz Kran-
ja i naravno obe folklorne sekcije (najmlađi i 
izvođačka grupa)našeg društva, KPŠHD „Vuk 
Karadžić“. Prisutni članovi su sve nastupajuće 
srdačno dočekali a svakoj grupi nastupajućih 
bio je dodeljen jedan od naših folkloraša koji 
se o njima pobrinuo. 

Održala su se i tradicionalna sporstka takmi-
čenja: bacanje kamena s ramena i skok u dalj. 
Za prazne želudce pobrinuli smo se izvrsnom 
hranom i raznolikim pićem.  Po prvi put nas je 
zabavljala grupa EPP BAND iz Laktaša. Svojim 
repertoarom i vokalnim izkustvom su oduše-
vili sve prisutne. Pobrinuli su se za prijatnu at-
mosferu i divan zaključak radne sezone. 

Na pikniku smo premijerno počeli prodavati i 
suvenire društva. Izpod ruku naših folkloraša 
nastala su divna ostvarenja a svi suveniri iz-
rađeni su umetničkom rukom svakog od nas. 
U to smo uložili mnogo truda i pažnje pa su 
posetioci imali priliku videti višestranu na-
darenost naših članova. Svaka pohvala, svaki 
novčić nama mnogo znači jer sve što radimo, 
radimo u nadi da se našim simpatizerima svidi 
i da uvek imaju nešto novo za videti. Zahval-
jujemo se svima koji su sa svojom izkazanom 
dobrom voljom i kupnjom suvenira izkazali 
podršku našem društvu. 

Ova sezona je bila, ukratko rečeno, nezabo-
ravna i produktivna pa joj i takav zaključak 
dolikuje. Svako od nas svojim je radom izka-
zao pripadnost društvu i koliko je za dobro 
svih spreman žrtvovati. Ove sezone smo zais-
ta mnogo i naporno radili. Postigli smo dobre 
rezultate s kojima smo jako zadovoljni. Svojim 
aktivnim radom smo zaslužili malo odmora a 
sa novom sezonom dočekujemo nove izazove 
i pobede. 

 Brigita Bratkovič Stankić & Daniela Mitrić

Kulturna mavrica

Sa nastupa u Vrhnici

EPP BAND Laktaši
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Као што су обећавале и саме позивнице на 
концерт, „песме, игре, драме и изненађења“ 
ни ове године није недостајало. Четири 
секције, више од 100 чланова, у 90 минута 
представило нам је богат програм, у којем 
су биле чак и четири премијерне и на ново 
постављене кореографије. 

Програм су отворили чланови извођачког 
ансамбла, који су премијерно извели пре-
лепу „Косовску баладу“, Игре и песме са 
Косова, кореографа Драгана Миливојевића 
и Немање Костантиндиса. Кореографија из-
међу осталог у својој причи садржи и мотив 
битке на Косову пољу, који никога у публи-
ци није оставио равнодушним. Извођачки 
ансамбл поред тога представио се још са 
победничком кореографијом 16. европске 
смотре српског фолклора у Београду 2011, 
српским играма и песмама из Западне 
Славноније, ауторице Слободанке Сеје Рац, 
на ново постављеном кореографијом ига-
ра и песама из Ужичког краја, кореографа 
Милана Гламочанина, и затворили програм 
са такође новом кореографијом „Збогом 
остај девојачка мајко, весели се ђувегијска 
мајко“, аутора Свете Качара, која приказује 
део свадбеног обичаја из Јања.

Најмлађи „Цицибани“ представили су нам 
се са сплетом игара у коме су  отпевали 
песму „Густа ми магла“, одиграли „Бугарку“ 
и „Белу раду“. Омладински ансамбл извео 
је Игре из Врањског поља и Игре и песме 
из Босилеградског Крајишта. А ветерански 
ансамбл преимијерно нам се представио са 

Ђурђевданске игре
9. ђурђевданске игре, целовечерњи концерт фолклорног ансамбла КД Брдо Крањ
Традиционални ин познат широј публици, целовечерњи концерт фолклорног ансамбла Културног друштва Брдо 
из Крања, ове године већ девети, одржан је 12. маја, у Културном храму Игнација Борштника у Церкљама на 
Горењској

кореографијом „Иде дедо низ долину, носи 
бабу на грбину“ , игре и песме из околине 
Ниша. Поред наведених сплетова игара у 
програму су се представиле и „Брђанке“, 
женска певачка група Културног друштва 
„Брдо“, која се може похвалити са јако 
успешним албумом првенцем, изданим 
2011. године. Поред њих наравно није не-
достајала ни мушка певачка група Култур-
ног друштва „Брдо“, која се представила са 
сплетом традиционалних песама. Свакако 
вреди споменути и чланове нашег оркес-
тра, без којих сва прича не би изгледала 
као што јесте, а посебна похвала иде и му-

зичарима из Панчева који су разширили и 
обогатили музичку пратњу.

Кад кажемо да на концерту није фнедос-
тајало изненађења, вредно је споменути и 
оно највеће, које је доживео вођа фолклор-
не секције Милан Гламочанин. Поводом 
његовог рођендана извођачима Културног 
друштва „Брдо“ прискочили су у помоч и 
фолклораши СКУД „Видовдан“ Љубљана и 
СКД „Слога“ Нова Горица, које такође води 
Милан. Сви заједно су одиграли кореогра-
фију „Кад бапне гоч у мене срце да искочи“, 
игре и песме из Црне траве, која је дело 
слављеника Милана Гламочанина. Као јед-
на велика фамилија, фолклораши сва три 
друштва са осмехом и сузама радосницама 
уживали су игри и погледу на пресрећног 
Милана, који ни сам није крио сузе среће. 

Још једне Ђурђевданске игре су тако, као 
што смо већ поменули, „песмом, игром, 
драмом и изненађењима“ и ове године 
биле препуне добре воље, позитивне енер-
гије, пријатељства и љубави, која повезују 
чланове КД „Брдо“, па ето као што смо има-
ли прилику да видимо и остале пријатеље.

Шта рећи него само то, да са нестрпљењем 
очекујемо следећу годину, нове игре, пе-
сме и изненађења.

Тијана Вујиновић
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U takmičarskom delu 17. evropske smotre 
srpskog folklora dijaspore i Srba regiona, u 
Čačku 26. i 27. maja, nastupila su 42 kulturno 
umetnička društva iz 10 evropskih zemalja. 
Titulu najboljih, već treću godinu zaredom, 
poneli su članovi KD „Brdo“ iz Kranja, koji su 
prikazali deo svadbenog običaja iz Janja, 
pod nazivom  „Zbogom ostaj djevojačka ma-
jko, veseli se đuvegijska majko“, autora Svete 
Kačara. Kulturno društvo Brdo se tako upisalo 
u istoriju smotre, jer do sad tako nešto nikome 
još nije uspelo.

Kulturno društvo „Brdo“ prvi put u Brčkom 
2010. godine osvojilo je prvo mesto sa ko-
reografijom „Kad bapne goč u mene srce da 
iskoči“, igre i pesme iz Crne trave, autora Mi-
lana Glamočanina. Uspeh su ponovili 2011. 
godine u Beogradu sa koregografijom „Cikni 
Lolo kad pođeš u kolo“, igre i pesme iz Za-
padne Slavonije, autorice Slobodanke Seje 
Rac. A ove 2012. godine nadmašili su sva re-
alna i nerealna očekivanja i po treći put pobe-
dili sa prikazom svadbenog običaja iz Janja. A 
pored zlatne plakete za prvo mesto, folkloraši 
KD „Brdo“, svoju zbriku obogatili su i sa tri 
specijalne zlatne plakete, koje ovu pobedu 
čine još ubedljivijom. Kući su stigli bogatiji za 
nagradu za najbolju mušku pevačku grupu 

Trećim zlatnim uspehom 
zapisali se u istoriju

(ponovljen uspeh iz 2011. godine), nagradu 
za najoriginalniju nošnju (opet ponovljen us-
peh iz 2011. godine) i nagradu koja je sa svo-
jim prikazom najbliža izvornom stvaralaštvu 
(ponovljen uspeh iz 2010. godine).

Kulturno društvo „Brdo“ je tako u poslednjih 
nekoliko godina osvojilo  11 zlatnih, jednu 
srebrnu i jednu bronzanu plaketu i tako 
postalo jedno najuspešnijih srpskih društava 
na području folklora u Evropi. Komentari 
stručnjaka sa područja folklora iz Srbije zvuče 
slično, a to jeste: „sa svojim radom i aktivnos-
tima, a i kvalitetom programa nadmašili ste 
većinu srpskih društava u Srbiji...“

I šta reći posle svega ovoga, nego to da idemo 
dalje, radimo i stremimo ka novim ciljevima, 
novim dostignućima i novim izazovima. Naše 
najveće bogatstvo su deca, mlade generacije 
na koje prenosimo svoj trud i rad. Tako se nad-
amo da će naša zlatna ekipa ostati još dugo 
zajedno, truditi se i raditi kao i do sada, a u 
međuvremenu gradimo i naše najmlađe sek-
cije, širimo našu veliku porodicu, upisujemo 
nove članove svih uzrasta jer želimo naše 
znanje i bogatstvo podeliti sa što većim bro-
jem dece, roditelja i prijatelja. 

Tijana Vujinović
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У петак 29.6.2012. у јутарњим сатима наша 
женска пјевачка група „Аманет“ из СКД 
„Ново Место“ кренула је путем према Бањој 
Луци. У Бању Луку смо стигли око 13 часова. 
Тај дан се одржаво први дан етно фестивала 
у Пискавици, гдје су се представиле пјевач-
ке и фолклорне групе из Словеније, Србије, 
Чешке, Њемачке, Бугарске. Међу њима смо 
наступили и ми са сплетом пјесама из Беле 
Крајине. Дружење фолклораша наставило 
се касно у ноћ.

У суботу нас је чекао још један наступ. Ту 
смо се представиле са пјесмама: „Расти, 
расти мој зелени боре“, „Маријо дели бела 
кумријо“ и „Во наше село малово“. Наставак 
вечери  смо проводили свако на свој начин.

Недјеља је била дан за одмарање. Сви учес-
ници фестивала отишли смо на Крупу на 
Врбасу, гдје смо пекли ћевапе и уживали 
пуном паром. Неки од учесника фестивала 
били смо на семинару, други су отишли на 
рафтинг. Дан је јако брзо пролазио, скла-
пала су се нова пријатељства. После по-
вратка у ђачки дом почела је права журка. 
Испред дома смо се сакупили фолклораши 
КУД-а „Младен Стојановић“ из Панчева, дио 
екипе из КУД „Пискавица“ и наравно ми. Уз 
звуке гитаре и хармонике пјевали смо до 
јутарњих часова.

На семинару смо учествовале три дјевој-
ке из нашега друштва и хармоникаш СКД 
„Ново Место“. Са радом смо почели у 12.00 

8. етно 
фестивал Козара
Етно група „Аманет“ на 8. етно фестивалу Козара 2012

часова. У уводном дијелу семинара преда-
вачи етномузикологије представили су нам 
технике изворног пјевања (ојкача), ношњу 
и обичаје са подручја Козаре. Било је врло 
занимљиво слушати и препознати разлику 
између изворног и народног пјевања. На 
семинару су учествовали мушка и женска 
пјевачка група из КУД-а „Пискавица“, који 
су нам приказали изворно пјевање. На се-
минару су се играла и кола са подручја Ко-
заре и Подкозарја (Сељанчица, Ђурђевка..). 

На самом крају смо уз пуно добре воље и 
знања заиграли са пјевачким групама из 
Пискавице и на тај начин су нам прибли-
жили њихове обичаје и прела. Било нам 
је велико задовољство послушати велике 
и познате професоре и предаваче попут 
проф. Оливере Васић и наравно научити 
нешто ново.

У понедјељак се на Тргу Крајине у Бањој 
Луци одржаво задњи и завршни дан фести-
вала.  КУД „Пискавица“ је упризорио обичај 
прела, који нас је јако одушевио. Послије 
завршетка и званичног затварања 8. етно 
фестивала Козара сви учесници смо се 
преселили у Хотел Фонтана, гдје нас је че-
кала одлична вечера. Око један сат ујутро  
вратили смо се у дом. Никоме није било до 
спавања. Па смо се зато поново  састали и 
пјевали, пјевали, пјевали,….

И дошао је и тај дан, који није баш био нико-
ме драг. Дошло је вријеме да се кући крене. 
Од наших драгих пријатеља из Пискавице и 
Панчева  смо се опростили и кренули путем 
према Словенији. Кући смо се вратили пуни 
нових доживљаја, прелијепих успомена и 
што је најважније пуни новог пријатељства.
                                                                                                      

Лаура Хрка, Наташа Ђекић и Јелена Липић        
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Друштво Српска заједница из Љубљане 
прославило је своју славу Светог Василија 
Острошког Чудотворца. Славски обред 
одржан је 12. Маја 2012. У храму Св. Ћирила 
и Методија у Љубљани уз присуство чла-
нова друштва и гостију а обред су обавили 
јереји Милан Јовановић и Славиша Спа-
сојевић. Након ломљења славског колача 
и узимања славског жита чланови друштва 
отишли су до гостионице Дубочица гдје је 
уз закуску настављено са слављем. На овај 
начин Друштво Српска заједница наставља 
са очувањем традиције и верских и народ-
них обичаја.

Душан Јовановић

МОЛИТВА СВЕТОМ ВАСИЛИЈУ ОСТРОШКОМ 

 Свети Василије, велики угодниче 
Божији, помози свима па и мени. Ве-
лики бранитељу вере Православне, 
одбрани и нас који твоју Свету веру 
држимо, и с надом теби приступа-
мо. Велики архијереју Божији, помо-
ли се Богу Сведржитељу за све људе 
твоје, па на послетку и за мене не-
достојног и последњег. Тврдошки 
витеже и Острошки подвижниче, 
спасавај нас од беда видљивих и не-
видљивих. Запалила те је Српска 
земља као вечну свећу пред прес-
толом Бога Живога, па нам сада ос-
ветли путеве и разагнај тугу. Мо-
литвама и сузама загревао си хлад-
ну пештеру Острошку, па загреј 
сада Божијим духом и срца наша, да 
се спасемо и прославимо Бога све-
вишњега и тебе Свеца Божијега. Са 
свих страна света притицали су 
ћивоту твоме болни и невољни, и 
ти си им помагао: демоне одгонио, 
везе ђавоље раскидао, и здравље 
душевно и телесно људима дари-
вао. Тако и сада помози, крштеним 
и некрштеним, као и увек, свима па 
и мени. Измиритељ си био завађе-
не браће, измири и сада све завађе-
не, збратими разбраћене, овесели 
тужне, укроти самовољне, исцели 
болне. Свети Василије Чудотворче 
и Оче наш духовни, чуј и услиши чеда 
твоја духовна у Христу Исусу Госпо-
ду нашем. Амин.

Свети Василије Острошки
Слава Друштва Српска заједница
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Juče je bilo BANG, BANG, TRAS I BUM! 
Kada sam osetio tu buku i lupanje po glavi 
i srcu… rekoh sebi… „Ajde Baćko izdrži još 
malo… pa ćeš moći posle da ladiš muda 
na moru ili terasi sećajući se zbog kakvih 
gluposti si se nervirao“. Evo, sada ladim 
muda, sećam se i osećam lepršavo. Kao 
tada kada sam zaljubljen, ili kada preva-
ziđem neku od legendarnih nebuloza, zbog 
kojih sam i došao da se mlatim ali i uživam 
ovde sa vama, na ovom klikeru od plane-
te u najvećem fliperu ikada napravljenom! 
Šteta što slova ne pevaju… Ispala bi cela 
opereta. 

Pre sam bio toliko okupiran svojim ne-
dostacima, koje sam prepoznavao u dru-
gima, da mi je sve bilo zablurano, sivo i 
hladno! A sada je topljikavije! Znači, kada 
prevaziđem strahiće, ajkule i ostale zveri, 
koje vukljam po džepovima, onda se još 
više zaljubim u sebe, a što se onda i drugi 
ne bi utapali u mom zadovoljstvu i ljubavi! 
Tako nekako sam razmišljao dok sam, ko 
mamlaz, učio tri rečenice koje sam trebao 
da izgovorim u predstavi** i ponavljao re-
čenicu iz poznatog vica… „Seti se Mujo, 
seti se“! 

Nismo svi Bred Pitoni i Anđeline Želenconi, 
ali nismo ni zadnje rupe na svirali! Pa ako 
nikoga i ne iznenadimo svojim glumačkim 
sposobnostima, možemo bar same sebe! 
Pa i to je nešto majku mu! Pa ni mi nismo 
mačji kašalj! Nismo! Jeste da je bilo plača, 
da je bilo vike… ali na kraju mislim da smo 
bar malo preoblikovali svoje frustracije u 
kreacije… svoje razmirice u zezalice i svoje 
strahove u pobede! 

I ti strahovi! Zašto nikada nemamo strah 
od uspeha? Što se nikada ne uplašim da 
ću nešto dobro da napravim!? Zašto se ni-
kada ne prestravim od ideje da će moj tim 
da osvoji prvenstvo, ili da će u mene da 
se zaljubi najlepša devojka na plaži? Brrrr 
strava! Pa šta fali tim strahovima? Šta fali 
strahu da dobiješ na lutriji, pa da posle ne 
znaš gde da potrošiš 20 miliona nečega!? 
Brrr… strava! E toga me je stvarno strah! 
Zamišljam, kako ću se preznojavati dok bu-
dem odlučivao koji se Porše bolje slaže uz 
boju mojih očiju!!! Pa se sve nešto bečim 
dok gledam u retrovizor, ne bi li ukapirao 
kakve tačno oči imam! Strašno! Jebem mu 
čvorka, šta ako dobijem desetku na ispitu!? 
Šta ako me odmah, posle prvog razgovora, 
zaposle za 2.000 eura!

Branko Baćović

Ljubav macht frei!
Predstava „Ljubav macht frei“ (Ljubav oslobađa) je deo evropskog projekta „Svi drugačni, vsi napačni“ (Svi 
drugačiji, svi pogrešni) sa kojim Evropa proba da pruži svima, koji se osećaju na bilo koji način zapostavljeni, 
priliku da se preko učenja glume, druženja i kreiranja predstave, prezentuju zajednici u kojoj žive, povežu sa 
svojim zadovoljstvom a samim tim i sa ljudima oko sebe. U ovom našem projektu, svako je dao svoj doprinos, 
i svako je prevazišao samoga sebe, i što je najvažnije, svako je izašao iz ove priče zadovoljniji nego pre.
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Majku mu, pa moraću da idem na more, pa 
da kupujem avionske karte, pa da jurim od 
restorana do restorana! strašno! Pa će sve 
neke dugonoge i sisoobdarene devojke da 
me saleću, a ja ću da bežim glavom bez ob-
zira. Strašno! 

Zašto nemam takve strahove!? Zašto 
ne pomislim da će predstava u kojoj 
glumim da bude dobro prihvaćena, da 
će da bude takav aplauz da ću oglu-
veti od njega, da neću u sred premije-
re da zaboravim tekst, i da će se ljudi 
(naravno ako je komedija) smejati kao 

ludi na brašno!? Zašto mi to nikada ne 
padne na pamet!? Isto je tako nevero-
vatno kao i to da će me devojka, koju 
pozovem da izađemo, pojesti za ve-
čeru, da ću ako ne dobijem 20 miliona 
ostati gladan, da ću zaboraviti sve što 
moram da kažem i ostati ko popišan na 
sred bine! Bilo kako bilo, isto verovatno 
ili isto neverovatno, za mene očigledno 
nije isto… pošto nekako uvek biram da 
mislim da će sve biti kompletno sranjce. 
I to mi nije dosta nego to sranjce zalivam 
sa sranjcem i umačem u sos od sranjca! 
Totalno sranjce! 

Zašto nemamo neke pozitivne strahove? 
Šta nas sprečava u tome? Možda misao 
da nismo dovoljno dobri za sreću i zado-
voljtvo? Da nas treba kazniti zbog toga? 
Ne znam, ali znam da to sranjce, ako na-
stavimo tako do kraja života, preti da po-
stane veliko sranje! E, meni se ne da više 
tako! Elem, neću da ne mogu! Neću! Poš-
to – ja to mogu! Da, ja jesam sposoban 
da se suočim i sa nečim što mislim da ne 
mogu. Gluma, ples, plivanje, komponovan-
je, pisanje, trčanje, komunikacija, posao, 
međuljudski odnosi… Bilo šta! I ne samo 
to! Mogu i mnogo više! I zaslužujem mnogo 
više! Nego šta! Kao i svi mi! Mogu, i istra-
jaću sve do trenutka kada ću pokazati ce-
lom svetu – a naročito sebi da – ja to mogu! 
Ja sam moćan u ljubavi, moćan u parama, 
moćan u zdravlju, u odnosima… Ja mogu 
da budem sam, mogu da budem ostavl-
jen a i dalje da volim sebe i druge, mogu 
da trenutno nemam a da zadržim svest o 
blagostanju, svest o sebi kao duhovnom 
biću, svest o tome da u jednom trenutku 
treba preseći stege prošlosti i otići dalje u 
neistražen i beskonačan svet sopstvenih 
mogućnosti! 

Da, mi to možemo! 

Foto: Robert Ribič
Sve slike sa generalne probe
možete videti ovde:
http://srpskazajednica.wordpress.com

________

*Ljubav macht frei = Ljubav oslobađa

**Predstava „Ljubav macht frei“ (Ljubav oslo-
bađa)je deo evropskog projekta „Svi drugač-
ni, vsi napačni“ (Svi drugačiji, svi pogrešni)
sa kojim Evropa proba da pruži svima, koji 
se osećaju na bilo koji način zapostavljeni, 
priliku da se preko učenja glume, druženja 
i kreiranja predstave, prezentuju zajednici u 
kojoj žive, povežu sa svojim zadovoljstvom 
a samim tim i sa ljudima oko sebe. U ovom 
našem projektu,svako je dao svoj doprinos, 
i svako je prevazišao samoga sebe, i što je 
najvažnije, svako je izašao iz ove priče zado-
voljniji nego pre. 

Naslov („Ljubav macht frei“ ) koga smo dali 
našem pozorišnom putešestviju, potseća na 
nemačke natpise u logorima smrti za vreme 
2. svetskog rata. Tada se oslobodila enormna 
količina negativne energije, tada je velika koli-
čina ljudi bila deportovana i ubijena zbog toga 
što se nije uklapala u sliku ondašnjeg novog 
svetskog poretka. Mi smo probali da skrene-
mo pažnju na ta vremena i da kanališemo i 
usmerimo pozitivnu energiju i uključimo što 
više različitih ljudi iz raznih etničkih grupacija 
koji su se iz raznoraznih razloga našli u situ-
aciji u kojoj su. U situaciji u kojoj se osećaju 
pogrešnim samo zato što su drugačije vere, 
narodnosti, seksualne usmerenosti, položaja 
u društvu ili jezika… Na taj način kreiramo 
Novi svetski poredak u kome su svi ljudi rav-
nopravni, i u kome je svakome data šansa za 
timski rad i napredak. 

Sa željom da svi sledeći Svetski poretci budu 
ispunjeni međusobnom razumevanju, podrš-
kom, drugarstvom, i ljubavlju vas pozdravlja 
naša ekipa koja je uspela da istraje i da izve-
de ovaj višemesečni i kompleksan projekat 
do kraja. 

Režirali, scenirali, komponovali, pevali, kosti-
mirali, šminkali, glumili, fotografisali, mađioni-
sali… Vesna (režija, scenario, glumi „cigan-
ku“), Branko (scenario, kompozicija, glumi 
„Crnogorca“), pa glumci: Neda („crnkinja“), 
Milijana („striptizeta“), Marta („Mađarica“), 
Petar („pop“), Biljana („pevaljka“), Danilo 
(„Zemunac – reper“), Nevenka („Švabica“), 
Jure („Slovenac“), Luci („organizator“), zatim 
Dejan (muz. aranžman), Robi (fotografija), pa 
još jedna Vesna (kostim), Iuna (lutka „krava“), 
Aljaž (vežbe opuštanja), Rastko (koordina-
tor), Nena (dramaturgija), Toni (mađioničar), 
Alja (maskerka). 

Hvala Kranjskim komedijantima, Društvu 
Mihajlo Pupin iz Ljubljane, Srpskom kultur-
no-pastoralnom domu iz Ljubljane, Javnom 
skladu Republike Slovenije (JSKD), kao i 
simpatizerima i divnoj publici koja je došla na 
generalnu probu 29. juna 2012. u Ljubljani u 
prostorijama JSKD, Betovenova 5.

Premijera će biti održana u septembru u 
Ljubljani. Sve informacije će na vreme biti 
objavljene na sajtu:

http://srpskazajednica.wordpress.com
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Трећи пут заредом фолклораши ветерани 
СКПД „Свети Сава“ из Крања упутили су се на 
једно лијепо путовање да би наступили на 
фестивалу ветерана „Споменар 2012“ који 
организује Културно-просвјетна заједни-
ца  Житиште. Иако је у вријеме поласка па-
дала јака киша, то није утицало на добро 
расположење и наду да ће и овај пут бити 
занимљиво и лијепо гостовање. Фестивал 
„Споменар 2012“ одржан је 7. априла 2012. 
године у Житишту. Путовање је, као и увијек 
до сада, прошло онако како треба, без икак-
вих проблема. Након краћих задржавања 
стигли смо до Фрушке горе гдје смо напра-
вили већу паузу да би се освјежили кафом 
и још којечим а искористили смо прилику и 
за фотографисање на овој дивној планини.

У Житиште стижемо око десет сати, након 
смјештаја у хотелу још једном тражимо ос-
вјежење. Ту је и подпредсједник општине 
Житиште Душко Кочалка, и Милош Милић, 
вођа пута, Драгиша Лазовић и ја одлази-
мо са подпредсједником општине на пиће 
гдје смо обавили и краћи разговор везан за 

Споменар 2012
И ове године ветеранска фолклорна група СКПД „Свети Сава“ из Крања учествовала на фестивалу ветерана „Споменар 
2012“ у Житишту и поново оставила добар утисак

фестивал и друге фолклорне дјелатности. У 
међувремену Снежана Максимовић, умјет-
нички руководилац групе, дала је нека упут-
ства везана за пробу и наступ. Након ручка 
услиједио је одмор а онда и спремање за 
пробу и каснији наступ.

Све је било спремно за наступ ветеран-
ских група. Дом културе, у коме је одржан 
фестивал, већ прима посјетиоце, дворана, 
не баш пуна, али атмосфера јако пријат-
на. Иначе овај фестивал се одвија у четири 
дијела. Поред ветерана СКПД „Свети Сава“ 
на овом фестивалу наступили су и ветерани 
из КУД „Соња Маринковић“ Нови Сад, КУД 
„Шајкаш“ из Шајкаша, КУД „Станко Пауно-
вић“ из Панчева и КУД „Светозар Марковић“ 
из Новог Сада. Ветерани су показали да још 
имају много снаге, воље и знања, тако да 
смо видјели веома добре наступе које је 
публика награђивала бурним аплаузима. 
Наступ ветерана СКПД „Свети Сава“ почео је 
Пајо Вученовић уз гусле и отпјевао једну пје-
сму а онда су на ред дошли фолклораши ве-
терани који су веома, веома добро одигра-

ли своју кореографију, игре из Србије. Био је 
ово један од њихових најбољих наступа, што 
је доказ да добро раде и да треба овако да 
наставе. Чак ни кратак нестанак електричне 
струје није их омео у њиховом наступу. 

Након завршетка програма сви учесници 
преселили су се у оближњи хотел гдје је 
приређена вечера а након тога и забава. У 
међувремену представници организатора 
уручили су признања и поклоне за учесни-
ке програма, у име СКПД „Свети Сава“ при-
знање су примили Снежана Максимовић и 
Милош Милић и истовремено уручили по-
клон организатору. Наставило се уз добру 
музики, пјесму и игру а подесило се и то да 
је баш тај дан Мајо Крговић имао рођендан 
па је и то на свој начин прослављено.

У недељу, 8. априла, након доручка, крену-
ло се према Словенији. Договорено је да 
успут посјетимо манастир Хопово. Драгиша 
Лазовић је изнио неколико података о ма-
настирима који се налазе на Фрушкој гори а 
посебно је говорио о манастиру Хопово који 
се налази на обронцима Фрушке горе, код 
Ирига. Долазимо до манастира, са паркира-
лишта видимо предивно здање манастира. 
Улазимо у порту манастира а затим у мана-
стирску цркву, посвећену Светом Николи, 
гдје прво палимо свијеће а затим нам монах 
манастира говори о манастиру и манастир-
ској цркви. У овом манастиру својевремено 
боравио је Доситеј Обрадовић. У цркви су и 
мошти Теодора Тирона. 

Задовољни и духовно испуњени, одлазимо 
из манастира и настављамо пут. Нисмо се 
много задржавали и нисмо правили вели-
ке паузе тако да смо око девет увече стиг-
ли у Љубљану, ту нас је неколико изашло, а 
остали наставили пут према Крању. И овај 
боравак у Житишту остаће свима у лијепој 
успомени а биће подстрек фолклорашима 
ветеранима за још бољи рад и наступе и на 
другим фестивалима.

Душан Јовановић

Наступ ветерана СКПД Свети Сава

Заједничка фотографија из Житишта

Манастир Хопово
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Осјетих велику жељу и дужност, 
поштовани читаоци, да вас под-
сјетим на нешто, што никако 
не смијемо дозволити да нам 
побјегне у заборав. Вјерујем да 
постоји много српског народа, 
који живи у Словенији, а да не 
зна шта се све дешавало у БиХ, 
протеклих, деведесетих година.

Тачно прије двадесет година, 
догодио нам се отаџбински рат. 
Заједничку државу СФРЈ, са-
чињавале су: шест република, а 
у саставу Републике Србије биле 
су и двије аутономне покрајине, 
'Војводина и Косиво и Метохија, 
које су представљале уставну 
категорију, промјеном устава 
1974. године

Под утицајем вањског фактора, 
наметнут је СФРЈ-у вишепар-
тијски систем и у многим репу-
бликама долазе на власт наци-
оналне партије. Почетком 90-их 
година долази до озбиљних на-
говјештаја одцјепљења поједи-
них република. 

Тако већ 1991-е године, тај про-
цес има већ погубне резултате и 
посљедице, нарочито за српски 
народ. И заиста, на просторима 
БиХ-е, гдје су историјски и тра-
диционално живјела три народа, 
долази до озбиљних проблема. 

Усљед различитих, политичких 
погледа та три конститутивна 
народа, унутар БиХ, долази до 
хомогенизације на националној 
основи. Неке републике, још 
1992-е г. успијевају се одцијепи-
ти и добијају самосталност као 
независне државе. Тада се ратни 
пламен разбуктава, најприје у 

Догодило нам се
Хрватској, а затим и у БиХ. Срп-
ски народ у БиХ, устаје такође у 
самоодбрану и битке се догађају, 
скоро на цијелом простору БиХ, 
гдје долази и до трагичних ситу-
ација.

У прољеће 1992. године мусли-
манско-хрватске снаге држале 
су више од 40 дана у потпуном 
окружењу и блокади,  више од 
милион Срба, западно од Шам-
ца и Добоја. Тих четрдесет теш-
ких дана проузроковали су, да 
је дошло до несташице: горива, 
електричне енергије, прекинуте 
телефонске везе, и поред све-
га, већина западњачког свијета 
и њихових медија, а нарочито 
оних из окружења, води сатан-
ску кампању против Срба. 

Због недостатка кисеоника, у 
бањолучком клиничком центру, 
умрло је дванаест беба, тринае-
ста је умрла 2004. године, а четр-
наеста, када је прије двије годи-
не напунила 18 година, од истих 
посљедица.

Тадашњ градоначелник Бања-
луке Предраг Радић, обраћа 
се у очају, писмом генералном 
секретару Уједињених нација 
Бутросу Галију и моли га да бар 
оствари хуманитарне летове из 
Београда у Бањалуку, како би се 
допремили бар лијекови. Одго-
вора није било. 

Улице крајишких градова и села 
су су скоро опустјеле. Недостаје 
хране, лијекова, детерџената. 
– чак и пасте за зубе, шибица и 
свијећа, те много чега. У војс-
ци Републике Српсске и поли-
тичком вођству, сматрали су: 

ако се нешто не предузме да су 
на прагу посљедице неслућених 
размјера.

Операција „Коридор '92“

Операција мора успјети. Или 
пробити блокаду или ће српски 
народ доживјети трагедију не-
слућених размјера. Међутим, 
и противничке снаге су својим 
акцијама, упозоравале на то. Об-
руч је био повезан и на Јадрану.  
Та одговорна операција повје-
рена је Првом крајишком корпу-
су Војске Српске. Кажу да је први 
дан био прави пакао, причали су 
команданти неких елитно-удар-
них јединица.

Пробој је планиран за Видовдан 
28. јуна 1992. године, а из так-
тичких разлога, извршен је два 
дана раније. На Видовдан је била 
задња ослобођена Модрича и 
тиме је пут за Исток и матицу Ср-
бију био широм отворен. У бор-
бама за коридор погинула су 293 
борца, а рањена су 1129. борца. 
Ради значаја те војне операције, 
'битка за коридор'', убраја се у 
једну од највећих и најславнијих 
битака Војске Српске у историји 
отаџбинског рата Срба у БиХ и 
стварања Републике Српске.

                                                                                                       
Крстан Шућур
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Javni fond za kulturne delatnosti Republike 
Slovenije (JSKD), već 34 godine raspisuje lite-
rarne konkurse u cilju izbora i objave poezije i 
proze autora, koji žive na teritoriji Slovenije, a 
slovenački  im nije maternji jezik.

Tako se na konkurs javljaju najčešće autori koji 
jezik svojih predaka imaju u jezicima kojima 
se govori na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, 
italijanskom, mađarskom, engleskom …

Izabrani radovi, od strane stručnog žirija, biva-
ju  objavljeni u literarnoj reviji koja nosi naziv 
Paralele. Izlazak iz štampe odabranih priloga 
je obeležen, sada već tradicionalnim susreti-
ma, u reviji zastupljenih autora.

Tako se i na nedavno održanim susretima  14. i 
15. maja u Mariboru, pod nazivom „Sosed tvo-
jega brega“, okupio znatan broj autora. Među 
njima su bili, na susrete pozvani i uglavnom se 
i odazvali, autori čija su imena poznata  čita-
ocima Mostova. To su: Branko Baćović, Đorđo 
Radović, Jordan Stavrov, Krstan Jakovljević, 
Marinko Jagodić – Maki, Miomira Šegina, Mir-
jana Jerotić, Nebojša Ignjatović, Neda Galijaš, 
Ostoja Šobot, Rade Vučkovac, Željko Pero-
vić… 

Program koji je propratio susrete je bio raz-
nosvrstan, organizovan sa puno uloženog tru-
da gospođe Dragice Breskvar, glavne i odgo-
vorne urednice revije Mentor i literarne revije 
za pitanja kulture manjinskih autora  – Parale-
le i gospodina Marjana Pungartnika, književ-
nika, vođe mariborskog ogranka javnog fon-
da za kulturne delatnosti Republike Slovenije.

Posle dobrodošlice, autore je na dvosatni 
obilazak Maribora, njegove znamenitosti  i 
opravdan naziv ovogodišnje prestonice kul-
ture, poveo ljubazni gospodin Franc Pivec, 
predsednik nadzornog saveta javnog fonda 
za kulturne delatnosti. Udahnuvši svežinu 
mariborske sadašnjosti, ali i prošlosti, autori 

Susedov  šapat
su se po povratku u prostore literarne kuće, 
gde se održavala većina manifestacija ovog 
susreta, usredotočili na razgovor g-đe Dragice 
Breskvar sa Stanislavom Chrobakovom Repa-
rovom, slovaško-slovenskom autoricom, koja 
svoja dela stvara i prevodi, živeći u Ljubljani, 
kao urednica izdavačke kuće Apokalipsa.  

Sledilo je literarno veče  u kom se predstavio  
deo prisutnih autora, kroz recital njihovih ob-
java. U svoja dela, su prisutnu publiku zavili 
u „kući stare loze“, kući koju ovija vinova loza 
stara 400 godina,  jedna od znamenitosti Ma-
ribora. Da sve ne bi samo proteklo u dijaloš-
kom  odnosu, reči voditelja programa i autora, 
pobrinula se vokalno instrumentalna grupa, 
mladih i nadarenih članova grupe Istranbul.

Susreti učesnika su se nastavili u prijatnom, 
klubskom prostoru mariborskog KGB-a, na-
ravno uz recital preostalih, u reviji Paralele, 
zastupljenih autora i muziku.

Drugi dan susreta je protekao u znaku radi-
onice i predavanja pod nazivom „Međujezičko 
pisanje, međukulturna kritika“ pod vođstvom 
profesora dr. Zvonka Kovača, sa zagrebačkog 
filozofskog fakulteta.  

Kao i svih predhodnih godina, zaključni deo 
susreta se ogledao u predstavljanju objavl-
jenih dela, romana, pesničkih zbirki, prisutnih 
autora. Od čitaocima poznatih autora, svoju 
knjigu „Muzino šaputanje“ u izdanju Društva 
Srbske zajednice, (uz pomoć JSKD-a,  predsta-
vio je Marinko Jagodić – Maki. Isti je, na molbu 
Srbskog kulturnog društva „Petar Kočić“, pri-
sutnima predstavio zajedničku zbirku pesama 
pod nazivom „Slavuji iz našeg luga“ u kojoj su 
zastupljeni: Branko Baćović, Rade Vučkovac, 
Nebojša Ignjatović, Smiljana Ilić, Rade Ilić, Ma-
rinko Jagodić – Maki i Đorđo Radović.

Nadamo se, da će naša društva iznedriti još 
novih imena, koja će se ubuduć e predstavljati 

kao aktivni učesnici ovakvih susreta, koji ima-
ju širi doprinos u jačanju veza među narodima 
i narodnostima koje žive na teritoriji Slovenije, 
a i dalje aktivno stvaraju na svom maternjem 
jeziku.

Iz pomenute zbirke, „Slavuji  iz našeg luga“ 
objavljujemo pesmu „Čitam sudbinu“  -  auto-
ra Nebojše Ignjatovića, koji je učesnih svih 34 
susreta manjinskih autora.

ČITAM SUDBINU

Noć me 
bezdušno 
stisla.

Tugu
 u srcu
cigaretnim dimom
podgrevam.
Duša luta
po tišini.

Ožiljci uspomena
zaboleše
u bespuću otuđenja.

Uz drhtaj
plamena sveće
noćas
svecima
svoju sudbinu
čitam.

Mirjana Jerotić

Nebojša Ignjatović

Naši pesnici
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Наступајући по словеначкој 
земљи са колегама, словенач-
ким Несловенцима, био сам (и 
још сам) сведок „разних погледа 
на оруђе којим радимо“ – ЈЕЗИК. 
Чак ме је лично питала „угледна 
професорица српскохрватског 
(хрватскосрпског) језика“: „Заш-
то ти, који си рођен... ту и ту... не 
пишеш... тако и тако?“

Већ сам писао за Мостове о тој 
теми, зато овај запис има и под-
наслов. Да ли се од тада штогод 
променило, и како сада гледам 
на ту проблематику? У тексту За-
певајмо „пјесму“ се да врло лако 

Парадоксијада нашега јада
(Запевајмо „пјесму“ - други део)

препознати „позив на 
јединство“. Да ли је то 
грех?

Школован у духу неке 
утопије (тако и у кући 
васпитаван), за мене 
је био и остао језик на 
овим/оним простори-
ма јединствен, исти 
– ЈЕДАН. Звали смо га 
српскохрватски. 

Не бих полемисао 
зашто две речи чине 
име, зашто не само 
једна, она већинска, 
али морам рећи да је 
ту испливао на повр-
шину наш први пара-
докс. Онај, бројчано 
други, је свој језик 
звао Хрватскосрпски. 

Знам да ће неки рећи: 
„Па шта!, зашто га не 
би тако звао?“ Сло-
жићу се, ако ми неко 
покаже било коју кор-
порацију на свету, где 
је прво написано име 

онога што има мањи удео. 

Може ли ико озбиљан рећи да је 
постојала држава Словачкочеш-
ка? Да не говоримо да би било 
смешно рећи: Аустријанци не 
треба свој језик да зову немачки. 

Али, ту није крај парадокса. Ро-
дили су се нови језикословци, 
који доказаше да Меша Сели-
мовић, Ћамил Сијарић, Скендер 
Куленовић (о Андрићу да и не 
говоримо), нису знали којим је-
зиком говоре и пишу. Али, да би 
био потпун, вредан свога имена, 

ПАРАДОКС иде даље. Ни највећи 
српски песник – велики Његош – 
ни он није знао да је његов језик 
ЦРНОГОРСКИ.

Вратимо се „угледној професо-
рици“. Њу није бринуло што неке 
друге колеге напишу понеш-
то у свом локалном дијалекту, 
него, ето, брине за мене – што 
не пишем у „њеном“ језику. Ја 
сам текст Запевајмо „пјесму“ за-
вршио речима: „Ја ћу и даље са 
својом мајком пјевати, али ће 
моја Муза – певати.“

Неки моји добри пријатељи се 
не слажу са мном (смем ли и ово 
приписати парадоксу, или је то 
наша уклета судба, да се никада 
око ничега не сложимо). 

Да ли смо ми, који смо за ЈЕ-
ДИНСТВО, криви што више нема 
заједничке државе, па ни зајед-
ничког језика? Да ли је пријатно 
српском писцу ијекавице, кад га 
културни Запад стави на листу 
хрватских аутора?

Да ли је мој грех, ако ми је више 
стало да ме разуме Крагујевац, 
Чачак, Нови Сад... него Чаковец, 
Ријека, Бихаћ...?

Ако је то ГРЕХ, живећу са њим. 
Пријатељи драги – молите се за 
мене!

Маринко Јагодић Маки

Marinko Jagodić Maki
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Bližilo se kraju jedno lijepo i 
sunčano popodne, spuštao se prvi mrak. U 
oštrom zimskom vazduhu bio je decembar. 
Sve je oko Dejana R. odisalo svježinom novog 
snijega na čijoj se plavoj površini zrcalilo 
nebo. Jedna za drugom palile su se srebrne 
snježne šljokice i zvijezde na nebu. Grad je 
već bio raskošno okićen. Uz miris kuvanog 
vina i tradicionalnu decembarsku atmosferu 
dolazila je prva saputnica jasnih zimskih 
večeri, hladnoća. Spremala se lijepa tajnovita 
noć, kao da su legenda i san ujedinili svoju 
čarobnu moć da bi se slili u zapanjujuću 
cjelinu. Polumjesec je sa svojom zvijezdom 
na nebu bio jasno vidljiv. Spremao se za svoj 
ples po nebeskome svodu. Poput vještog 
čarobnjaka sa zlatno-srebrnom maskom na 
licu nagovještavao je večernji izlazak i nije se 
moglo naslutiti, gdje će završiti njegov put. 
Dejan je žurio prema željezničkoj stanici da 
bi nakon intervjua za posao još uspio stići na 
voz za kući. Opšti utisak razgovora nije bio 
loš, ali znao je da bi stvar mogla proći i bolje. 
Misli su mu u glavi lutale, bio je pomalo 
rasejan. Hodajući ulicom, sjetio se zbunjenih 
studenata ili umjetnika u romanima 
Dostojevskog, Turgenjeva i Gogolja. Pred 
očima mu se nehotice odmotavao cijeli film 
razgovora iz kojeg su praskali tek stečeni 
utisci u živopisnim nijansama. Nije mogao 
shvatiti čemu su potrebna ta ispitivanja 
i tolika diplomacija. Zašto sagovornik za 
stolom na svoje pitanje ne želi čuti iskren ili 
barem istinit odgovor. Čemu ona iznenadna 
i čudna pitanja, kao iz zasjede: „Da li biste 
bili spremni sjesti u avtomobil i odvesti se 
dvije hiljade kilometara zbog mušterije?“ 
„Biste li bili spremni preseliti u Baku na četiri 
godine?“ I onda pažljivi pogled koji u stopu 
obavezno prati čak i najmanju reakciju. 
„Sačekuša.“, pomislio je Dejan. Zna on 
odlično da se treba pripremiti, ali ko može 
očekivati pitanja kod kojih diplomacija, 
pripreme i izmotavanja otkažu. Bezveze. 
Ili još gore – odličan utisak, angažman visi 
u zraku i čini se samo pitanje vremena, 
dok na kraju cijela stvar ne dobije epilog 
odbijenicom u sandučetu. Već je prošlo 
više od dvije godine otkako je bez posla. 
Ljudi oko njega znaju jedno jedino pitanje: 
„Radiš li?“ „E pa, Hamlete,“, progunđao je 
cinično, „vječno pitanje nije biti ili ne biti, 
već (za)raditi ili (ne)zaraditi!“ Otkako su 
Lehman Brothers i odbrana diplomskog iz 
istorije umjetnosti stvar prošlog svršenog 
vremena ostao je na naizgled mrtvoj tački, 
nezaposlen i odbačen. Kao da se pretvorio 
u kukca kojeg je velika čudovišna ruka 
okrenula na leđa i sada su oči svjetine uprte u 
njega. Poznanici, prijatelji, rodbina, uža i šira, 
svi prate kako nemoćno mlatara nožicama 

Voz
ne bi li se preokrenuo jer od straha da je 
njegova muka možda zarazna niko mu ne 
prilazi. Ni sam ne zna kako je tačno do toga 
došlo. Osjećao se zatočen u sanduku dva 
metra ispod zemlje, iz kojeg prema površini 
polaze samo krikovi koji se ne mogu čuti. 
Živ zakopan. Ma nema odgovora, još manje 
pomoći! Šuti i guraj! „Kako je to moguće? Zar 
toliki trud da naprosto ode u prazno. Zbog 
čega je to tako? Svi su principi – radinost, 
marljivost, znanje, trud i poštenje – kojima 
ga dvadeset godina učila škola podbacili,“ 
odjekivalo mu je u mislima. „Po desnoj me 
pretiču oni kojima tatice i mamice sređuju 
doktorate i pozicije. Šta će s nama da bude 
sutra? Šta ću, ako za pet ili deset godina 
još uvijek budem tu gdje sam sada, unatoč 
svim naporima da nešto promjenim? Dvije 
se godine već trudim, a ništa!“, marširale 
su crne misli, redajući se jedna za drugom. 
– „Šanse na budućnost su nam teoretske. 
Poput onih Zvezde da dobije Real u Ligi 
šampiona. U Madridu, čovječe, hej! Kako 
samo nestade Juga... Da sam samo rođen u 
nekoj drugoj zemlji ili vremenu, a ne u ovoj 
lešini od Balkana. Čim se tu rodiš, lista ti za 
odstrel očigledno ne gine ... !“ U grudima ga 
je počeo gušiti težak grč panike i tuge, a na 
licu je osjetio hladnoću jer je počeo da duva 
povjetarac i da pada snijeg. Osjetio je umor. 

Izašao je na glavni peron stare 
željezničke stanice. Voznu kartu nije uspio 
kupiti. „Kupiću je u vozu,“ pomislio je.  Sve je 
bilo mokro od napola istopljenog snijega. U 
vazduhu se skupljala teška vlaga, stvarajući 
polumaglu. A stizao je i voz. Pjesma je pred 
njim išla. Njen je zamukli čelični ritam u 
Dejanu budio tiho poštovanje, slično strahu. 
Hladno srebrno svjetlo lokomotive sve je 
nakratko pretvorilo u dan. Uz peron na koji je 
voz bio izlazio upravo su se jedna za drugom 
palile stare svjetiljke, prateći tako mračnu, 
naizgled beskrajnu konstrukciju, bacajući 
prema njoj nešto više svjetlosti. Pridružio 
se stari stanični sat. Javljao je pet sati, sporo 
puneći teškim otkucajima zasićeni vazduh. 
Mladić i voz kretali su se uporedo. Prilazili su 
sredini perona poput starih neprijatelja koji 
se odavno nisu vidjeli, ali se odlično poznaju. 
Stvarao se dojam da u pokretu posmatraju 
jedan drugog. Pogledom, uprtim u vagone, 
Dejanu se voz činio poznat iz nekakvog 
čudnog sna. Kao da se našao pred licem 
istorije. Iz smjera lokomotive začuo se dug i 
gord pisak.

Mladić je ulazio sporo i nehotice, 
pribojavajući se. Zauzevši svoje mjesto do 
prozora, pogledom je pratio stanicu kako 
se gubi u daljini. Ubrzo su kroz prozore 
bili vidljivi samo mrak i snijeg. Jarki zimski 
mjesec bacao je sjaj na debele i široko 

razmaknute šine, razdvojene poprečnim 
betonskim tramovima. Dejan je još uspio 
vidjeti kako voz ulazi u tunel prije nego 
što su se isključila svjetla i sve se izgubilo 
u mraku. Nekoliko je minuta u vagonu 
vladala potpuna tama, počelo je gunđanje 
zbunjenih saputnika. 

Nakon što se napokon vratila 
svjetlost, Dejan se našao zaprepašćen 
činjenicom da u vagonu više ništa nije isto. 
Putnici oko njega nestali su. Na sjedištu 
je ostao sam, nigdje u kolima žive duše. 
Stara socijalistička sjedišta zamijenila su 
puno udobnija i ljepša, poput onih  u 
starim gospodskim vozovima s početka 
dvadesetog stoljeća. Umjesto prijašnjih 
neuglednih pocijepanih zavjesa prozore 
su krasile nove, crvene i baršunaste. O 
sumnjivim ustajalim mirisima takođe više ni 
traga. U vazduhu nepoznati miomirisi. Sve 
je obećavalo neslućenu salonsku raskoš i 
vrhunski ukus. Voz se kretao sporije, naizgled 
krstareći i nekako boemski. Odnekle se čuo 
gramofon. Melodija je bila spora, tužna i 
praskava. Na podu vagona prostirali su se 
veliki šaroliki istočnjački ćilimi. Zidovi su bili 
ovjenčani slikovitim tapetama i starinskim 
svjetiljkama koje su bacale prigušenu toplu 
svjetlost. Dejanu je sve bilo potpuno novo. 
Iz znatiželje je otvorio vrata u drugi vagon. 
Ugodno ga je iznenadio luksuzni restoranski 
namještaj sa intarzijama u masivnom drvetu, 
kristalnim čašama i srebrnim priborom. 
Stolove su pokrivali potpuno bijeli stolnjaci s 
čipkom, vezeni ručno. Natpis je na metalnoj 
pločici kod prozora bio potpuno nov za 
razliku od prijašnjeg.  Rđi ni traga, umjesto 
uobičajenog upozorenja kaligrafska laštena 
slova: „Balkan Express“. I ispod njih kao 
potpis – Bobby Peru. 

Voz je neočekivano jako ubrzao 
i započeo ulazak u krivinu. Mladić se nije 
mogao dovoljno načuditi kada je kroz 
prozor umjesto stare električne ugledao 
novu parnu lokomotivu crne boje. Bila je 
puno duža i veća. Ogromne čelične točkove 
povezivale su duge prečne poluge od 
lijevanog čelika koje su se bijesno dizale i 
spuštale. Iz dimnjaka sporo se vio debeo stup 
dima, praćen mnoštvom iskara. Produženi 
kotao krasila je crvena čelična tabla, na kojoj 
se crnio natpis – „Express No. 666“. „Šta se 
događa?!“, pitao se Dejan uplašeno. Pomislio 
je: „Kakav je to voz?! Kuda me vozi?!“ Kao 
odgovor nanovo je uslijedilo jako ubrzanje i 
voz je ušao u još jedan tunel. Mjesečina je na 
izlasku opet spremila iznenađenje.

 Pred očima mladića otvorila se 
bijela ledena pustinja. Ta se panorama 
hladne praznine širila prema horizontu u 
beskraj. Prijašnjim željezničkim šinama ni 
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traga, ali jurećoj konstrukciji to očigledno 
nije nimalo smetalo. Brzina vožnje Dejanu 
je na sjedištu otežavala kretanje zato je 
zbivanje kroz prozor pratio s naporom. 
Gledajući u svjetlu noć, pogled mu je 
privuklo nešto nalik na veliku staru 
jedrenjaču. Doimala se okovanom u 
vječitome ledu i poprilično ogrezlom s 
jedne strane. Velika su joj zaleđena jadra 
bila spuštena. Na njima su bile rastrgotine iz 
kojih je zjapila crnina zvjezdane noći. Samo 
je tamno platno, slično barjaku s lubanjom 
umjesto grba, poput plamena živo buknjalo 
s vrha središnjeg jarbola. „Pirati.,“ izgovorio 
je mladić. Veliki je brod ubrzo počeo da se 
gubi u pozadini. Nebo iznad lađe polako 
je počela da pali duga kometa s vatrenim 
repom. Gorjela je tako nekoliko trenutaka da 
bi se uskoro ugasila, a čudesni prizor nestao 
u noći. 

Vagon je opet ovio mrak jer su se 
svetiljke isključile. Dejan je čuo kako su se 
ulazna vrata zalupila. Neko je došao. U tami 
nije bilo moguće vidjeti ništa. Disanje mu 
se ubrzalo. Čuo je kako se teški i brzi koraci 
približavaju. Očigledno neko ima namjeru 
da ga pronađe. Da bi izbjegao susret, sakrio 
se iza sjedišta. Koraci su na trenutak utihnuli, 
zavladala je grobna tišina. Čula se samo 
poznata tužna melodija na gramofonu koja 
je situaciju činila još čudnijom. Na svijetlom 
fonu prozora pojavila se velika sablasna 
sjena. Pridržavao je dah i srce mu je lupalo. U 
svjetla se vratilo nešto malo svjetlosti. Pred 
njim je bila ljudeskara u čudnoj uniformi, 
očigledno nekakav inspektor ili ispitivač. 
Ali kakav! Lice mu se nije moglo razabrati 
jer je bilo zabarušeno u tami velikog crnog 
šešira. Dva su se oka mogla samo naslutiti. 
Bilo je u njima nečeg luđačkog. Ispod 
mračnog plavog kapetanskog ogrtača sa 
visokim ovratnikom, iznutra jarko crvenim, 
vitak i gorostasan rast. Odoru su na svakom 
ramenu dopunjavale po jedna srebrna 
pločica s barhatnim vezom, koji je išao 
preko lijeve strane grudi. Na tom su se 
djelu nalazile minijaturne mrtvačke glave 
od zlata, vršeći očigledno funkciju činova 
koji su Dejanu bili savršeno nerazumljivi 
i nepoznati. Opšti je dojam fantastične 
uniforme bio da je s nekog drugog svijeta 
ili iz davno zaboravljenih vremena. Na 
bokovima sa svake strane po jedan težak 
mač različitih oblika. Vazduhom se širio blagi 
zadah mrtvačke truleži. „Kontrola putničkih 
karata!“, progovorila je sablast, neprirodno 
bljesnuvši očima. „Provjera putnika!“. 
Umjesto normalnog ljudskog glasa čuo se 
hladan prigušen samrtni krik. Tek je u tom 
trenutku Dejan ugledao mrtvačku boju 
njegove kože. „Ali ko ste vi? Gdje mi to 
idemo?,“ jedva je procijedio Dejan. 

Sablast se uhvatila za debele 
korice: „Jeli vidiš ove dvije ljepotice? One 
mogu u radno vrijeme i sjeći... dok su u 
slobodno grobnica dušama slijepih putnika! 
A ja sam tvoj lični Kondukter! U toku ti je, što 

bi se reklo, prvi sudar sa istorijom, momče.“ 
Izrečeno je popratila salva poremećenog 
smijeha sa još jačim zadahom truleži. 
-„Ali zašto? Šta će biti sa mnom?“
-„Vodim te nazad u Jugoslaviju... ili ćemo 
dalje na Zapad? Biraj sam!“
Kondukter se posve približio. Istupio je iz 
sjene kako bi ga Dejan mogao jasno vidjeti. 
Mjesečina je svojom magičnom svjetlošću 
uklonila svaku sumnju: na osvijetljenim 
dijelovima tijela svi su tragovi kože i živog 
tkiva počeli nestajati, dok je na vidjelo 
izlazilo ono što je ispod nje. Ugledao je gole 
kosti sa ostacima raspalih ili pokidanih tetiva, 
veziva i mišića. Živi se mrtvac okrenuo da 
bi Dejanu pokazao lice – mrtvačka lobanja 
sa dvije crne šupljine iz kojih je zjapio 
mrak. Grudne kosti stršile su ispod sa jasno 
vidljivim nepokretnim srcem. Oko vrata i 
usta je bio zamotan široki debeli crveni šal 
koji je vihorio u pozadini poput barjaka. Na 
šeširu je zasjala mrtvačka glava. Neman je 
prišla Dejanu, jednom ga koščatom rukom 
bez živog tkiva ščepala za vrat i gotovo ga 
podigla sa tla. Na licu je osjetio hlad široke 
mačeve oštrice te jezivi krik:
-„Ja sam smrt. A ti nisi uplatio kartu. 
Jugoslavija je bila drugi voz. Ovaj se tek 
pokrenuo prema Zapadu, a već puca led 
ispod njega.“
-„Jer je onaj prošli bio daleko bolji! Sve je 
prije, u drugom sistemu, bilo bolje nego 
sada! Da nije, ne bih životario kod kuće već 
par godina!“
-„Ma iščupat ću ti srce, budalo! Samo je 
ideološki vozni red drukčiji. Zadnja im je 
stanica već na polasku ista – pakao! Svakom 
je od njih smrt sudbina, groblja su im 
otadžbina!“

Kondukter je nestao. Vagon je 
počeo da poprima svoj prijašnji starinski 
izgled, raskošje se vratilo i upalila su se 
svjetla. Ogromna se konstrukcija zatresla. 
Kočeći silovito, lokomotiva se uz dugačak 
pisak zaokrenula poprečno u odnosu na 
vagone. Njeni glavni točkovi okretali su 
se dalje, lomeći debelu ledenu površinu. 
Naposlijetku se sve zaustavilo. Dejan je sišao 
sa voza i otrčao prema obližnjem kopnu, 
na kojem su se nazirale šine. Željeznica se 
vratila, čineći ravan prolaz kroz gusto drveće.

Već je bio poprilično odmakao 
u šumu kada ga je obasjao reflektor 
lokomotive. Voz je ponovo počeo da se 
kreće. Ubrzavajući, puštao je bijesno paru. 
Dejan je htio bježati, ali ledena je svjetlost 
djelovala na njega hipnotički, lišavajući 
ga svake volje da se skloni sa šina. Poput 
hladne ruke grabio ga je za srce osjećaj 
panike. Štaviše, nemoć žrtve kao da je 
voz još više potpaljivala. Dejan je ostao 
potpuno nepokretan. Nemoćno je pratio 
približavanje. Na krovu prvog vagona prvi 
je put jasno bila vidljiva poznata mu sablast. 
Para, dim i iskre peli su se uz Konduktera, 
podčinjavajući se njegovoj volji, dajući jasno 
do znanja da je na djelu demonska sila. U 

jednoj je ruci držao instrument, sličan flauti 
čija je hipnotička melodija odjekivala od 
neba. Njome se služio za upravljanje vozom. 
Najzad je Kondukter izvadio iz korica oba 
mača i usmjerio ih prema Dejanu. Kao na 
zapovijed uslijedilo je skokovito ubrzanje. 
Lokomotiva se prema žrtvi kretala poput 
grabežljivice koja želi nanijeti lovini zadnji 
udar. Voz je naposlijetku stigao. U samrtnom 
je užasu mladić zatvorio oči. Uslijedio je 
težak pisak voza koji je nadjačao nemoćni 
Dejanov krik, nakon čega je sve utihlo. Samo 
se demonska pjesma nastavila, gubeći se 
polako u mraku.

Pakleni se voz izgubio. Šine su 
planule. Dejanu je trebalo jako dugo da 
shvati da je nekim čudom preživjeo. Ostao 
je još neko vrijeme u šoku. Pokretnost mu 
se vraćala polako. Strah i panika počeli 
su da popuštaju. Kao da iznenađenjima 
nema kraja, nešto se neobično događalo 
s drvećem. Palila su se divnom polarnom 
svjetlošću, jedno za drugim. Snijeg je počeo 
da pada i cijeli prizor učinio još čarobnijim. 
„Poput božićnog drvceta!,“ izgovorio je na 
glas.

Pred Dejanom se pojavila djevojka 
svijetle kose. Pao je pred njom na koljena. 
Svojom anđeoskom ljepotom pokretala 
je u njemu obamrle snage. Na lijevoj ruci 
nosila je zlatan prsten, na čijem je kamenu 
smaragdno zelene boje bio simbol ptice, 
slične sovi. 
-„Šta budućnost donosi?“, pitao je Dejan. 
-„Pogledaj ovo čarobno drveće koje 
nas okružuje. Polarna svjetlost u njemu 
je dugovječna, ona je budućnost. Drvo 
traje u vremenu da bi ponudilo svoj plod, 
znanje, tebi i budućim naraštajima. Velike 
imperijalne sile, moć, slava, čitavi narodi, 
bogastvo, sve što se na novcu temelji, 
u vremenu se osipa. Možda nekadašnja 
zemlja o kojoj često misliš zaista pripada 
prošlosti. Ali ono najbolje u njoj sačuvala je 
ova svjetlost i živjeće u njoj. Dok je tako, u 
potpunosti se nestati ne može.“
-„Jeli Zapad naša krajnja stanica? I ko si ti?“
Osmjehnula se zlokobno i zeleni joj je 
pogled bljesnuo: „Zapad? Nikada!“ „Znači 
Kondukter je bio u pravu!,“ rekao je tužno. 
Vidjevši njegovo razočaranje prišla mu je. 
Podigla mu je bradu, iz očiju su joj vrcale 
iskre: „Laura.,“ rekla je, poljubivši ga na čelo. 
„Zlatnim je slovima ispisano moje ime na 
večernjem nebu iznad Zapada. Pamti ovaj 
simbol,“ dodala je i pokazala mu zeleni 
prsten sa sovom da bi zatim nestala.
Zbunjen neobičnim snom Dejan se probudio 
na vozu, smiješeći se. Počeo je da se sprema 
za silazak, stanica se približavala. Tjeskoba je 
nestala.

Goran Majstorović, 1984 – 2. mesto
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TREN
Tren trene,
I prođe,
Minuta prene,
I prođe,
Dan bane,
I prođe,
Mjesec dođe,
I prođe...
Godina,
Oštrim zubom,
Zaglođe.
Ponekad zaboli,
Al‘ tajfunski
Prođe...
U vrtlogu,
Jecaja stvarnosti,
Nikako,
Da sebi dođem.

Đorđo Radović

ČEKAM TE
Čekam te tu, pod brezom belom.
Kraj cvetnih polja posutih letom,
dok duša trne i drhtim telom,
čekam te tu sa svojom setom.
Dali ćeš doći?

Ukleti mir se pros’o ko jeka,
Čuje se samo tišine šapat,
dok vreme odnosi stara reka,
i bol mog srca ko prašnjav tapat.
Dali ćeš doći?

Osećam, tu si. Dišeš u meni.
Al’ nemo prošetaš kroz moje noći.
U želje uvek upleteš nemir 
i gorak okus, dali ćeš doći?.
Ti si čežnja što se čeka 
i ako znam da nećeš doći
Samo san su tvoja usta meka,
želja za njima, dal’ će me proći?
Kroz lišće breze, mesec viri.
Blistavi trag mu reka nosi.
Dok u njoj kupa svoje lice,
srebro prosipa po mojoj kosi.
Senke se tope u krilu noći. 
S njima i želje.
Valja mi poći.   

Jovan Popov

Pjesme naših pjesnika
TUGA, SEVERNO OD TUGE
Dok zanesen,
severno od naše tuge
sričem stihove
o Gnezdu,
o nepravdi...

Dok budim,
podsećam,
apelujem,
izlivam emocije...

U mene blenu braća
sa pivskom penom na brkovima.
 I ja sam blenuo
dok ne videh,
kako Beli anđeo zamahnu krilima
i sa zida Mileševe
sleti na moje rame,
te mi šapnu:
„Zar ne vidiš, bedniče,
da su ovi prodali
i majku, i oca,
i sad uživaju
u bančenju otadžbine.“

Marinko Jagodić Maki

DUŠA
Previše  je crnom  prolaznošću obojiše,

da bi bila naplavljena na obale zadivljenosti.

Nebesa joj uporno zbunjivaše metežima 

putokaza,

da ne oseti misli sa ivice noći,

misli – starije od mudrosti i čudnije od svake 

ludosti.

Uši joj plašiše malodušnošću mesečevih 

uzdaha.

Očima pokradoše poglede na reči u skladu …

Al` ništa im to ne vredi više.

Miruje ona pod belim mermerom,

u njoj ni jedna uspomena ne bledi,

usne proleća šapuću joj molitve i psalme,

a tom dragom dušom, i dalje

caruju njene – njima, nevidljive moći i čari.

Mirjana Jerotić

ZVUK  POLUOTVORENE  ČESME
Mali vrapčić, 
Na moj dlan sleće,
Moli me,
Da ga mazim,
Jer ga drugi neće.

Milovao sam ga nežno,
I razmazio ga jako,
Sad sa dlana,
Ne želi,
Nikako...

Presrećan zbog svega,
Pevušio, mi pesme...
Čujem,
Samo njega,
I zvuk poluotvorene česme...

Dok je snage imao,
Uz pesmu se i smejao,
A kad mu je 
Snage nestalo,
Na dlanu mi zaspao.

Želja mu je bila,
Da uz nekoga osvane.
Nesrećan zbog ljubavi,
Uz mene,
Krpio je rane.

Srđan Radović

KRIK U PROLEĆE
Ote se krik iz duše bolne.

Zaćutaše strune umorne samoće.

Zadrhta duša od želje stalne,

Jeknu ko ratnik, baš u proleće.

Uzdah se prosu, po polju cvetnom,

Težak ko suza devojačka.

I samo čežnja u srcu setnom,

Umorna počiva na listu maslačka.

Zalutali pogled na oblaku plovi,

Tražeći smiraj u povratku laste.

Srce u želji da ljubi i voli,

U ritmu pupoljka iz pepela raste.

Smiljana Ilić
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Zabranjena ljubav 

Oko traži tvoje oko,
pogled tvoj za čitav svijet,
hoću nježne tvoje riječi,
hoću s tobom u san pobjeći.
 
Al, ti imaš nju, ja njega,
oboje smo srećan par,
a pogledi pričaju nam priču,
da dešava se ljubavi stvar.
 
Znam da griješim muko moja,
znam da nisi za mene,
znam ako nešto uradim,
boljeće nas oboje.
 
A i ti dragi, tražiš oči,
moje oči kraj sebe,
gledaš preko njene glave,
gledaš me i pričaš sve.
 
Prolaziš kraj mene često,
rukama ti pipneš me.
„Joj, izvini,“ kažeš tiho,
a u meni cveta sve.
 
Čeznem za tobom
i noćima sanjam, da me grle ruke tvoje,
da su tvoje usne moje,
da je vrijeme donijelo sve na mjesto svoje.
 
Al jutro donosi goru mi muku,
 vidim njega pored sebe,
njega, a želim tebe,
da moja lađa nađe tvoju luku.
 
Život mi prolazi u dodiru ruke,
u priči, koju pričaju oči,
u osmijehu na licu tvom,
al ja sam još uvijek sa njim, a ti dragi sa njom.

Stara priča

U staroj se kući ložila vatra, 
dok vjetar je bijesan lomio grane.
U staroj se kući pričale priče, 
dok novi, miran dan ne svane. 

Ja sjedio sam na stolu kraj vatre, 
na podu kraj mene djeca iz sela, 
sva šute i čekaju na moju priču, 
niko ne trza, ni okom ne miču.

Poče da pričam o mladosti svojoj,
kad mali sam bio, sirota bez majke, 
bez ikoga svoga, bez toploga doma, 
svi  sa nekim, a jaz brez igde ikoga.

„Djeco moja, tužne su moje uspomne, 
tužna ja bajka koju ja pričam…“
Suza htjede da iz oka krene, 
kad stvori se neko djetešce kraj mene. 
„Djedice moj, moj voljeni djeda, 

Brigita Bratkovič Stankić
nemoj da plačeš, niti se žališ, 
ja tebe volim i tebi se divim,
cijenim svaki tren, što sa djedom preživim.“

„Unuka moja, moje sunce malo, 
zbog tebe mi osmjeh na licu blista, 
zbog tebe mi starost dane ne broji, 
zbog tebe mi priča nije više tužna, ista.“

Vjetar više grane ne lomi, 
ne uvija sabla nit mu se čuje glas.
Uspomne tužne više ne brojim, 
novi život sad živim, hvala dragom Bogu, da još 
postojim!

Majčine suze

Iza loze zelene malena se kuća krije, 
žuti mačak na verandi kraljuje
hvata sunce, staro svoje mačije tijelo grije. 

Kraj puta stoji kuća mala sva u cvijeću i beharu,
na vratnicama sa maramom stoji  žena stara, 
u daljinu gleda, ne zna da li je oko ne vara.

Prašina se velika digla, put je sav u magli bijeloj, 
iz daljna svijeta stiže ćerka mila, 
ne može da dočeka, da zagrli je, 
metne pod svoja topla majčina krila.

Iza ćerke, iza zeta krije se curica crne kose, 
voli baku ali ne zna, 
što joj suze lice rose.

Curica je cura, žena godinama postala, 
i sve više i više o svojoj baki mislila, 
tek je sada nakon svega mnogo toga svahtila. 

Šta su gorke suze, samo majka može znati, 
koja svoje milo čedo  toliko voli, da ga pusti, 
da raširi krila i ode….a niko ne zna gde i kako 
će stati.

Sad razumem svoju baku, suzu njenu na 
dočeku, 
suzu onu gorku toplu, koja stati nije znala, 
suzu koja licem njenim tihim jadom na pod 
pala.

Bako moja, sad sam majka curetku malom 
plave kose, 
sad razumijem da postoji nešto  veće,  
osim onog što majčina se ljubav zove.
Postoji strah i nedaj bože…
…sad i ja imam suze svoje,
I tek sad razumijem i poštujem sve suze tvoje.

Stare majke sin

Bila je godina devetnest i neka, 
kad u rat pozvan bio sin je njen,
žalost nastede istog trena, 
kod kuće ostade mu majka, 
nerođeno dijete i žena. 

Na ulaznim vratima grlio je obe, 
ženi  sa rukom prešo preko stomaka…
Čuvaj mi sina, čuvaj mi majku, 
čuvaj na sebe ljubavi, budi jaka.

Malo godina borac taj broji, 
život tek počeo da živi i snuje, 
a neprijatelj uništi mu snove i dom
pušku u ruke mu dade, 
zla sudbina nikad ne miruje. 

U rovu misilo je na dom, 
na mater, ženu, sina svoga, 
sjećao se dana slobode, 
kad kod je mogao sklopio je oči 
i bio na kućnom pragu svome. 

Bila je godina devetnest i neka, 
kad stiže pismo staroj majci,
drhtavim glasom, suzom u oku, čita ga tiho, 
još tiše, 
zna majka stara da sina jedinca nema joj više.  

Kamen sivi u groblju stoji, 
na njemu slika sina, junaka.
Kraj kamena mali dječačić se igra, 
a mama suzna, tiho mu kaže : 
„Sine ovdje ti spava tata.“

Recite…

Ne dajte mi molim, da se vratim, 
da se vratim voljenom čoveku, 
ne dajte mi, zbog njega ja patim, 
kad znam, da ne smem, da mu se vratim.

Recite suncu nek budan je noći, 
I zvezdama zlatnim, nek prate dan, 
recite vuku, nek miluje janje, 
recite reci nek okrene stran.

I neka nebo na zemlju dođe, 
nek ratovi prestanu svi, 
recite mrtvome kući nek pođe 
recite molim vas, recite vi.

I sunce će možda noći da sija, 
i zvezde zlatne, da prate dan, 
vuk i janje  da drugovi budu 
i reka možda da okrene stran.

Možda sve da se okrene, 
al ja ću da patim i sutra i sad.
Sve će bolje biti i… neka, 
al ja sam samo žena, 
koja voli pogrešnog čoveka.
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Direktor i čobanica
Prolazio direktor šumskog gazdinstva Vlastimir Vlasto Parezano-
vić kroz Komadine, Gnjevetin i Klekovicu. Jašući na konju siđe na 
Klekovici da se odmori. Videvši jednu čobanicu kod ovaca upita 
je: „Mlada da li imaš objavu to jest dozvolu za pašu?“ (onda se 
plaćala takozvana popaša državi, da bi stoka pasla po državnoj 
šumi i pašnjacima). Mlada se izmače dalje u šumu, podiže suknju 
iznad pojasa i reče: „Evo dozvola“, a o donjem vešu nećemo ni 
pričati jer ga nije ni imala. Odvažni direktor joj reče: „Za mene ta 
dozvola ne važi!“ „Kakav si mi ti šumar kad za sve druge šumare 
važi a za tebe ne važi i svi su se šumari redom potpisivali na do-
zvoli.“ Videvši s kim ima posla uzjaha na konja i reče: „Imaš i od 
mene dozvolu“ i ode. Ovim je uvaženi gospodin direktor Vlasto 
Parezanović pokazao da nije korumpiran, kompromitovan i da 
časno vrši svoju funkciju, što posle njega nije bio slučaj, ali svako 
vreme nosi svoje breme, kaže naš narod.

Pa đe si ti, kaplar te tri puta tražio
Đeneral Stepa Stepanović imao je običaj da iznenada, bez prat-
nje bane u kasarnu da proveri stanje u istoj. Dočuo jedan ka-
petan da će Stepa doći kod njega u obilazak pa smesta pozove 
narednika. 
- „Čim dođe Stepa Stepanović da me obavestiš“. 
Ovaj to naredi kaplaru a on prosledi straži. Prođe pola sata a 
kaplar se pojavi i pita vojnika na straži:  
- „Je l dolazio Stepa Stepanović“. Stražar, uplašen, jer kaplar je za 
njega svetinja odgovori:  
- „Nije, gospodine kaplare“. Posla pola sata ista scena. Prođe po-
sle toga nekih petnaestak minuta kad eto ga opet kaplar.  
- „Je l dolazio Stepa“. Stražar sada već preplašen promuca:  
- „Nije gospodine kaplare“. 
- „Čim dođe da mi javiš“.  
- „Razumem gospodine kaplare“. Prođe pet minuta kad neko u 
običnom vojničkom šinjelu prilazi straži. 
- „Stoj, ko ide“.  
- „Stepa Stepanović“. 
- „Pa đe si ti do sada, kaplar te već tri puta tražio.“

Teško je ratovati protiv Nemaca
Posle bitke na Ceru, oficiri čitavo veče raspravljaju o tome da je 
teško ratovati sa Nemcima. A vojvoda Stepa Stepanović - ćuti. 
Sluša, sluša, i samo reče: “Jest, kad Švaba počne da beži, ne 
možeš ga stići!”

Pijesak i sveti Petar
Dođe jedan gradski lovac u selo da lovi. Okolo podna uđe u kuću 
jednoga seljanina poznanika da što ruča; pošto sjede, pogleda 
okolo sebe i vidi vrlo malo zemlje u ono selo, već sve gola litica i 
silne gomile natrpane mali i veliki kamenja. Začuđen upita selja-
nina, koji o ručku rađaše: „Boga, radi, pobratime, kako vi ovđe u 
ovome selu bez zemlje možete življeti, i od kuda ove silne gomi-
le i rpe od kamenja?“ „Zlo i naopako.“ odgovori seljanin. „Pričaju, 
gospodaru, naši stari da su čuli od svojijeh prađedova, kad je 
Hristos po zemlji hodao, da je hodio za njim sveti Petar i nosio 
vreću sitnoga pijeska, te gospod đe je htio da bude brdo, uzeo 
bi zrno pijeska i rekao bi: „Da umnožit sja“ te su zato svuda velika 
i visoka brda; a kad je došao u naše selo, provali se svetom Petru 
vreća i više polovinu prospe.“

Ko je to? – Nikola!
Jednoga seljanina vrlo počne progoniti brat, kojemu je ime bilo 
Nikola, i ne samo što ga je svaki dan progonio bio i glađu morio, 
nego i svu očevinu proćordisao, dok ga najposlije nagna nevolja 
da odbjegne od brata go i bos, t.j. bez nigđe ništa, i od toga časa 
nijednoga čovjeka na ovome svijetu, kojemu je bilo ime Nikola, 
nije mogao na oči viđeti ni ime čuti. Jednu večer kucne mu neko 
na vrata, i on pošlje domaćicu, svoju ženu, da vidi ko je, a ona 
kad vidi, javi, da je siromah i da milostinju traži. On kad čuje, reče 
joj: „Pušti ga unutra.“ Tek što siromah šćaše da po običaju pristu-
pi da mu ruku cjeliva, zapita ga seljanin: „Kako ti je ime?“ „Nikola“ 
odgovori mu siromah. „Nadvor, nadvor, iz kuće.“ dok jadni pro-
sjak onako uplašen pobježe bez obzira govoreći: „Zašto, brate, 
ako Boga znaš?“ „Kako zašto“ odgovori seljanin, „da li ne znaš 
da mi je s mojega brata Nikole i sveti Nikola omrznuo, a kamo li 
nijesi ti!“

Nesretniku se ne može pomoći
Za nekakoga čoeka govorilo se da je nesrećan i da mu se nikako 
ne može pomoći. Jedan bogat čoek namisli ogledati, da li je to 
istina, pa uzme jednu kesu novaca te metne na brvinu preko 
koje je malo po tom valjalo da pređe onaj nesretnik. Kad nesret-
nik dođe blizu k brvini, on rekne u sebi: “Dosta sam puta preko 
ove brvine prelazio, hajde sad da ogledam, dali mogu žmureći 
preko nje preći,” i tako zažmurivši pređe preko brvine i prekorači 
kesu s novcima.

Za što su prostaci siromasi
Kad su narodi dijelili sreću ovoga svijeta, skupe se svi nasred 
svijeta i počnu dijeliti dobra njegova, pa da bruškete meću, i 
koga što dopane na sreću, neka ga nosi. Rišćani ne znajući, šta bi 
oni odabrali za se najbolje, ne pristanu na bruškete, nego reku 
da svaki za sebe izabira po svojoj volji, i da u isto vrijeme vide 
ko što misli. Reku najprije Latini: „Mi ćemo mudrost;“ Inglezi: „A 
mi ćemo more;“ Turci: „Mi ćemo polje;“ Rusi: „A mi ćemo gore i 
rudu;“ Francuzi: „Mi ćemo aspre i rat;“ „A vi Srbi, šta ćete vi?“ „Dok 
se dogovorimo.“ reku, pak ni danas jošt se ne dogovoriše, te tako 
svaki svoje ponese.

Pop i parohijani
Bude jedne godine silna suša, za to sastanu se seljani pred cr-
kvom po leturđiji, i ukore popa kako mu nijesu prijatne molitve 
k Bogu, a u toliko je puta zalud molio za kišu. Pop se našao 
mudar i reče im: “Znadite, braćo, da su mi jučer poručili ozgor s 
neba da se s vama dogovorim, u koji ćete dan da vam pošlje i 
koliko kiše. Sad mi odgovorite.” Reče glavar od sela: “Eto sjutra u 
poneđelnik.” Odgovori pop: “Sjutra ne, za što sam najmio mobu, 
da mi okopavaju frmentin.” “A ono u utornik” reče glavar, a drugi 
odgovori: “A zar nijesi vidio da mi je toliko žito prostrto na guvno 
da se suši?” “A mi hajdemo u srijedu” reče glavar, a treći odgovori: 
“Ne u srijedu, mene je krsno ime, pak ako mi se zvanice skvase, 
ondar kud ću ja?” “A mi elajmo u četvrtak” reče glavar, a četvrti 
odgovori: “Kako u četvrtak? da li ja ta dan ne ženim sina?” “Aj-
demo dakle u petak” reče glavar, a peti opet skoči: “Ne u petak, 
ljudi govore da nikaka sreća u petak nije probitačna.” “A vi, braćo, 
ajdemo u subotu;” “Bogme ja ne ću” odgovori šesta, “dognaće mi 
jedan ortak dva vola, ako se pogodismo, pak valja mi ih obidova-
ti.” Tadar reče pop: “A vi, moji ljudi, ove druge neđelje, dogovorite 
se, pak mi odgovorite.” A seljaci se ni druge neđelje ne mogoše 
dogovoriti, pa ni do danas.

Šaljive priče
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Ako zima ustima ne ujede, ona repom ošine. 
Biranje kraljica lepote moderni je običaj starih latinskih naroda. U stvari, to je samo jedna vešto prikrivena 
trgovina belim robljem.
Bolje je jedanput zaplakati nego sto puta uzdahnuti. 
Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom. 
Bolje je svoje jaje, nego tuđa kokoška.
Demokratija o koju se može ogrešiti - nije demokratija.
Kad god mi mislimo da su nam se otvorile oči, to obično znači da smo ih za stotinu drugih stvari zatvorili.
Kad oči govore, usta ćute.
Ko veruje da je srećan, on je zaista srećan.
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci su hrabri pred drugim muškarcem, a žene 
pred celom sudbinom.
Neprolazne vrednosti su dragocenije od prolaznih kao što je večnost dragocenija od vremena. A neprolazne 
vrednosti ulaze u okvir zdravlja duševnog.
Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.
Ništa nije teže ni strašnije nego gledati svet oko sebe očima bivše lepotice.
Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, ali srećom, sinovi postaju razumniji čim postanu očevi.
Od pamtiveka vuci kolju jaganjce,  a nikada nijedno jagnje nije zaklalao vuka. Pa ipak je u svetu vise jagan-
jaca nego vukova.
Pola sata govorite o nekom dobro, i vi postanete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja.
Prva osobina primitivnog čoveka ja da se boji svega što ne razume, a na prvom mestu se boji pameti.
Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje se prelazi u više razrede, gde se uči viša matema-
tika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama.
Sva dostignuća moderne tehnike, kao i moderne medicine, učinila su život, a sigurno i smrt, težim i 
mučnijim. 
Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, 
dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.
Torba je najteža kada je prazna.
U samoći čoveku se otvara put u sopstvenu dubinu, i ako on uspe da siđe u nju bez straha i zaziranja, vratiće 
se obogaćen na površinu, i tek tada, kada je otkrio svoje Ja, imaće otvoren i pravi put prema bližnjem, pre-
ma Ti.
Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima.
Vo se vezuje za rogove a čovek za reč.
Voda sve opere osim crna obraza.
Vrana vrani oči ne vadi.
Ženi nije dovoljno da dobije najviše od muškarčeve sreće, nego da što više otme od njegove slobode.
Živi ništa ne znaju. Poučite me mrtvi kako se može umreti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, 
kao i život.

Mudre misli
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