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Вода, вода, вода… један од најважнијих елемената живота, не можемо 
без ње када нам треба, а не можемо ни сањом када наиђе и навали свом 
својом снагом, када и мали поточић који у сушно вријеме једва саставља 
крај с крајем, извор са ушћем, покупи сву воду око себе, која падне са свода 
небеског, из облака тмурних и пријетећих, е, и тај поточић покаже сву своју 
силу као да жели да нам каже да му не можемо ништа, да је тада јачи не само 
од људи него и од њихове технике коју смислише. Шта онда рећи за велике 
ријеке које су у стању, како нажалост видјесмо, да руше све пред собом, па 
чак и цијеле градове. Укроћава човјек природу, укроћава оно што му је све 
дало да живи, не обазирући се шта све може да га снађе у борби против 
природе која је, чини ми се, јако стрпљива, али сваком стрпљењу има крај и 
онда природа узвраћа ударац, онда она укроћава човјека и показује му ко је 
ипак газда у кући. Играти се са природом је мач са двије оштрице, никада не 
знамо шта нас може снаћи.

А снађе нас велика невоља и то баш у вријеме када сви очекујемо да се 
природа покаже у свој својој љепоти. За мај се одувијек говори да је то 
најљепши мјесец у години, а овај пут показа своју другу страну. Нагрнуше 
силне кише и воде, набујаше потоци и ријеке, невјероватном брзином под 
водом се нађоше обале, ливаде око њих, а и то би мало па навали вода преко 
мостова, неке поче да носи, силно дрвље и камење као у оној пјесми „Двије 
су се воде завадиле“. Свом силином удари вода на градове, поплави куће и 
зграде, искали сав свој бијес, као да је жељела да каже: „Ето сад, шта ми 
можете.“ И би поплава као у Потопу. Многи нису вјеровали ономе што пише 
у Светом писму а сада су се могли веома добро увјерити.

И тако, многи остадоше без кућа, без станова, без имања, једва живу главу 
извукоше, неки ни то, напустише своје домове бјежећи пред водом, а од воде 
нико није утекао, она нас прати од првог нашег тренутка живота на овоме 
свијету до посљедњег, окупа нас и кад се родимо и кад умремо. У тој невољи 
која задеси многе градове и насеља требало је помоћи. А наш човјек никада 
није бјежао од тога да другоме помогне у невољи. Тако и наша друштва под 
окриљем Савеза српских друштава Словеније, Српске православне цркве, 
Црвеног крста и многих других установа и појединаца почеше сакупљати 
хуманитарну помоћ за поплављена подручја. Требало је много штошта, од 
хране, одјеће, обуће, средстава за хигијену… па чак и „воде“. Ето, чак и кад 
су поплаве, кад муку мучимо са огромном водом која надире и која поруши 
и поплави, опет нам вода треба. Одзив за хуманитарну помоћ био је велики, 
чак изнад очекивања а о свему томе можете, поштовани читаоци, прочитати у 
овом броју Мостова. Можда све ово буде опомена како се морамо понашати, 
не само са водом, него и са цијелом природом.

Од задњег броја Мостова у нашим друштвима одвијале су се, поред 
хуманитарног рада, и друге активности, нарочито на подручју културног 
дјеловања, од концерата до других наступа и обиљежавања значајних 
датума. Не бих вас на овом мјесту замарао са свим догађајима, то ћете 
полако читајући све сазнати а надам се и бити задовољни.

Душан Јовановић

Премостићемо 
стихије



Јун 2014 ǀ Садржај ǀ 3

Издавач
Савез српских друштава Словеније

За издавача
Никола Тодоровић

Главни и одговорни уредник
Душан Јовановић

Лектор за српски језик
Мића Живковић

Графичка обрада и прелом
Душан Јовановић

Обликовање
Бранко Баћовић

Молимо, да сви дописници шаљу своје 
текстове и фотографије (CD) на адресу:
ССДС, Грабловичева 28
1000 Љубљана
или по електронској пошти:
dule56@gmail.com

Штампа:
TISKARNA PLEŠKO d.o.o.
Littera picta d.o.o.
Medvode

Излази 4 до 6 бројева годишње
Штампање часописа омогућили:

Часопис уписан у регистар 
јавних гласила у Министарству 
за културу Републике Словеније 
под бројем 785

Никола Тодоровић 

Хуманитарна помоћ..............................04
Драган Недељковић

Крст носити нама је суђено....................06
Драгица Веселић

На сред село тапан чука.......................14
Душан Праћа 

Одјеци Сарајевског атентата................17
Остоја Шобот

Пети Кочићеви културни дани.............18
Нада Чупковић 

Коло у срцу и души..............................20
Драган Ђерић

Разиграни ветерани КД Брдо...............25
Бригита Браткович Станкић 

Концерт традиционалног певања........26
Милан Гламочанин

Ђурђевданске игре................................28
Тијана Вујиновић

Промотивни концерт КИБК.................30
Николина Чембер

11. етно фестивал Храстник 2014........32
Мирјана Јеротић

Са брега у пристаниште.......................38

Пројекат је рађен у сарадњи са Владом 
Републике Србије и суфинансиран од 
Министарства културе и информисања и 
Канцеларије за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону

Насловна страна:
Текст и фото: Бранко Баћовић



4 ǀ Актуелно ǀ Јун 2014

Srbiju i Republiku Srpsku, ali delimično i Re-
publiku Hrvatsku su zadesile majske poplave, 
prirodna nesreća, koja je u najvećoj meri za-
desila srpski narod sa obe strane Drine, a koja 
se nikako nije mogla izbeći. Zahvaljujući srp-
skoj dijaspori i srpskom narodu u regionu, 
ali i svim ljudima dobre volje, iz Slovenije je 
pružena ruka solidarnosti, ne samo srpskog 
naroda, nego i svih građana Slovenije, ali i 
slovenačkih institucija. Već 17. maja, kada se 
moglo samo naslutiti kakvu nesreću nose reke 
Bosna, Sava pa i Drina, Savez srpskih društava 
Slovenije je održao vanrednu proširenu sednicu 
Izvršnog odbora, na kojoj su usvojene orga-
nizacione i sadržajne mere delovanja srpskih 
društava u vanrednim okolnostima. Usvojena 
je ocena stanja o ugroženosti i teškom položaju 
pre svega srpskoga naroda i materijalnih dobara 
na poplavljenim područjima Srbije i Republike 
Srpske. Upravo zbog te činjenice je IO SSDS 
usvojio zaključak da je potrebno delovati or-
ganizovano i koordinirano, zajedno sa insti-
tucijama ne samo Slovenije, nego i matičnih 
država Srbije i Republike Srpske odnosno BiH. 
Na proširenoj sednici Izvršnog odbora usvojeni 
su sledeći zaključci:

1. ZAKLJUČAK: Osnuje se koordinacioni odbor 
za sakupljanje, skladiščenje, raspodelu i trans-

Humanitarna pomoć
Potpuna solidarnost srpskog naroda u Sloveniji, ali i čitave Slovenije sa narodima u poplavljenim područjima Srbije i Republike 
Srpske odnosno BiH pa i Hrvatske

port humanitarne pomoći. U odbor su imenovani: 
Nikola Todorović (zadužen za međusobne 
komunikacije i ljudske resurse), 
Slaviša Tomić, konzul u Ambasadi Srbije u Lju-
bljani (zadužen za prekogranično uređivanje 
slobodnog prelaska granica), Zlatomir 
Bodiroža (zadužen za koordinaciju transporta), 
Stojan Milović (zadužen za koordinaciju 
oko skladištenja, uređenje fb stranice, trans-
port i ljudske resurse), Mirjana Živić Kovač 

(zadužena za pomoć kod popisa i pisane kore-
spodencije), Milena Anđelić Đukić (zadužena 
za tehničku i međudruštvenu saradnju, te medi-
jsku promociju).

Koordinacioni odbor koordinira sve aktivnosti, 
koje se odnose na sakupljanje, skladištenje, 
raspodelu i transport humanitarne pomoći za 
Srbiju i Republiku Srpsku, po načelu jedna-
komerne raspodele.

Ispred parohijskog doma u Ljubljani

Obrenovac
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2. ZAKLJUČAK: Koordinacioni odbor se sas-
tane u 17. časova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, 
te dogovori dalje postupke i procedure, sa ciljem 
da se jednakopravno uključe i sveštenstvo lju-
bljanske parohije u organizacione i transportne 
procedure (taj zaključak je istoga dana realizo-
van).

3. ZAKLJUČAK: Društva u lokalnim zajedni-
cama prikupljaju hunanitarnu pomoć i ukoliko 
imaju prevozna sredstva i popunjene kapac-
itete, sama organizuju prevoz u zbirne centre u 
Srbiji ili Republici Srpskoj, za sva pitanja mogu 
se obratiti članovima koordinacionog odbora. 
U primeru da nemaju popunjene kapacitete ili 
prevoza do krajnjih destinacija u Srbiji ili Re-
publici Srpskoj, prikupljena pomoć se dostavlja 
SPC u parohijski dom u Ljubljani, odakle se 
distribuiše po dogovorenom prioritetu. 

4. ZAKLJUČAK: Za sva otvorena pitanja ad-
ministrativne prirode svi se mogu obratiti na 
GSM: 031-344-686 Nikola Todorović, pre-
voznici pa na Slavišu Tomića, konzula u Am-
basadi Srbije, ako je u pitanju prelaz preko 
državnih granica.

5. ZAKLJUČAK: Za nesmetan prelazak 
državnih granica sa humanitarnom pomoći 
iz Slovenije moraju biti sledeći podaci:  
-Ime i prezime šofera sa važećim putnim is-
pravama (pasoš ili lična karta slovenačka), 
-uredni podaci o vozilu, 
-specifikacija humanitarne pomoći, overena sa 
žigom Srpske pravoslavne crkve u najmanje 4 
izvoda orginala, koji se pokazuju graničnim or-
ganima.

6. ZAKLJUČAK: Od ponedeljka 19.5. od 9 
do 19 časova društva obezbeđuju dežurstva 
kod SPC u Ljubljani za prihvatanje i popis do-
spele humanitarne pomoći (raspored pripremi 
Todorović),

7. ZAKLJUČAK: Za eventualne veće i kabas-
tije količine humanitarne pomoći ponuđeni su 
vojni hangari u Rojama, Nemška cesta (Savje), 

o čemu ćemo još dobiti i zvaničnu informaciju.
Kada se analiziraju postupci i procedure, koje 
su sledile nakon 17. maja u pogledu priku-
pljanja, skladištenja, raspodele i transporta 
humanitarne pomoći, onda se može u istinu 
zaključiti da su bili zaključci razširene sednice 
IO SSDS vrlo značajna osnova za delovanje 
društava nakon usvajanja, jer smo sprečili ma-
nipulacije nekih koji su prikazivali samo svoju 
ulogu ili pratili iz pozadine šta se događa. A 
svakako bilo je i onih, pre svega izvan SSDS, 
koji su pokušali umanjiti, ne samo značaj naših 
odluka, nego i aktivnosti naših društava, zbog 
čega sam nekoliko puta imao potrebu podsetiti 
javnost, da je nosilac organisacije ove humani-
tarne akcije upravo SSDS u saradnji sa Srp-
skom pravoslavnom crkvom, dok drugi, kojima 
su slovenački mediji bili naklonjeniji u svojim 
izjavama nisu našli za shodno da spomenu srp-
ska društava i SSDS, koji su u organizacionom 
smislu izneli glavni deo ove humanitarne ak-
cije. Velika vrednost naših odluka je bila takođe 
da smo u koordinacijski odbor imenovali i ona 
lica, koja nisu iz redova društava u SSDS, kao 
što je Milena Anđelić Đulić iz Kopra, Slaviša 
Tomić, konzul u Ambasadi Srbije u Ljubljani 
i Mirjana Živić iz Ljubljane, koji su takođe 
zaslužni za uspeh ove humanitarne akcije.

Naša odluka je bila da se raspodela prikupljene 
humanitarne pomoći deli po načelu pola za Sr-
biju, pola za Republiku Srpsku i ta odluka se od 
strane srpskih društava u dobroj meri poštovala.
Iako ne smatram da je potrebno isticati, ko je i 
koliko bio angažovan u ovom poslu, ili upotre-
bljavati kantar, kada je u pitanju vrednost priku-
pljene humanitarne pomoći, smatram za shodno 
da podsetim na neke podatke, o kojima većina 
nije bila upoznata. Svako između nas je bio pre-
okupiran u svojoj lokalnoj zajednici i doprino-
sio onoliko, koliko je mogao i znao, sam sam 
u brojnim primerima i sa svim društvima, ali i 
predstavnicima institucija Slovenije, Republike 
Srpske odnosno BiH i Srbije, činio sve, što je 
bilo u mojoj mogućnosti da se cela akcija vodi i 
usmerava u pravcu naših zaključaka, usvojenih 
na proširenoj sednici IO SSDS. U najkraćim 

crtama želim da pokažem, kako su društva 
učestvovala u ovoj humanitarnoj akciji.

1.) Članovi SKUD „Vidovdan“ Ljubljana su 
u jednoj akciji, (18. i 19.5.) skupili 4 puna 
kombija u tom trenutku najpotrebnijih stvari, 
te ih dostavili u Parohijski dom u Ljubljani, 
dok su posebno sakupili stvari za još jedan 
kombi, koji je direktno odvezen u Obrenovac, 
kao naj ugroženiji grad u Srbiji. Naknadno je 
bilo i daljeg sakupljanja i dostave humanitarne 
pomoći u Parohijski dom. U tom društvu su 
zbirana i novčana sredstva, koja su izručena 
u Parohijski dom, ali se ne sme zaboraviti niti 
sedmično angažovanje članova toga društva u 
sortiranju i utovaru sakupljene pomoći;

2.) KUD „Mladost“, Ljubljana je takođe već u 
prvoj sedmici sakupljala humanitarnu pomoć, 
koja je u više osobnih automobila, kombija i 
drugih prevoznih sredstava dostavljena u Paro-
hijski dom, ali prikupljana su takođe i novčana 
sredstva. Takođe i ovo društvo je više dana bilo 
angažovano kod sortiranja i utovara humani-
tarne pomoći;

3.) SKD „Petar Kočić“ iz Kranja je skupljalo 
humanitarnu pomoć i većinu iste dostavilo u 
Parohijski dom u Ljubljanu, deo pa je takođe u 
vlastitom aranžmanu otpremalo u poplavljena 
područja Republike Srpske. Takođe su jedan 
dan po rasporedu sortirali i utovarivali humani-
tarnu pomoć u Parohijskom domu, koja je ot-
premljena Crvenom krstu Srbije;

4.) KPSHD „Vuk Karadžić“ iz Radovljice je 
bilo izuzetno aktivno u sakupljanju humani-
tarne pomoći i veliku većinu iste dostavilo u 
Parohijski dom u Ljubljanu. Ovde treba na-
glasiti povezanost toga društva sa građanima 
opština Jesenice, Bohinj, Bled i Radovljica, gde 
su bile od velike pomoći i opštinske institucije;
5.) SKD „Sloga“ iz Nove Gorice je u saradnji 
sa SPC i Crvenim krstom Slovenije u Repub-
liku Srpsku i Srbiju poslala 5 šlepera i 3 kom-
bija u vrednosti robe oko 140.000 evra, dok su 
članovi društva bili celo vreme angažovani oko 
sakupljanja, sortiranja i utovara humanitarne 
pomoći.

6.) AKUD „Kolo“ Kopar je u saradnji sa Crven-
im krstom Slovenije i Slovenačkim Karita-
som, ali i brojnim donatorima uputilo desetine 
šlepera ili drugih vozila humanitarne pomoći. 
U ovu humanitarnu akciju su bile uključene lo-
kalne organizacije, civilna društva i preduzetni-
ci, dok su članovi društva, ali i Milena Đukić 
Anđelić, članica Koordinacionog odbora celo 
vreme bili angažovani na prikupljanju, sorti-
ranju i utovaru humanitarne pomoći;

7.) SPD „Nikola Tesla“ iz Postojne je u saradnji 
sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Crvenim 
krstom Slovenije, te Slovenačkim Karitasom 
uputio takođe 26 kombija i nekoliko šlepera hu-
manitarne pomoći, gde su se uključila i vatro-
gasna društva opština Cerknica, Pivka, Ilirska 
Bistrica i Postojna, dok je pomoć upućivana  u 
Doboj, Modriču, Bosanski Šamac, Bijeljinu, 
Brčko, Valjevo i Kraljevo;Isporuka pomoći u Prijedoru
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8.) SKD „Kočevje“ je u saradnji sa Crvenim kr-
stom Slovenije uputilo desetine šlepera ili dru-
gih vozila humanitarne što u Republiku Srpsku, 
što u Srbiju, nosilac čitave akcije bili su članovi 
društva. Ovde treba napomenuti i veću novčanu 
donaciju predsednika opštine Kočevje, ali i 
privrednih subjekata sa toga područja;

9.) SKUD „Novo Mesto“ je u saradnji sa Crven-
im krstom Slovenije, Slovenačkim Karitasom i 
Srpskom pravoslavnom crkvom prikupilo više 
šlepera ili drugih vozila humanitarne pomoći, 
koje su otpremili u vlastitom aranžmanu za 
destinacije u Srbiji i Republici Srpskoj. Članovi 
društva su bili nosioci čitave akcije;

10.) SKD „Sava“ Hrastnik je u saradnji sa 
Crvenim krstom Slovenije i Slovenačkim 
Karitasom, sakupilo više šlepera, kombija ili 
drugih vozila humanitarne pomoći i uputilo 
ih u konvojima slovenačke vojske na pojedine 
destinacije u Srbiju, Republiku Srpsku i Fed-
eraciju BiH. Ovde su takođe bili lokalna vlast 
i privredni subjekti od velike pomoći društvu, 
čiji članovi su prednjačili u sakupljanju, sorti-
ranju i utovaru humanitarne;

11.) SKD „Dr Mladen Stojanović“, Velenje 
je u saradnji sa Crvenim krstom Slovenije i 
Slovenačkim Karitasom već u prvim danima 
uputilo četiri šlepera, a kasnije još nekoliko 
pošiljki humanitarne pomoći u Srbiju i Re-
publiku Srpsku, ali i Federaciju BiH. Takođe 
značajnu ulogu u prikupljanju, sortiranju ali i 
utovaru humanitarne imali su članovi društva.

12.) SKPD „Sveti Sava“ Kranj je već u prvim 
danima natovario nekoliko šlepera, kombija, 
te u saradnji sa Crvenim krstom Slovenije i 
Slovenačkim Karitasom uputio u najugroženija 
mesta Republike Srpske i Srbije;

13.) KD „Brdo“ Kranj je takođe jedno od 
društava, koje je veliku količinu humanitarne 
pomoći prikupilo i u vlastitom aranžmanu ot-
premilo 16 pošiljki, pre svega u Republiku 

Srpsku i Srbiju. Prikupljeno je preko 40 tona 
različitih namirnica, ali i 2.000 evra novčanih 
sredstava. Članovi ovoga društva su bili 
angažovani celo vreme na prikupljanju, sorti-
ranju i utovaru humanitarne pomoći;

14.) SKD „Maribor“ iz Maribora, PKUD 
„Sveti Nikola“ i društvo „Štajerska zajednica“ 
su udruženim snagama u saradnji sa Srpskom 
pravoslavnom crkvom u Mariboru, Crvenim 
krstom Slovenije i Slovenačkim Karitasom, 
podigli na noge celu Štajersku, sedmicama pri-
kupljali i sortirali humanitarnu pomoć, te na 
kraju desetine šlepera ili drugih vozila uputili u 
Srbiju, Republiku Srpsku, ali i Federaciju BiH;

Na kraju treba spomenuti i ona društva, koja nisu 
u SSDS, a koja su vidno doprinela ovoj velikoj 
humanitarnoj akciji, s kojima smo sarađivali. 
Ovde je na prvom mestu Srpski kulturni centar 
„Danilo Kiš“ iz Ljubljane, ali i SHKD „Desan-
ka Maksimović“ iz Celja, koji su se takođe već 
od prvih dana uključili u prikupljanje i raspode-
lu humanitarne pomoći, po principu, kojega je 

usvojio SSDS, pola za Srbiju, pola za Republiku 
Srpsku. Ova dva društva su prikupila i otpremi-
la nekoliko šlepera i drugih vozila humanitarne 
pomoći, a članovi tih društava ili simpatizeri su 
nekoliko dana radili na sortiranju, i utovaru hu-
manitarne pomoći. Posebno želim napomenuti 
da su veliki doprinos u ovoj humanitarnoj akciji 
dali i naši sportisti.

I na samom kraju treba posetiti, da su se ovoj hu-
manitarnoj akciji, koja još uvek traje odazvale 
slovenačke institucije, pre svega Vlada Repub-
like Slovenije, Slovenačka vojska, Crveni krst 
Slovenije, Slovenački Karitas, ali i druge insti-
tucije na lokalnom nivou, kao i mnogobrojne 
proizvodne, trgovačke pa i druge organizacije, 
ali i mnogobrojni građani Slovenije. U ovoj hu-
manitarnoj akciji je bila Slovenija ujedinjena, 
što nas posebno raduje. Samo Slovenačka vo-
jska je do danas (20.6.2014) odvezla šest vojnih 
konvoja, po nekada i po 15 kontejnera, a ti kon-
voji su zbog svoje prohodnosti uvek bili poslati 
na one destinacije, gde je bila zbog oštećenosti 
infrastrukture prohodnost znatno otežana.

U mnogim prilikama, kada mi je bilo 
omogućeno ja sam naglašavao veliku ljud-
sku i institucionalnu solidarnost slovenačkog 
naroda i slovenačkih institucija sa narodima 
iz poplavljenih područja. Ova akcija nikako 
ne bi bila ovako uspešna da Ambasade Srbije, 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine nisu bile ova-
ko fleksibilne, imajući u vidu činjenicu da su 
neke uvele dežurstva i radile do jutarnjih sati. 
Zahvaljujući koordinaciji između svih učesnika 
u ovoj humanitarnoj akciji, danas se može 
zaključiti da su patnje naroda u poplavljenim 
područjima znatno manje, nego kada ovakve 
pomoći iz Slovenije ne bi bilo.

U imenu Saveza srpskih društava Slovenije i 
Koordinacionog odbora ja se svima najiskrenije 
zahvaljujem.

Nikola Todorović

Sortiranje i pakiranje u Parohijskom domu u Ljubljani

Doboj
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Spoštovane dame in gospodje, spoštovani pred-
stavnici državnih organov, imam posebno čast 
in zadovoljstvo, da vas vse skupaj v imenu srb-
ske nacionalne skupnosti v Sloveniji in v svo-
jem imenu prisrčno pozdravim, še posebej se 
veselim, ker so med nami tudi predstavniki slo-
venskih društev oz. narodnih manjšin iz držav 
nekdanje SFRJ. Vesel sem tudi zaradi njihovih 
prispevkov na tem posvetu, ker smo slišali mar-
sikaj novega o položaju in statusu Slovencev v 
novo nastalih državah.

Kot predstavnik srbske nacionalne skupnosti v 
Sloveniji se počutim zelo prijetno, ker je naša 
matična država Srbija sorazmerno dobro ure-
dila položaj manjšin, med katerimi je tudi slo-
venska. Najbolj pomembno nam se zdi, če so 
manjšine enakovredne in enakopravne, to pa v 
Srbiji ni sporno. Dejavnost narodnostnih manj-
šin je sorazmerno dobro urejena tudi v Republi-
ki srbski, tako na nivoju entiteta, kot na nivoju 
lokalnih skupnosti v tem entitetu.

Ta dejstva omogočajo srbski nacionalni sku-
pnosti v Sloveniji, da sproti opozarja slovenske 
in mednarodne institucije, na svoj položaj, ki 
je žal že od osamosvojitve Slovenije ostal ne-
urejen. Zgolj zaradi objektivne obveščenosti 
udeležencev iz drugih držav posredujem nekaj 
podatkov iz uradne statistike.

V Sloveniji je bil zadnji popis, kjer smo se lah-
ko opredelili tudi po nacionalni pripadnosti leta 
2002. Po podatkih iz tega popisa je pripadni-
kov srbske nacionalne skupnosti 38.964, kar 
predstavlja okrog 2% celotnega prebivalstva 
v Republiki Sloveniji. Ob primerjavah nekih 
drugih podatkov, kot je materni (srbski ali srb-
sko-hrvaški) jezik ali veroizpoved, je to število 
bistveno večje, in gotovo presega 65.000 tisoč. 
Srbsko prebivalstvo je skoncentrirano v večjih 
mestih, razen v nekaj vasi v Beli Krajini, koli-
kor se jih zaradi opustitve družbene skrbi, še ni 
asimiliralo. 

Nikola Todorović, predsednik ZSDS 

Uvodna razprava na Mednarodnem strokovnem posvetu na forumu 
„POMEN DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI IN MEDNARODNEGA 
KULTURNEGA SODELOVANJA ZA LJUBLJANO”, ki ga je pripravil 
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije - četrtek 19. 6. 2014

Vsem je znano, da imajo v Sloveniji status 
nacionalne manjšine zgolj Italijani in Madža-
ri, Romi pa so tudi ustavna kategorija, čeprav 
jih država ne šteje kot nacionalno manjšino, in 
sicer po argumentu avtohtonosti, vendar tudi v 
tem primeru je ta argument izveden nedosle-
dno. Po argumentu avtohtonosti bi morali tudi 
Srbi imeti status manjšine, saj živijo v Beli kra-
jini več kot 400 let. 

V Sloveniji je okrog 20 tisoč srbskih gospodinj-
stev, ki plačujejo TV naročnino, torej prispeva-
jo materialna sredstva za delovanje nacionalne 
televizije. Na tej nacionalni televiziji, za čigar 
delovanje prispevamo, se ne sliši ničesar o tem, 
kaj srbska kulturna in druga društva ustvarjajo 
in s kakšnimi težavami se srečujemo, zaradi če-
sar nismo zadovoljni s svojim položajem v me-
dijih. Država oziroma lokalne skupnosti v ce-
loti financirajo nekatere tiskane medije, vendar 
niti enega brezplačnega časopisa ni na srbskem 
jeziku, ki bi ga financirala ali sofinancirala dr-
žava ali lokalna skupnost. To doživljamo kot 
diskriminacijo, napram tistim, čigar kolektivne 
pravice so urejene in se spoštujejo.

Država sicer financira določene kulturne in in-
formativne programe in projekte iz državnega 
in lokalnih proračunov in v ta namen izloča več 
milijonov denarnih sredstev. Vendar več kot 
90% teh sredstev odpade na kulturne in infor-
mativne vsebine italijanske, madžarske in rom-
ske skupnost, manj kot 10% je namenjeno za 
druge narodnostne skupnosti, narodov in naro-
dnosti nekdanje SFRJ, čigar manjšinski status 
ni urejen, čeprav te skupnosti  predstavljajo več 
kot 10% prebivalstva Slovenije.

Glede politične participacije v slovenskem 
parlamentu imata svojega poslanca zgolj itali-
janska in madžarska manjšinska skupnost, na 
lokalni ravni pa v nekaterih občinah tudi rom-
ska skupnost. Srbska nacionalna skupnost, ki 

ima 15x več prebivalcev od Italijanov pa nima 
svojega predstavnika v parlamentu Slovenije, 
enako velja tudi za druge pripadnike narodov in 
narodnosti nekdanje Jugoslavije.

Dobro je, da je tudi v Sloveniji vse več javne 
podpore našim legitimnim prizadevanjem, da 
se reši status in način financiranja, kulturnih, 
izobraževalnih in medijskih vsebin, narodov 
nekdanje skupne države. Veseli me, da je čeda-
lje več političnih dejavnikov v Sloveniji, ki se 
zavedajo, da je statusno vprašanje odprto in da 
ga bo prej ali slej treba rešiti. V tem prizadeva-
nju bi nam še kako prav prišla javna podpora 
slovenskih društev iz držav nastalih iz nekdanje 
SFRJ, saj verjamemo, da Slovenci v teh drža-
vah najbolj razumejo kako je biti nepriznana 
manjšina v domicilni državi.

Slovenija je naredila korak v pravi smeri, ko je 
v letu 2011 sprejela Deklaracijo, s katero nam je 
priznano, če ne drugo, vsaj da obstajamo. Srbi 
v Sloveniji imajo ambicijo, da ohranijo svojo 
identiteto, svojo kulturo, svoj jezik in pismo, 
ter svoje kulturno nasledstvo. Mi bomo na vseh 
mesti opozarjali, da je naš status neurejen, da 
kot narodnostna skupnost nismo enakopravni z 
ostalimi, ki imajo svoj status rešen. 

Mi se zavedamo, da se naš status v Sloveniji ne 
bo rešil čez noč, niti na enostaven način. Nami 
morajo biti zgled ravno Slovenci v zamejstvu, 
zlasti iz Italije, Avstrije in Madžarske, ki so 
skozi desetletja hudega političnega boja uspeli, 
ob pomoči matične država (Slovenije), da ohra-
nijo svoj jezik in svojo kulturo.

Nikola Todorović
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У овом смутном времену све је на 
проби и сви смо на проби. Порушен је, сто-
лећима грађен, систем вредности: многе 
светиње су оскрнављене или стављене под 
безобзирни знак питања. Како одолети иску-
шењима? Како се одупрети најездама зла?

Видовдан јесте празник на који нека 
од тих питања треба да одговара, а то су и 
вечита питања са којима је суочено свако по-
колење. Наше је у изузетно тешком положају, 
јер стање у којем је данас Српски народ није 
мање трагично него после изгубљених бита-
ка, Маричке и Косовске; а теже је него после 
великих сеоба Србаља под патријарсима, јер 
сад смо расејани на свим континентима, неко 
је избројао – у 120 држава! Како опстати, 
како се не изгубити, како преживети, како са-
чувати културне вредности и светиње, како у 
тим немогућим условима ипак градити усред 
разноликости, која је и препрека и богатство, 
јединство Српства? Одговорио бих одмах ре-
чима деспота Стефана: „Колико је моћи – ми 
нашу песму плетемо“.

Сигурно је да нас страначки злодух 
унижава, срозава, унесрећује. Уверења јесу 
слободна, и свак има право на своју мисао 
и свој пут. Међутим, више-партијност може 
бити плодотворна једино ако се никад не за-
боравља општи, заједнички интерес, ако из 
различитих праваца стремимо ка истом пле-
менитом циљу. Пуна слобода, али у служби 
идеала – то је сведочанство да је један народ 
моћан духом. А Срби су се током своје стра-
далничке повести потврђивали као велики 
народ међу малима и значајан међу велики-
ма. У том реду треба да остану.

Вама сад беседи ваш сународник 
који припада оним Србима за које је отаџ-
бинско начело изнад партијског, а државни 
интерес виши од сваког групног или приват-
ног интереса. Обраћам вам се као родољуб 
родољубима. За нас је отаџбина светиња; али 
нас то осећање не ограничава и та љубав нас 
не спутава да будемо људи слободна духа, 
морално независни. Зато одмах додајем: има 
нешто што нас обавезује јер је узвишеније 
и од отачаства: то је људска савест. Управо 
стога за нас нема опасности да се опијемо 
замозадовољством; и нема непремостивих 
препрека за виша јединства: завичајно чув-
ство за нас је само неизбежна полазна тачка 
за ширу љубав према отаџбини, а српско ро-
дољубље се природно улива у европејство, 
па у човекољубље, тако да наш здрави, от-
ворени и позитивни национализам није у 
сукобу са космополитизмом, са уверењем и 

„kрст носити нама је суђено
страшне борбе

с својим и с туђином“ 
                                                                                                                          

            (Његош)
Видовданска беседа Србима у Бечу, године 2005.

осећањем да смо грађани света, Велтбирге-
ри, како би рекли хуманисти немачког језика, 
књижевности и културе. Та самосвест, коли-
ко укорењена у отаџбинско предање толико 
отворена свим универзалним вредностима, 
разликује нас од оног дела српске интели-
генције, која је допринела расрбљивању у 
име европејства. Ми на ту искорењеност не 
пристајемо; одбацујемо одсуство склада из-
међу завичајног, националног и универзал-
ног. За нас је то симфонија до које је мени, и 
мени сличнима, много стало. Нас не угрожа-
ва шовинизам, јер је он како антихуманизам 
тако и антихришћанство. Ми служимо, или 
покушавамо, трима светским мученицима, 
Вери, Нади и Љубави, и узвишеној мајци 
њиховој Софији, то јест Мудрости. При томе 
нарочито верујемо у дубоки смисао Љубави, 
оне о којој надахнуто говори апостол Пав-
ле у Првој посланици Коринћанима, глави 
тринаестој, и наш деспот Стефан Високи у 
свом „Слову љубве“, за којега, такође, Љубав 
је изнад свега. Често смо надахнути и Бето-
веновим геслом: „Не признајем други знак 
надмоћности осим Доброте“. Тим чувствима 
прожети приступамо косовским заветима, 
видовданском искуству и косовском опре-
дељењу.

Шта је косовско опредељење, уграђе-
но у нашу историјску судбину? Одредио га 
је патријарх Данило Трећи, у својој „Похвали 
кнезу Лазару“: „Боље је нама у подвигу смрт 
него у стиду живот“. То је опредељење за 
царство небеско по прескупу цену губљења 
царства земаљског. Дилема је страшна, тра-
гична - о њој ће бити речи. Но најпре дугује-
мо да доречемо алузију која се тиче извесне 
наше интелигенције. Понекад се она до ев-
ропског духа уздизала „преко рушевина на-
ших највиших поетских и духовних вреднос-
ти“. Пред неким интелектуалцима, не само 
револуционарним, нису се смеле поменути 
речи као Косово и косовски мит, цар Лазар 
и царица Милица, Свети Сава и Немањићи. 
Њима није било јасно да су наши народни 
символи довољно универзални да би могли 
стати уз друге, општеприхваћене символе. 
О томе је сјајно писао Зоран Мишић, одго-
варајући надреалисти Марку Ристићу на ње-
гово изазовно и подругљиво питање: па шта 
вам је косовско опредељење?

Никад борац у рату, Ристић је постао 
у миру комуниста и амбасадор, утолико лак-
ше уколико је био више имун на српско ро-
дољубље. Било је у то време важно да се сте-
гоноши надреализма супротставио не било 

ко из националистичког табора, него баш 
неко из круга модерниста, човек укорењен 
у западно-европској култури, превасходно 
француској, као и сам Марко Ристић. Пото-
мак војводе Живојина Мишића, између оста-
лог, каже: „Поштујемо сва гробља овог света 
као да су наша: менхире и долмене, Кампо 
Санто и Сен Дени, Долину краљева и Вале-
ријево Гробље крај мора, али - Плаву гробни-
цу Милутина Бојића не признајемо за своју... 
Отпутовали смо у Грчку да се поклонимо 
Акропољу, али Хиландар нисмо ни споме-
нули... Знамо шта значи опредељење Анти-
гонино, али се у чуду питамо: шта је уопште 
косовско опредељење?“

Ето, та морална располућеност из-
весне темељно расрбљене српске интелиген-
ције још је присутна, и све више! Настојећи 
да буде европска, космополитска, интерна-
ционалистичка, или бар југословенска, та 
наша елита занемарила је националне ис-
точнике и заборавила животворне корене 
српске културе, такође неотуђиво европске. 
У правцу расрбљивања удружено су дејство-
вали комунистичко, титовско васпитање, 
евроспко-космополитски снобизам и, сад, 
глобалисти.

Видовдан је за Србе кобан дан: 
Косовски бој је изгубљен. Зар има смисла 
славити свој пораз? Више се умних писаца 
и научника бавило тим питањем: Андрић и 
Црњански, Растко Петровић и Бранко Лаза-
ревић, поменути Зоран Мишић и Радован Са-
марџић, а пре свих Његош, највећи поет Срп-
ства „трагични јунак косовске мисли“, како 
га назива Иво Андрић. Нигде није косовски 
мит толико негован као у тој некад најсрп-
скијој српској земљи Црној Гори, данас под 
влашћу нових потурица. Наш косовски еп, 
као и наше национално чувство, „не засни-
ва се на освајачкој охолости, већ на поносу 
оних који су оружјем духа савладали осваја-
че. Мит о Косову далеко премашује границе 
националног мита; својом суштином при-
дружује се највишим творевинама људског 
духа“, јер косовски избор јесте „избор оног 
најтежег, најпогубнијег пута, који је једини 
прави пут“. Определити се косовски, то зна-
чи одрећи се свега што је варљива добит и 
лакома слава, напустити оно што је доступно 
за љубав недостижног, узхтети, његошевски, 
„да буде оно што бити не може...“. Има код 
највећег песника немачког језика, творца 
„Фауста“, мисао која је овом опредељењу 
веома блиска: „Волим онога који жели немо-
гуће“.
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Видовдан има сасвим изузетно ме-

сто у историји српског народа. Он је у њој 
„згариште нашег царства, али и жариште 
нашег живота“. Но ми још не одговорисмо 
на питање: зашто славимо изгубљену битку, 
слом царства, сумрак државе? Зашто Срби 
не славе неку од својих великих победа, него 
им је највећи национални празник дан у коме 
су доживели најтежи пораз? Наше косовско 
опредељење није наш хир, ни наш инат, ни 
наша злоћудност, ни наш болесни песими-
зам, ни наша фанатична вера. Реч је о трагич-
ној судбини српској, коју је најбоље тумачио 
Његош: 

„Крст носити вама је суђено
страшне борбе с својим 
и с туђином“.
 Наш народни бард, писац „Српске 

земље“, Вељко Петровић одговара на питање 
које нас мучи: „Јединствен је то пример да је 
један народ изабрао свој највећи пораз, дан, 
како га је он схватио, смрти своје државне са-
мосталности, дан падања у бедно и вековно 
ропство, да је баш тај жалосни и трагични 
дан изабрао за свој најзначајнији народни 
празник, а кнеза, који је ту злокобну битку 
изгубио и своје несрећно вођство главом пла-
тио, тога кнеза уздигао изнад својих ранијих, 
срећнијих, победама овенчаних краљева и 
царева. Често су други народи бирали и по-
неку безначајну, сумњиву победу за своју 
светковину, када преувеличавајући победу 
својих предака омаловажавају непријатеља 
или га бар приказују морално нижим од себе. 
А ми, који смо имали ранијих победа над Ви-
зантијом, Татарима и Бугарима, изабрасмо 
Косово, и у својој традицији овековечисмо 
морално преимућство противника и моралну 
разузданост својих прадедова. Једни закас-
нише, други се лицем пред битку клеветама 
оцрнише, љуто завадише, трећи директно 
шурујући с душманином издадоше честито-
га цара и заведоше војску за Голеш планину. 
Штавише, и сам народни вођ, царе Лаза чес-
тито колено, свесно иде у смрт; но не само 
то, не само што унапред зна да ће изгубити 
царство и живот, већ заправо сам и изазива 
слом, пошто се унапред већ заветовао цар-
ству небескоме, жртвујући царство земаљско, 
иако је пред Богом и пред народом одговорни 
земаљски кнез. А народ га ипак не проклиње, 
већ га увршћује у свеце и сад, произвољног 
мученика, уздиже га за цара, као да га овен-
чава у исти мах и мартирским и ћесарским 
ловором.

На први поглед, могло би се учинити 
да је то типична колективна, ропска хисте-
рија, немоћно самомрцварење побеђеног, 
који је изгубио на бојном пољу и вољу отпо-
ра и самопоуздање.

А није тако. Народ који је у стању да 
тако право погледа истини у очи, да тако не 
штедећи се понире у дубине своје савести, 
те да призна несрећу као заслужени небески 
дар, који тако јасно може да изрази како му 
је живот недостојан, те да мора привремено 
страдати и умрети као самодржавна, слобод-
на личност, тај народ показује силну вољу за 
новим и бољим животом. И тако, примајући 
пораз, он од њега ствара победу. Заиста, Ви-
довдан, овакав како га народ опева и слави, то 

је празник победе једног народа над својим 
опаким особинама, победе над злим снагама 
и импулсима у себи, над онима који развлаче, 
разједају и разједињују, над појединачним и 
групним слабостима и ускогрудостима.

Али победа, као и пораз, никада нису 
коначни. Зато је видовдански наук и даље ак-
туелан, можда и спасоносан. Јер међу нама 
је не један Вук Бранковић: отпадника, нових 
„потурица“, кукоља  - нема мало. С тога још 
и сад болно одјекује Владичин вапај:

„Крст носити нама је суђено
страшне борбе с својим 
и с туђином“.
 Најтежи пораз, који нам увелико 

прети, то је пораз унутарњи, од нас самих. 
Њему кумују заборав и незнање. „Борећи се 
против заборава, поготово онога коме су уз-
рок биле народне несреће, наш српски певач 
се борио за очување самосвести свог пука. 
Било је и у најширим слојевима оне муд-
рости кад се зна да живот престаје губитком 
памћења“. - Данас од тог губитка памћења 
болује велики  део не само српског пука, 
него и интелигенција. Наши неписмени пре-
ци, који су историју учили од гуслара, имали 
су јачу свест о српском народном јединству 
него неки данашњи академици. О политича-
рима да не говоримо: ми данас немамо поли-
тичку елиту. И не само међу политичарима. 
У свим слојевима српског друштва присутна 
је криза елите - криза елите изазвала је кризу 
нације. А шта је, за нас, елита? Елити припа-
дају људи за које су дужности изнад права, 
а духовне и моралне вредности изнад мате-
ријалних; људи посвећени општим интере-
сима, добру свог народа и угледу државе, а 
не себичним уско приватним или партијским 
интересима; људи који се жртвују за ближње, 
не очекујући признања, награде и повласти-
це. Наравно, елиту не чине само интелекту-
алци и образован свет него ствараоци у свим 
областима и на свим нивоима, а њих има и 
у такозваним нижим и средњим слојевима 
друштва. Јер обележја елите су колико об-
разовање, знање и култура, толико и завидан 
морал, савест, самосвест и слобода духа и, 
особито спремност да се за више циљеве, за 
идеале - несебично жртвује.

Ово је време велике пометње. Доба 
плаћеног лагања. Спасење је у култури. У ис-
тини. У Вери, Нади и Љубави, кћерима Муд-
рости. Народ, богат тим врлинама, који уз 
то негује и знања - има несаломиву моћ, без 
обзира што је мали. Не малим, него заборав-
ним народима писана је пропаст: биће само 
шљака за нечију туђу историју. Српски народ 
у утакмици народа може се одржати једино 
као културна снага. Прошло је време кад се 
ратовима осигуравала будућност. Опстаће 
они који поседују културне, моралне и ду-
ховне вредности. Јевреји су мали народ, али 
од великог утицаја у свету; неуништиви су, 
иако већ хиљадама година расејани по свим 
континентима. Па где је тајна те виталности? 
Опстали су и кад су изгубили свој језик, али 
су научили и усвојили многе стране језике. 
Јевреји су солидарни, ослоњени на огромно 
искуство, на изворе духовне и моралне, садр-
жане у древним предањима, у Старом завету, 
у Тори, у Талмуду. Или пример вама сасвим 

близак: Аустрија је вековима била велико 
царство. После пораза у Првом светском рату 
велика сила постала је сасвим мала држава, 
од које су откинути море и најбогатији дело-
ви. Али је народ вредан, воли своју земљу, 
обожава свој прелепи град, па и тако драс-
тично смањена - Аустрија је узор сређене, 
високо културне, љубављу неговане европске 
државе, доказ да никад није све изгубљено, 
да и после великих пораза има наде, ако дух 
није поражен и ако има постојаног јединства, 
слоге и љубави у националној и државној 
заједници.

А за нас још, нажалост, важи страш-
на опомена песника, Лазе Костића: „Најцрњи 
враг је Србин себи сам“. У нашем суседству, 
Хрвати су дошли до једне од најлепших др-
жава Европе држећи се гесла: „Хрват је Хр-
вату мио ма које идеологије био“. А наша зла 
коб је раскол. Нема нам спасења ни живота 
док то уклето предање, које нас прати још 
од Немањиног доба, не одбацимо. То и јесте 
смисао светог косовског завета: проклетство 
неслоге, заклетва на слогу и јединство Срп-
ства. Преображај је неопходан, нова времена 
су настала, у којима ваља прековати мачеве 
косовске у плугове, а копља у српове, како 
пише јеромонах Иларион. Из тога исходи 
да је „Видовдански празник радосне наде, 
празник сигурног, трпељивог и молитвеног 
сутра... ведар поглед из вечне будућности у 
невеселу садашњост“, невеселу, јер „смо се 
оскрнавили сваковрсним издајама и изне-
веравањима, мрзећи пријатеље и додвора-
вајући се непријатељима...“. Морамо се - са 
више страна чујемо - очистити од грехова 
који трују наше односе, разарају јединство, 
сеју завист. Ако хоћемо да преживимо, браћо 
и сестре, морамо се препородити, савесно и 
строго оцењујући пређени пут. Јесте врлетна 
та стаза преображења. Тешко је њоме ходити, 
али друге, лаке, нема на путу спасења.

Очигледно је да смо далеко, преда-
леко, од оне савршене хришћанске љубави 
која допире и до непријатеља наших. За то 
је потребна светост, недоступна мноштву. 
Познајући добро Србе, свети владика Нико-
лај нам је поручио: Љубите пријатеље своје! 
Нигде те љубави нема довољно. Усуђујем се 
да сасвим тихо изустим: ни у манастирима... 
Заједничког језика, тог знака разумевања, 
поверења и братске солидарности, заиста 
нема у отаџбини нашој, где се воде бескрајне 
препирке, а то су сукоби над понором. Слоге 
нема ни у дијаспори српској, па ни међу вама, 
Србима у Бечу. Свуда смо посвађани, лишени 
узајамног поверења, на беспућима расула и 
мржње. Немам другу реч да вам кажем данас, 
мислећи на видовдански завет: Срби, опа-
метите се и љубите једни друге, праштајте 
једни другима и љубите бар пријатеље своје, 
сународнике и браћу своју!

И знајте: где јединство влада, ту ста-
нује Бог. Тако кажу Швајцарци; наш народ 
додаје, а Вук бележи исто искуство: где је 
слога ту је и Божји благослов.   

   
(Са допуштењем и благословом 

аутора преузето из књиге: 
„Поруке Драгана Недељковића“, Нова Европа, 

2006)
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Ксенија Атанасијевић
Ксенија Атанасијевић (Београд, 5. фебруар 
1894 — Београд, 28. септембар 1981) је 
била прва жена доцент и прва жена која је 
докторирала на Београдском универзитету 
1922. године. Дипломирала је чисту 
филозофију са класичним језицима. Била је 
преводилац класичних филозофских дела, 
као и ауторка студија, чланака, метафизичких 
и етичких расправа. Између два светска 
рата била је професорка на Универзитету у 
Београду. Објављени су њени Филозофски 
фрагменти. Преводила је дела Аристотела 
(Органон), Платона (дијалог Парменид), 
Спинозе (Етика), Адлера (Индивидуална 
психологија).

биографија
Ксенија Атанасијевић је рођена 1894. године 
у Београду као шесто дете угледног лекара, 
управника Опште болнице Светозара 
Атанасијевића. Њена мајка Јелена, из 
београдске свештеничке породице и 
сестричина председника београдске 
општине Аћима Чумића, умрла је после 
порођаја. Када је имала 12 година, умире 
јој отац, и бригу о Ксенији преузима њена 
маћеха, просвећена наставница Више 
женске школе Софија Атанасијевић. 
Најбољи друг јој је песник Растко Петровић 
и његова сестра, париска сликарка Надежда. 
Ксенија студира филозофију на Београдском 
универзитету, професор главног предмета 
јој је славни Бранислав Петронијевић, 
кога због открића у палеонтологији и 
оригиналних филозофских радова високо 
уважавају европски научни кругови. 
Међутим, Петронијевић ја на Београдском 
универзитету страх и трепет. Ксенија се 
у писму пријатељици јада да су његова 
предавања „физиолошки неиздржива“ и да 
студенти падају у несвест на семинарима 
које Петронијевић води, трудећи се да исмеје, 
понизи и с факултета заувек отера сваког ко 
није у стању да му интелектуално парира. 
„Ја сам очекивала да сваког часа паднем 
мртва. Једна студенткиња је почела да 
плаче, а једна је отишла и никада више 
неће доћи“, каже млађана Ксенија. Али тај 
исти Петронијевић Ксенију открива као 
најталентованију на факултету и неформално 
је проглашава својом наследницом. Но, први 
успеси на факултету први су сусрети Ксеније 
Атанасијевић са злобом чаршије, која никада 
није трпела нити подржавала изузетост: 
почињу оговарања о њеној љубавној вези с 
професором Петронијевићем.

докторат
Пошто је дипломирала, за докторски рад 
она узима дело Ђордана Бруна и трага 
за ретким књигама о њему по читавој 
Европи. Има 28 година када брани своју 
докторску тезу Бруново учење о најмањем, 
16. јануара 1922. године. У комисији којом 

председава Петронијевић још су и Милутин 
Миланковић и Веселин Чајкановић. Можда 
стога да би сам раскринкао трачеве о 
његовој сентименталности према Ксенији, 
Петронијевић тада превазилази и сопствену 
малициозност и суровост према студентима, 
па у једном часу Ксенију Атанасијевић, 
иако на филозофском испиту, води кроз 
подручје више математике. Она неочекивано 
доказује да је сасвим спремна да објасни 
и математичке формуле које се тичу дела 
Ђордана Бруна, а запањени Петронијевић 
и Миланковић гледају један другога и 
коментаришу: „Колега, је ли све у реду са 
хормонима наше кандидаткиње?!“ Њихови 
неспретни комплименти требало је да кажу 
да је Ксенија „паметна као мушко“, но такве 
шале су учврстиле Ксенијину решеност да се 
бори за равноправност жена у друштвеном 
животу Краљевине Југославије.

прогон
Чаршија у Београду прелази на „нову аферу“, 
и проглашава Ксенију љубавницом њене 
најбоље пријатељице Зоре Станковић. Ова 
говоркања затим замењују новом „причом“: 
Ксенија Атанасијевић је у вези с познатим 
београдским лекаром и „ожењеним човеком“ 
Миланом Марковићем. Провокативни 
наслови о љубавном животу Ксеније и 
доктора Марковића појављују се и на првим 
странама тадашње жуте штампе, листова 
„Балкан“ и „Вече“. Чаршија им не признаје 
и приватност ни када се доктор Марковић 
разводи од прве жене и венчава са Ксенијом 
Атанасијевић. Пошто је Ксенија постала 
и предавач на Београдском универзитету, 
увређени професор Милош Тривунац на 
седници универзитетског већа поносно 
прокламује: „Има крајева у Србији где жене 
љубе у руку млађе мушкарце, а ви хоћете да 
дате катедру доцента једној младој девојци.“
Ксенија Атанасијевић неће издржати 
тортуру која јој се спрема на Београдском 
универзитету. Читав круг професора, који 
углавном анонимно делују, страшно се 
окомио на њу и смишља афере. Главна 
им је да је Ксенија, у једном предавању 
на Коларцу, поменула извесни извор, не 
цитирајући га јасно, па је на тај начин 
постала плагијатор. На основу овога, 
они организују гласање за избацивање 
професорке Атанасијевић с Универзитета. 
Професор и правник, Живојин М. Перић, 
јавно и ватрено упозорава да су та гласања 
сасвим незаконита. Анонимна група тада 
дискусију пребацује на терен „аутономије 
Универзитета“. Ксенија Атанасијевић пише 
полемичке текстове, позива оне који је 
нападају да јавно кажу у чему је ствар, тражи 
право барем да се брани. С друге стране нема 
одјека, а што време више пролази, ствара се 
чаршијски утисак да „ту нечега ипак има“. 
Пуних осам година Ксенија Атанасијевић 
безуспешно тражи правду и заштиту. У 

међувремену, Енциклопедија Британика 
увршћује у своје одреднице њен докторски 
рад о Ђордану Бруну као релевантну 
литературу за схватање Брунове мисли. 
Коначно она сама 1936. године пише молбу 
Универзитету да је превремено пензионише. 
Уморна од ове борбе је говорила: „на својој 
страни, осим истине и закона, нисам имала 
ништа више“.

други светски рат
У Београду за време Другог светског рата, 
Ксенија Атанасијевић одбија да потпише 
чувени Апел београдских интелектуалаца. 
Штавише, пре рата писала је против 
национализма и бранила Јевреје, па је 
Гестапо хапси. После завршетка рата, 
нове комунистичке власти је хапсе. Из 
комунистичког затвора је изашла лишена 
само грађанских права, а све њене књиге 
стављене су на листу забрањених. Наставља 
анонимно да ради и припрема трећи том свог 
животног дела Филозофски фрагменти. Тај 
рукопис није никада пронађен. На основу 
онога што јесте пронађено, сматра се да је 
Ксенија Атанасијевић творац оригиналног 
и целовитог филозофског система. 
 
Највећа српска жена мислилац, чија је главна 
тема проблем зла у појединцу и друштву, 
добијала је и званичне позиве да предаје у 
Америци, али остала је у Београду, где умире 
1981, у својој 88. години. Сахрањена је на 
београдском Новом гробљу. Стара породична 
гробница Ксеније Атанасијевић постоји 
само у архивском регистру. Гробно место 
је прекопано и продато новим власницима, 
а све гробне плоче су уништене. Како је 
приватна породична гробница уништена 
крајем осамдесетих, више нема никаквих 
њених „земних остатака“ и обележја.

Текст и фото преузето са интернета

Ксенија Атанасијевић
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Писмо српског ратника Јосифа Димића из 
Црне Траве, писано 1915. године у Пећи пред 
повлачење српске војске преко Албаније 

Здраво мале,

Ево дојде време да ви се јавим да сам здрав 
и жив, иако се гине сваку час ко да смо се 
ородили сас смрт. Мене није ич стра од смрт, 
ти знаш мале да ми је ово четврти рат како 
ратујем за ову мучену Србију. Али право 
да ту кажем мале, понекад ме стра увати од 
смрт кад помислим на вас, на дечицу, а ја 
сам мале син јединац, па ако се жив не вр-
нем нема куј да ви рани иако знам да и ви 
саг трпите паклене муке, па не знам коме је 
потешко. Ко да смо се ми Срби у бога сас 
камење гађали.

Ми смо саг на наше Косово, викају ће се 
повлачимо преко некакву пусту Албанију, 
па се саг малко одмарамо пред град Пећ, 
збирамо душу па да појдемо преко тај 
пустињак. Мале води рачун од дечицу, слу-
шајте Стојанчу мојега, он је мушко. Симку 
моју моје прво радовање да одариш, а Јаков 
је још малечак.

Ако се жив не врнем казујте му куде сам 
оставил коске. Неје ми много жал за мене, 
осветил сам се на ове швапске але малко им 
све и њина земља па оће и нашу да ни узму.

Да знаш мале кад смо ги почели брзимо из 
нашу земљу било ке крви до колена, гинули 
су ко врапци од орлови, а бегали ко зечеви. 
Али швапске але су але биле и остале па се 
поврнуше. Ко пцета су, колко ги тепамо а 
они ко да извиру из земљу. Ама мале поново 
ми нешто гори испод груди овој докле ви пи-
шем чини ми се нећу жив да дојдем.

Ма неје мене стра за живот него стра ме 
што ћу оставим онај пилишта сама, још су 
нејака за живот. Кад дојде јесен које од рану 
приберите, ископајте рупу па крите, немој 
на онија бугарски зликовци да давате. Мале 
тебе ли да учим, ти знаш како се тој работи, 
овој нам је четврти рат, научили смо да се 
повртамо у рат ко куче на корито.

Писал би још пуно али све викају из коман-
ду да се спремамо да појдемо преко онај 
пустињак, ама неје мене стра од њега него 
стално мислим на вас мале и на дечицу. Како 
помислим на моја пилишта почне да ми гори 
нешто испод груди и предсказује ми неку 
голему несрећу, поголему за мене и од овуј 
несрећу.

Писмо српског ратника Црнотравца:  

„Ко да смо се ми Срби у Бога 
сас камење гађали“

Саг мале да ви поздравим, тебе, жену, мојег 
Стојанчу, моју Симкицу и нејаког Јакова који 
побеже од мене кад појдо у рат. Ти ми мале 
таг даде благослов кад појдо у рат који ме је 
чувал од метак ама нешто ми гори испод гру-
ди ко да је живи жар расипан у груди. Мене 
неје жал за мене доста сам се наратувал, сто 
и једанпут сам оставил мене и вас. Па и нека 
гори још под груди, али жал ме за дечицу.

(Када је Јосиф Димић писао ово писмо није 
знао да му је мајка већ умрла од дифтерије. 
Ускоро ће и он умрети од исте болести на 
острву Видо (пошто је прешао „пусту” Ал-
банију, гробница му је постала модра вода 
Јадрана) … када је писмо стигло бог зна 
како, после три и по године, у Црну Траву, 
дифтерија је завршила свој смртни поход у 
његовој породици.

Умрли су му и син Стојанча (у осамнаестој 
години) и кћер Симка (у двадесетој години). 
Ратне голготе једино су преживели Јосифова 
жена Перка, и осмогодишњи син Јаков, који-
ма је најчешће корен слатке папрати била 
једина храна.

Благоје Глозић: Позивање ратника

Још нисам узорао највећу њиву, 
још нисам напунио дудово буре 
још, бре, нисам спремио ни 
славу ни преславу 
а гласник стиже 
и пред капијом виче: 
- Ајде, спреми се, Светомире 
зову те у рат!

Још нисам купио со и гас, 
још нисам проредио забран, 
још нисам направио првог сина, 
још нисам, бре, променио странку 
а гласник стиже 
и пред капијом виче: 
- Ајде, спреми се, Светомире 
зову те у рат!

Још нисам заборавио ни први барут, 
још нисам каплару опсовао мајку, 
још нисам припустио младог пастува, 
још бре нисам ни крајпуташ оцу наручио 
а гласник стиже 
и пред капијом виче: 
- Ајде, спреми се, Светомире 
зову те у рат!

Још нисам срезао гусле, 
још нисам научио да пишем, 
још нисам пребио комшију на међи, 
још нисам, бре, ни крљосао као човек 
а гласник стиже 
и пред капијом виче: 
- Ајде, спреми се, Светомире 
зову те у рат!

Још нисам излечио костобољу, 
још нисам размрсио завезана црева, 
још нисам последњи пут обишао имање, 
још нисам, бре, богу душу 
а гласник стиже 
и пред капијом виче: 
- Ајде, спреми сина, Светомире 
зову га у рат!
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Ниједна улица, школа или јавна установа 
у Лозници не носи име Момчила Гаврића, 
дечака од кога је усуд рата створио невољног 
хероја. Само ретки Лозничани данас се 
сећају суграђанина, најмлађег каплара 
међу милионима војника у кланици Првог 
светског рата.

Момчило Гаврић рођен је 1. маја 1906 
године у селу Трбушница, пет километара 
удаљеном од Лознице, под обронцима 
планине Гучево. Отац Алимпије и мајка 
Јелена већ су имали седморо деце кад 
се Момчило родио. Породични мезимац 
дочекао је почетак Првог светског рата 1914. 
година са непуних осам година. 

Прве борбе и напад аустроугарске војске 
народ Подриња дочекао је ужаснут. Војници 
црно-жуте монархије прешли су Саву и 
Дрину, потиснули српску војску ка југу 
и запосели Мачву. Јединице претежно 
регрутоване из крајева преко Дрине, са 
хрватског подручја које ће четири године 
касније постати део Краљевине СХС, су 
почеле крвави пир. Рат је тек почео а за 
обичне људе који су након повлачења српске 
војске остали у својим кућама наступио 
је пакао. Призоре ужаса које су иза себе 
остављали аустроугарски војници било 
је тешко речима описати. У намери да 
злочине види цео свет српска влада позвала 
је стручњаке из неутралних држава како 
би се уверили у монструозност дивљања 
непријатељских војника. Међу њима је 
био и касније велики пријатељ Срба, 

Момчило Гаврић
најмлађи каплар

Арчибалд Рајс. И сви су занемели пред 
призорима масакрираног народа Мачве. У 
том покољу мирног, становништва страдали 
су и Момчилови родитељи, сестре и четири 
брата.
 

завет
Сасвим случајно, Момчила је спасао отац. 
Непосредно пред улазак аустроугарске 
јединице у село послао га је код удаљенијих 
рођака у суседно село да позајми неки алат. 
Када се вратио близу родитељске куће и 
видео шта се десило, дечак се упутио ка 
Гучеву јер је чуо да се тамо налази српска 
војска. Неопажен прошао је линију фронта 
и наишао на Шести артиљеријски пук 
Дринске дивизије првог позива којим је 
командовао мајор Стеван Туцовић, брат 
Димитрија Туцовића. Војници су га одвели 
пред мајора. Момчило је пао испред њега 
и тек тада заплакао. Кроз јецаје успео је 
само да каже: „Чико, све ми побили…” 
Мајор Туцовић је неколико тренутака је 
размишљао шта да учини а онда га запитао: 
„Знаш ли да бацаш бомбе?” „Бацао сам само 
камење.” „Биће довољно”, рекао му је мајор, 
узео једну бомбу и показао му како се то 
ради. Потом је постројио пук и запитао их 
ко хоће да свети Момчилову породицу. Цела 
чета је иступила напред.

Мајор Туцовић одабрао је свог Златиборца, 
Милоша Мишовића, храброг војника и 
доброг човека, да прати Момчила и да 
му помогне. У сумрак су се запутили ка 
селу где су аустроугарски војници уз пиће 

шенлучили пред кућом Гаврића. Прикрали 
су се скривени тамом и бацили бомбе 
међу њих. Сви војници су страдали. Од 
тог дана Момчило Гаврић постао је војник 
Шестог артиљеријског пука Дринске 
дивизије првог позива. Мајор је наредио 
да сваког дана три пута опали из топа 
и тако свети родитеље, браћу и сестре. 
Српска војска је на Церу и Колубари 
остварила славне победе. Момчило Гаврић 
учествовао је обема. Дошла је и 1915. година 
а са њом и слом српске одбране. Нападнута 

Момчило Гаврић
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са свих страна, српска војска морала је да 
се повлачи. Краљ, државни врх, војска и 
непрегледне колоне избеглог народа спас 
су потражили у неприступачним албанским 
планинама. Све време поред Момчила је био 
Милош Мишовић. Пазио га је као своје дете. 
У Подгорици му је купио везицу усољене 
рибе и опоменуо га да уколико хоће да 
остане жив сме да поједе само по једну рибу 
свакодневно. Тада га је заветовао да иде 
напред и не обазире се ни на кога, чак ни на 
њега уколико га снага изда и остане у снегу.

драма у снегу
Гладни и промрзли војници и народ полако 
су се вукли преко планинског беспућа 
и на свакој окуци, крај сваке угашене 
ватре, остављала по неколико измучених, 
смрзнутих тела. Преживели војници касније 
су причали да је ретко који покојник у 
смрти остајао сам. Разума помућеног од 
хладноће, људи су прилазили мртвом телу 
и покушавали да се загреју испод његовог 
шињела. Ништа нису вредела дозивања 
другова, ни наређења старешина. Остајали су 
да леже, тражећи топлоту док је самртна језа 
полако гасила живот у њима. Надомак циља, 
крај пута је пао и Милош. Километрима 
је корачао, вукући себе и дечака који му 
се држао за шињел, носио га на најтежим 
деловима пута, и ту, десетак километара од 
Драча и спаса, снага га је издала.
Момчило га је у сузама дозивао, молио, 
покушавао да га помери. Милош је једва 
скупио снаге да му каже да га остави, да 
више ни његове ноге, навикле на пешачење 
по обронцима Златибора, не могу даље. 
Дечак није могао да га послуша. Скупио се 
уз њега и рекао му да ће умрети са њим. „Чика 
Мишо, ја нећу даље… Чика Мишо, ја хоћу да 
умрем с тобом” без престанка је понављао. 
Златиборац је већ био прежалио сопствени 
живот али дечаков није могао. Негде у себи 

нашао је снаге да устане и руку под руку са 
Момчилом је прешао последње километре 
до Драча. Огрејани грчким сунцем на Крфу, 
нахрањени и умивени, српски војници 
повратили су живот. Момчило је добио по 
звездицу на нараменицама. Имао је само 
девет година када је постао најмлађи каплар 
на свету. Са својом јединицом је потом 
отишао на Солунски фронт. Ту је научио да 
чита и пише. У току једне борбе рањен је у 
руку, а за заслуге и храбро држање војвода 
Живојин Мишић лично га је произвео у 
поднаредника.

Момчило се из рата вратио као искусан 
војник иако је имао тек дванаест година. 
Судбина је хтела да му већина успомена из 
најраније младости буду смрт, рат и несрећа. 
То га, међутим, није омело да проведе дуг 
и успешан живот. Године 1921. отишао је 
на школовање у Енглеску. По повратку у 
Србију преселио се у Београд где је мирно 
живео до своје смрти 1993. године. Тихо, 

као што је и живео, сахрањен је на Новом 
гробљу, без војних почасти. Србија и 
завичајна Лозница као да су заборавили 
свог малог хероја. Једино место које негује 
успомену на њега је лознички Музеј Јадра, 
где се у сталној поставци налазе две његове 
војничке фотографије.

наредба војводе мишића
Током обиласка Дринске дивизије на 
Кајмакчалану, војвода Мишић се запањио 
кад је у рову видео једанаестогодишњег 
дечака у униформи. Строго је упитао мајора 
Туцовића шта дете ради на Кајмакчалану. 
– Господине војводо, каплару Гаврићу је 
непријатељ убио родитеље, седморо браће и 
сестара. С нама ратује још од Цера, био је на 
Колубари, прешао Албанију, дисциплинован 
је и рањаван – одсечно је рапортирао мајор 
Туцовић. По наређењу војводе Мишића 
истог дана је каплар Гаврић унапређен у 
поднаредника, а наредба је прочитана у 
свим јединицама српске војске.
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Šta je tapan? Tapan je tradicionalni drveni bu-
banj (napravljen od bukve, oraha ili kestena), 
prekriven štavljenom ovčijom ili kozijom kožom 
sa obe strane. Koža se razvuče preko prstenova 
i zateže kanapom dijagonalno i naizmenično sa 
oba prstena. Tapan se svira sa dve posebno na-
pravljene palice za udaranje: kukuda (maljica) 
i praćka (pručka). Kukuda se pravi od keste-
novine i njen izgled podseća na lulu. Praćka je 
tanak prut koji se obično pravi od vrbe. Tapan-
džija drži tapan na povezu preko ramena, u bla-
go nagnutom položaju, tako da može da udara 
kukudom sa jedne, a praćkom sa druge strane. 
Ovaj stil sviranja rezultira mešavinom dubokih 
i kratkih visokih tonova, ponekad u složenom 
ritmu sa prilično nepredvidljivim obrascima 
udaranja. Tapan se retko koristi u solo izvedba-
ma. Obično se svira zajedno sa drugim instru-
mentima, posebno zurlama.

„Na sred selo tapan čuka“ je bio i naziv našeg  
Četvrtog celovečernjeg koncerta koji su članovi 
SKUD Vidovdan održali u subotu 26.04.2014. 
u dvorani „Španski borci“.

Koncert su otvorili svi članovi zajedničkim ko-
lom uz pesmu „Prođi Mile kroz naš kraj“ i time 

Na sred selo tapan čuka  

Četvrti celovečernji koncert SKUD „Vidovdan“

otvorili vrata u naš mali raj. Nastavili smo sa 
izvođačkom grupom u kojoj je baš tapan jako 
bitan deo koreografije vezan za predstavljenu 
oblast, a to je Skopska Crna Gora. Upravo tim 
spletom naše društvo je pobedilo na ovogodiš-
njem 14. Festivalu folklornih grupa SSDS.

Naša dečija pevačka grupa „Cipiripi“ otpevala 
je pesmice iz okoline Niša, a malo stariji su odi-
grali „Splet igara i pesama iz Kobišnice“. 

Pripremna grupa koja je ove sezone vrlo brojna 
predstavila nam se sa dva spleta igara – „Igrama 
i pesmama iz Bujanovca“ i „Igrama i pesmama 
iz Bele Palanke“. Na ovom mestu pohvalili bi-
smo našu pripremnu grupu koja vredno radi i 
pokazuje nam da društvo čeka svetla budućnost 
uz toliko energije i zanosa. 

Našoj publici su se predstavile i naše dve pe-
vačke grupe, muška i ženska, a za njihovo po-
stojanje i lep zvuk zahvalni smo Evi Mladeno-
vić i Milanu Stojinoviću. 

Naša energična grupa veterana nastupila je 
„Spletom igara i pesama iz okoline Gruže“. 
Oni su naš primer kako bilo ko i bilo kad, ako 
oseti potrebu da igra, može jednostavno da uđe 
u kolo i zaigra. Bez nekih priprema, bez nekih 
silnih napora. Sve se to može ako se hoće. 

Sledila je izvođačka grupa sa „Igrama i pesma-
ma iz Bosanske Posavine“, a kao šlag na torti 
predstavljene su „Igre i pesme iz Pčinje“.

Dozvolite mi da vam na ovom mestu prenesem 
i jedan deo govora naše predsednice kojoj je 

Najmlađi folkloraši SKUD „Vidovdan”

Veteranska grupa

Pripremni ansambl
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kao crvena nit poslužila godišnjica rođenja srp-
skog pisca Mehmeda Meše Selimovića rođenog 
26. aprila1910. godine. Meša Selimović, jedan 
od najvećih srpskih književnika 20. veka, bio je 
član Srpske akademije nauka i umetnosti. 

 „Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se, bez 
razloga, smijaćemo se, bez razloga, s jednim je-
dinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A 
kud ćeš veći razlog ...“ „Ljubav je jedina stvar 
na svijetu koju ne treba objašnjavati, ni tražiti 
joj razlog.“ Našoj ljubavi ne samo prema igri, 
pesmi, običajima, jeziku, narodu, već pre svega 
ljubavi koju članovi gaje jedan prema drugom, 
nećemo tražiti razlog, već ćemo se radova-
ti tome što ona postoji i što je iz dana u dan 
osećamo. Ako smo uspeli da našim programom 
večeras predstavimo, pokažemo i na vas prene-
semo bar delić naše ljubavi, onda ćemo koncert 
smatrati uspešnim. 

Jako smo radosni jer nam je publika u tom mo-
mentu odgovorila da su osetili našu ljubav. A 
u publici nama draga lica – bili su tu ne samo 
naši roditelji koji nas podržavaju najviše na 
svetu, već i naši prijatelji i rodbina. Bili su tu i 
protojerej stavrofor Peran Bošković, predstav-
nici Ambasade Republike Srbije u Sloveniji, 
predsednik Saveza srpskih društava Slovenije, 
predstavnici drugih društava iz Radovljice, Ma-
ribora, Ljubljane i Kranja. Bili su i predstavnici 
bosanskog društva iz Ljubljane „KUD Sevdah“ 

sa kojima naše društvo lepo sarađuje. Raduje 
nas i prisustvo gradonačelnika Ljubljane gos-
podina Zorana Jankovića, koji uz sve svoje 
obaveze nađe vreme i za naš koncert na čemu 
smo mu zahvalni. 

Ovom prilikom se zahvaljuje-
mo svima koji su došli, a posebno: 
kao prvo našoj predsednici Slađani Šmi-
tran koja sve ove godine brine da se oču-
va ne samo ljubav prema folkloru, nego 
i međusobno prijateljstvo naših članova; 
našem koreografu Milanu Glamočani-
nu koji je postavio skoro sve naše kore-
ografije  i koji brine da  naša strast pre-

ma igri i pesmi bude sve veća i veća; 
Dejanu Ercegu bez kojeg naše probe ne bi bile 
iste i njegovom orkestru koji nam je svojom svir-
kom na koncertu podario melem za uši i dušu; 
Zorici Latinović, pomoćniku koreografa i vođi 
veteranske i pripremne grupe, koja ih bodri da 
ne posustaju i tad kad možda ne ide sve po planu; 
Željku Krsmanoviću koji pored toga što vodi 
našu stariju grupu „Cipiripi“ brine o našoj 
nošnji i o tome da svi izgledamo prelepo; 
članovima izvršnog odbora koji brinu o re-
alizaciji svih ovakvih i sličnih događaja; 
i naravno JSKD te Kancelariji za saradnju sa di-
jasporom i Srbima u regionu koji nas finansijski 
podržavaju u našim projektima.

A tu su i sponzori našeg društva bez kojih bi 
naš rad bio teži: 
restoran PORTAL u kome se uvek lepo prove-
demo, pa tako i ovog puta 
ATLANTIC grupa (Cockta) 
SMG KONTAKT 
FRUCTAL 
restoran JELEN 
KLUB 12 i DERBI BAR

I za kraj moja pesmica:

Veselo se kolo vije 
u njem‘ niko tužan nije. 
Noge same zaigraju 
lepše nam je neg‘ u raju. 
Opanak pozadi vežem 
a tkanicu čvrsto stežem. 
Neko cvetić neko šajku 
i tad stupim ja u bajku. 
Na licu mi osmeh sinu 
stavljam srce ja na binu. 
U kolu smo svi ko jedno 
zar to nije očigledno. 
Ostvari se svaki san 
s našim društvom Vidovdan!

Zajedno ćemo se ponovo družiti na našem 5. 
celovečernjem koncertu koji će obeležiti jubi-
larnu 10. godišnjicu postojanja  SKUD „Vidov-
dan“.

DOBRODOŠLI i veliki pozdrav!

Tekst: Dragica Veselić 
Foto: Dušan Jovanović

Izvođački ansambl SKUD „Vidovdan”

Muška pevačka grupa

Ženska pevačka grupa
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У организацији Српског културно просвет-
ног друштва „Свети Сава“ Крањ, у двора-
ни Месне заједнице предграђа Кокрица код 
Крања, одржан је 10. маја 2014. први фес-
тивал српских фолклорних група Словеније 
„Споменар“.

Последњих година српски фолклор у Сло-
венији достигао је завидан ниво, што се 
увиђа на многим наступима у целом регио-
ну српске дијаспоре. Успесима извођачких 
ансамбала ојачала је и фолклорна делатност 
Ветеранских група скоро у свим српским 
друштвима у Словенији. Зато је пробуђена 
жеља да се показује шта која група зна и ко-
лико може, а самим тим привуку  и остали 
заинтересовани да им се прикључе. То је 
било могуће једино организовањем  фести-
валске манифестације која ће се понављати 
сваке године, приближно у истом термину. 
Идеју је покренуло и улогу и одговорност 
организовања фестивала преузело СКПД 
„Свети Сава“ Крањ. Нормално, сваки поче-
так је тежак, али вољом и радом организа-

Споменар 2014. 
1. фестивал српских фолклорних група ветерана Словеније

 …То је био „посао“ за богато искуство које ће убудуће, надамо се, поправљати утиске учесника и вољу организатора. Слогом 
и уз помоћ Светога Саве, страх је  сломљен…

тора, као и великим разумевањем учесника, 
„порођајне“ муке су прошле.

На првом фестивалу српских фолклор-
них група Ветерана Словеније „Споменар 
2014.“, учествовали су:
СКУД „Видовдан“ Љубљана,
КД „Брдо“ Крањ,
АКУД „Коло“ Копар,
КПСХД „Вук Караџић“ Радовљица и 
СКПД „Свети Сава“ Крањ

Све групе и учесници показали су висок 
ниво квалитета игара, што је за похвалу и 
стимуланс за будуће доказивање. На крају 
наступа учесници су од Игора Калабића, 
председника СКПД „Свети Сава“ Крањ, и 
Милоша Милића, носиоца организатора 
Фестивала, уз цвет захвалности добили и 
признања  која ће богатити историју њиховог 
деловања, поготову што су били учесници 
самог почетка, ПРВОГ ФЕСТИВАЛА, што 
треба да буде подстрек осталима да се нам 
придруже на идућим фестивалима Ветерана. 

Захвале спонзорима за помоћ биле су неми-
новне. Наравно, цвет и похвала је уручена 
и водитељки програма Тамари Петровић, 
фолклорашици СКПД „Свети Сава“ Крањ.

 
Текст и фотографије: Драгиша Лазовић

СКПД „Свети Сава” Крањ

АКУД „Коло” Копар

СКУД „Видовдан“ Љубљана 

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

КД „Брдо” Крањ
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Први свјетски  рат (или Велики рат, како 
се звао до Другог свјетског рата) почео је 
1914. и трајао до 1918. године. Био је то 
до тада највећи оружани сукоб у свијету. 
Непосредан повод за рат био је Сарајевски 
атентат. Али убиство аустроугарског прес-
толонасљедника Франца Фердинанда био је 
само добродошао изговор Аустроугарској да 
објави рат Србији, са циљем да је освоји и 
припоји својим територијама. Стварни узро-
ци рата били су много дубљи.

У то вријеме су Њемачка и Аустроугарска, 
земље у великом привредном и политичком 
успону, тежиле за проширење а посебно су 
им сметале колонијалне силе Енглеска и 
Француска, те су жељеле нову подјелу свије-
та. С друге стране, Енглеска, Француска 
и Русија жељеле су да сачувају већ стече-
не позиције. То је био главни узрок Првог 
свјетског рата.

Почетком 20. вијека свијет је био подијељен 
у два супарничка савеза: силе Антанте (Ен-
глеска, Француска и Русија) и Тројни савез 
(Њемачка, Аустроугарска и Италија). Рат је 
вођен на више фронтова, а најзначајнији су 
били Западни, Источни, Италијански, Бал-
кански и Азијски.

Рат у коме је учествовало 36 држава однио је 
преко 12 милиона људских живота и нанио 
огромне материјалне штете.

Србија и Црна Гора водиле су одбрамбени 
рат, а за све јужнословенске народе он је 
означавао остваривање ранијих идеја о ује-
дињену у јединствену државу.

У својој опсежној студији „Сарајево 1914“‹ 
Владимир Дедијер пише: „Ниједно поли-
тичко убиство у новијој историји није имало 
тако далекосежне последице као погибија 
надвојводе Фрање Фердинанда у Сарајеву, 
28. јуна 1914.

Мјесец дана послије Принциповог хица 
дошло је до избијања Првог свјетског 
рата, низом брзих и неопозивих корака – 
аустријским ултиматумом Србији 23. јула, 
руском мобилизацијом, њемачком објавом 
рата Русији, 1. август, Француској 3. августа 
и британском објавом рата Њемачкој 4. ав-
густа. Тај рат био је највећа кланица у до-
тадашњој историји свијета и опустошио је 
огромна пространства свијета. Услиједила 
су велика друштвена гибања. Скочиле су 
четири царевине, а с њима дотад стотинама 
година владале. Тај је рат измијенио карту 
Европе више него иједан дотадашњи рат у 
историји; на рушевинама бивших царевина 
настале су нове државе, засноване на прин-
ципу самоопредјељења. У Русији је револу-

ција 1917. године донијела један нови по-
редак. Послије рата 1914 – 1918, Европа је 
почела да губи своју одлучујућу превласт у 
другим дијеловима свијета, ко је покрила у 
току протеклих вијекова.“

На самом почетку рата, централне силе  - 
Њемачка и Аустроугарска тврдиле су да је 
Сарајевски атентат основни узрок тог рата. 
Настојећи да установе да је Србија одигра-
ла улогу оног првог подстрекача на убиство, 
централне силе су намјеравале да на њу сва-
ле одговорност за рат и тиме као саучеснике 
у одговорности уплету Русију, Британију и 
Француску.

Побједничке силе, с друге стране, у члану 
231 Версајског мировног уговора и у чла-
ну 177 Сенжерменског мировног уговора, 
свалиле су одговорност на Њемачку и њене 
савезнике.

(Треба подсјетити да је Њемачка посљедњу 
рату ратне одштете у Првом свјетском рату 
59,5 милиона фунти, 2010. године исплатила 
Француској)

Само незналице и злобници из Сарајева 
могу оптуживати Србију и тражити да плати 
ратну одштету јер је то питање ријешено још 
на мировној конференцији у Версају 1918. 
године.

Наиме, почетком фебруара прошле годи-
не градске и кантоналне власти у Сарајеву 
најавиле су спектакуларни „Сарајево, срце 
Европе“ поводом стотину година од Са-
рајевског атентата и почетка Првог свјетског 
рата. У почетку су овај програм подржале и 
неке европске земље, али када је из Сарајева 
најављено да ће главни гости на тим мани-
фестацијама бити представници поражених 
земаља и да ће бити подигнут споменик 

Францу Фердинанду, из пројекта се повукла 
Француска.

„По истом сценарију у Сарајеву је покре-
нута пропагандна машинерија којом се 
Гаврило Принцип, због атентата на аустро-
угарског престолонасљедника жели прогла-
сити за српског терористу, а не храброг ју-
нака из Босне, који је убио тиранина, како 
је то својевремено пјевао Сафет Исовић, нај-
познатији извођач босанских севдалинки“ 
(Радован Јовић).

У аустроугарском тексту у „Дневном авазу“ 
од 30. јуна прошле године, под насловом 
„Два значења једног датума“, академик Му-
хамед Филиповић апелује на усијане главе 
да прекину с политичком еуфоријом тешким 
злоупотребама једног великог историјског 
догађаја, као што је био Видовдан 1914. го-
дине. Он потом наводи да је Аустроугарска 
увела типичну колонијалну владавину, а да 
је анексијом БиХ јасно показала да је сма-
тра мостобраном за продор према истоку. 
Посебно је нагласио да атентат на представ-
ника власти која тлачи народ није био ништа 
необично у тадашњој Европи и да је то био 
један од честих начина политичке борбе, а 
атентате су најчешће вршили национални 
борци или анархисти. Ако неко мисли да је 
могуће повезати атентат на Фердинанда са 
избијањем Првог свјетског рата, у великој је 
заблуди. У бројној литератури насталој пр-
вом половином 20. вијека јасно је доказано 
да та два догађаја, то јест атентат у Сараје-
ву и избијање Првог свјетског рата нису у 
узрочно – последичној вези него само у 
временској, сматра академик Филиповић и 
додаје да требамо престати да се понашамо 
као да смо нешто дужни нашим окупатори-
ма и некадашњим противницима.

Душан Праћа

Oдјеци Сарајевског атентата  
(Извод из бесједе о Првом свјетском рату)

Душан Праћа
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Дошло је вријеме да вас с радошћу и поно-
сом обавијестимо, драги читаоци Мостова,  
да смо успјешно извели  „Пете  Кочићеве 
културне дане“ у Крању. Велико културно 
догађање почело је у петак увече  30. маја 
2014. године у простору СКД „Петар Кочић“ 
Крањ.

Културно вече под  називом  „Уочи првог 
свјетског рата ’914“  протекло је  у присуству 
многих чланова друштва и позваних гостију 
из Словеније као и из Републике Српске. 
Неђељко Марић, предсједник друштва и 
домаћин вечери, поздравио је присутне чла-
нове друштва, као и многобројне госте. Зах-
валио се Градској општини Крањ и ЈСКД за 
суфинансирање овог пројекта. Након тога је 
предао ријеч Остоји Шоботу, вођи литерар-
не секције друштва, и Крстану Шућуру, чла-
ну Управног одбора и вођи пројекта.

Приредба је почела изложбом слика из првог 
свјетског рата које документују борбу српс-
ке војске против Аустроугарске 1914 године.
Програму су присуствовали: Мохор Богатај, 
градоначелник Крања, Душан Праћа, књи-

жевник из Бање Луке, свештеник Бранислав 
Тодоровић, Никола Тодоровић предсједник 
ССДС, Душан Јовановић секретар ССДС и 
уредник Мостова, проф. др Андреј Хевка из 
Љубљане, као и предсједници и  представ-
ници српских друштава и бројни чланови 
и симпатизери нашег друштва. Приказан је 
веома занимљив програм састављен из два 
дијела: књижевног и драмског.  

Књижевници су прочитали своја најбоља 
писана дјела која се дотичу ратних догађања 
и давне прошлости. Учествовали су: Марин-
ко Јагодић Маки, Смиљана Илић, проф.  др 
Андреј Хевка, Душан Јовановић и Остоја 
Шобот који су прочитали веома дирљиве 
пјесме и подсјетили нас на патње српског 
народа у свим ратовима. Програм је повези-
вао Крстан Шућур. 

Бесједник ове вечери био је гост из Бање 
Луке, познати књижевник и педагог српског 
језика, уважени Душан Праћа, иначе стални 
стручни сарадник нашег друштва. Праћа је 
у свом стручном излагању зналачки изнио 
неке чињенице о почетку првог свјетског 

рата. Нагласио је да атентат и убиство Фран-
ца Фердинанда и његове жене Софије нема 
никакве везе са умијешаношћу Србије у тај 
атентат.
- Гаврило Принцип је био члан илегалне 
револуционарне организације Млада Босна 
чији је циљ био окончање Аустроугарске 
власти над Босном и Херцеговином, навео 
је говорник.
- Организација је окупљала младе Србе, Хр-
вате и Муслимане. Међутим, Аустроугарска 
је за атентат окривила Србију и под тим из-
говором објавила Србији рат, објашњавао је 
Душан Праћа.
У свом говору Душан Праћа је изнио многе 
податке и имена појединаца и организација 
који су били виновници повода за рат.
Праћа је нагласио да постоји веома добра 
студија (књига) Владимира Дедијера која 
даје веома много података о узроцима и 
посљедицама Првог свјетског рата и да сви 
могу доћи до те књиге ако их ова тематика 
занима.

други дио програма:
Премијерно су приказане позоришне пред-
ставе „Крчма код Јелене“, за коју је текст на-
писао и режирао Остоја Шобот и „Поручник 
Тасић“. У представи „Крчма код Јелене“ 
улоге су тумачили: Крстан Шућур – учо, Ос-
тоја Шобот – управник поште, Жарко Бунда-
ло – трговац и Драгица Шућур – крчмарица 
Јелена.

Пети Кочићеви културни 
дани у Крању

Из представе “Крчма код Јелене”

Клтурно вече посвећено Првом свјетском рату

Љубо Андрић
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У представи „Поручник Тасић“ улогу по-
ручника Тасића одиграо је Љубо Андрић

Након завршетка програма предсједник 
друштва  Неђељко Марић подијелио је при-
знања друштва донаторима који су помог-
ли око грађевинских радова у просторима 
друштва. Признања су добили Мирко Шок-
чевић, Љубиша Гојковић и Милорад Бунда-
ло. Присутнима се обратио и честитао на 
добро изведеном програму Мохор Богатај, 
градоначелник Крања.

Други дан „Петих Кочићевих културних 
дана“ у Крању настављен је у Шмартинском 
дому на Стражишчу код Крања. Програм је 
носио име „Драма, игра и пјесма“. Програм 
је отворила веома симпатична водитељка 
Дијана Кричковић. Поздравила је све прису-
тне госте и најавила садржај програма за то 
вече. Манифестација за памћење. Дворана 
премала да прими све посјетиоце приредбе. 
Веома добро припремљен мјешовити про-
грам у којем су учествовали: Драмска секција 
СПД „Никола Тесла“ из Постојне са предста-
вом „Ја дошô да те видим“. Велику пажњу 
привукла је водитељка програма са најавом  
Анђе Радујко, веома младе и симпатичне 
рецитаторке из Постојне која је рецитовала 
„Пркосну песму“ Добрице Ерића. На књи-
жевној вечеи учествовала је и проф. српског 
језика Слободанка Бањац из Новог Сада.

Други дио програма је посвећен фолклор-
ним ветеранским групама четири српска 

културна друштва: КПСХД „Вук Караџић“ 
Радовљица, СКД „Ново Место“, СКПД 
„Свети Сава“ и СКД „Петар Кочић“ Крањ. 
На приредби су били присутни бројни чла-
нови друштва и предсједници и представ-
ници друштава и други гости. А онда су ве-
теранске фолклорне групе показале велико 
умијеће и оригиналне игре из својих родних 
крајева. Тешко је то описати, то се мора 
доживјети и видјети. Вјерујте да ово није 
нимало пристрасно описивање, него објек-
тивна збиља. Громогласне овације публике 
из препуне дворане за све учеснике фолк-
лораше. Одличне игре из Босне и Херцего-
вине и Србије одигране су у веома доброј 
атмосфери без оцјењивача и такмичарског 
духа. Иако аматери, са пуно емоција одра-
дили су своју улогу веома добро. На крају, 

скупу се обратио председник 
друштва Неђељко Марић, поз-
дравио све присутне, захвалио 
свим учесницима у програму, 
те нагласио да се нада још 
бољој сарадњи између друшта-
ва и подијелио признања за све 
фолклорне групе које су учест-
вовале у програму. Поред тога 
подијељена су признања до-
наторима који су својим дона-
цијама учествовали у обнови 
простора друштва. Признања 
су добили донатори Драго 
Крејић, Бобан Ристић и Жарко 

Бундало. Предсједник Марић се захвалио и 
Градској општини Крањ и Јавном фонду за 
културне дјелатности (ЈСКД) за суфинанси-
рање ових програма.

Трећи  дан „Петих Кочићевих дана“ у Крању.
Спортски центар у Храстју поред Крања 
већ у десет часова је оживио. Почело је 
окупљање екипа и учесника планираног 
програма. Турнир у малом фудбалу почео 
је у 12 часова. Окупило се пет екипа из 
Крања, Љубљане и Јесеница: КПСХД „Вук 
Караџић“, ЕМ- Ставе, Гранит д.о.о, Драго 
– Ацо и домаћи СКД „Петар Кочић“. Све је 
спремно и за роштиљијаду и пикник. Око 15 
часова на окупу је преко 150 посјетилаца и 
учесника у програму. 

Фудбалске екипе су биле веома квалитетне.  
Играо се бод систем, тако да је побједника 
одлучила гол разлика. Највише бодова и гол 
разлику остварила је веома искусна екипа 
домаћина СКД „Петар Кочић“, предвођена 
искусним Витомиром Радосављевићем, ле-
гендом крањског фудбала.
Редослед освојених места:
1. СКД Петар Кочић
2. ЕМ – Ставе
3. Драго - Ацо

Одржано је и бацање камена с рамена, тра-
диционално такмичење са Змијања. У ба-
цању је учествовало 16 бацача камена. Нај-
бољи бацач је Миле Гашић, други Милован 
Боснић, трећи Радомир Крејић. Било је још 
неколико веома занимљивих дисциплина: 
вуча конопца, скок у даљ, ломљење руке и 
гађање фудбалском лоптом на удаљености 
до десет метара у аутомобилску гуму. За ову 
игру је била награда оригинални дрес бр. 
18 познатог словеначког репрезентативца 
Александра Радосављевића. Пријавило се 
43 извођача, а најбољи је био Саво Прера-
довић. У вучи конопца побједничка екипа је  
Ацо – Драго. Скок у даљ побиједио Душко и 
ломљење руке убедљиво међу осам кандида-
та најјачи Миле Гашић.

У тродневном културном програму је учест-
вовало сто двадесет пет учесника, а програм 
је видјело између 700 – 800 посјетилаца.

Остоја Шобот

Вуча конопца

Фудбалска екипа СКД “Петар Кочић”

Добитници признања са градоначелником
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Ветеранска фолклорна група својом игром 
и енергијом већ годинама привлачи симпа-
тије публике где год се појаве. Ни овај пут 
није изостао позитиван утисак који су оста-
вили на присутне у оквиру 2. међународног 
фолклорног фестивала који је организовало 
Међимурско фолклорно друштво из Љубља-
не у мају у дворани Културног дома Чрнуче. 
Публици су се представили кореографијом 
под називом „Петар ложи седељку“ играма 
и песмама из Трстеника (централна Србија), 
припремљеном под стручним вођством 
председнице друштва мр Весне Бајић 
Стојиљковић, етномузиколошкиње. А како 
су поједини чланови и учесници доживели 
овај наступ из пера ветеранке Наташе Раде-
шић: „Пре наступа смо имали дефиле кроз 
Чрнуче. Одиграли смо „Трстеник“ и ту смо 
публику а и наше другове и другарице који 
су наступали, одушевили. У нашим корео-
графијама се скоро ништа не понавља увек 
је састављено из више делова који дају још 
већи чар кореографији и људима увек падне-
мо у око. Након целодневних активности на 
фестивалу који је био изузетно лепо органи-
зован, вратили смо се нашим кућама уморни 
али задовољни да нам је још један наступ 
успео уз помоћ нашег оркестра.“ 

„Осим у Љубљану, на поменути 2. међуна-
родни фолклорни фестивал, били смо позва-
ни и у Крањ, на 1. сусрет српског фолклора 
ветерана Словеније под називом „Споменар 
2014“. у организацији друштва СКПД „Све-
ти Сава“ из Крања. Одмах смо прихватили 
учешће са жељом да упознамо и друге, јер је 
нас активних ветерана у српским друштви-
ма јако мало. Већ у 17 сати смо били у Кул-
турном дому на Кокрици да би се припре-
мили на наступ. На наступу смо одиграли 
Игре и песме из Горње Ресаве под називом 

Коло у срцу и у души
- неуморни АКУД-овци -
Активностима у фолклорним групама Академског културно уметничког друштва „Коло“ из Копра нигде краја! Фести-
вали, приредбе, наступи по читавој Словенији нижу се без прекида и одмора, а планирани су и наступи у Македонији. 

„Маро, Ресавкињо“, а људи који су прати-
ли цео програм те вечери прилазили су нам 
неколико пута на дружењу и упућивали нам 
све похвале. Наравно, као и увек наша Ве-
сна, председница и уметнички руководилац 
нашег друштва увек нас добро припреми и 
осмисли кореографију како би била лепа и 
занимљива.  После наступа Културни дом је 
претворен у просторију за дружење и почела 
је игранка са „Чачком“ а одиграли смо га сви 
који смо наступали, обучени још увек у на-
родне ношње. Био је прелеп поглед на вијугу 
која је настала док смо играли. Весеље смо 
наставили уз две певачице које су нас одржа-
вале на ногама!“

Ветерани овим наступом нису ставили та-
чку на своје овогодишње наступе. Управо се 
припремају за гостовање на међународном 
фолклорном фестивалу у Охриду у Македо-
нији и нестрпљиво ишчекују крај јуна где ће 
осим Охрида посетити и Битолу, али и Ниш 
и Врање у јужној Србији и тако стећи нека 
нова искуства и познанства. 

Ништа мање активна није ни омладинска 
фолклорна група АКУД „Коло“, појачана 
најмлађим чланом, свега неколико месеци 
старом малом Леном Стојиљковић, која у 
пратњи маме и тате активно пружа подршку 
свим члановима друштва у њиховим насту-
пима. Овај пут је то било у Цељу где су наши 
омладинци и оркестар били део хуманитар-
ног концерта „Ђурђевак“ у организацији 
друштва СКХД „Десанка Максимовић“ из 
Цеља где су извели кореографију (аутор 
кореографије: мр Весна Бајић Стојиљко-
вић) „Огањ гори у планини“, песме и игре 
из Беле Паланке (јужна Србија) уз пратњу 
оркестра у чијем је саставу најмлађи члан, 
Зоран Тубић, тапанџија. Пријем и органи-
зација су били фантастични и сви учесни-
ци, међу њима и мала Лена, вратили су се 
у Копар пуни лепих утисака на једно дивно 
проведено вече обележено звуцима родног 
краја. 

Академска фолклорна група друштва АКУД 
„Коло“ је учествовала у два веома важна 
догађаја. Први је био отварање фотограф-
ске изложбе Ваљевског музеја у галерији 
Покрајинског музеја у Копру. Као гост из-
ложбе био је најављен др Владимир Кри-
восејев, директор Народног музеја Ваљево. 
Међутим, због ситуације у Србији и са-
купљања помоћи за Крупањ Владимир Кри-
восејев није могао да дође. Након објављи-
вања фотографија на Фејсбук страни АКУД 
„Коло“ захвалио се речима: „Драги прија-
тељи. Хвала вам велико на подршци. Веома 
ми је жао што нисам могао да будем са вама 
на отварању наше изложбе. Разлоге већ зна-
те. Све најбоље, др Владимир Кривосејев 
директор Народног музеја Ваљево https://
www.facebook.com/narodni.valjevo/media_se
t?set=a.10202140375606228.1073741833.109
3475103&type=1 (на линку су фотографије 
поплављеног Крупња).

Ветеранска група на наступу на 2. међународном фолклорном фестивалу – Чрнуче 2014.

Мала Лена Стојиљковић у рукама свога тате Саше, члана оркестра АКУД „Коло“, у 
друштву омладинаца и чланова оркестра након наступа у Цељу
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„Чланови женске и мушке певачке секције 
нашег друштва смо 20. маја 2014. наступи-
ли на отварању изложбе „Солунски фронт у 
објективу ратног сликара и фотографа Дра-
гољуба Павловића“. Ове године се обележа-
ва стогодишњица од почетка Првог светског 
рата, зато се изложба одржава у различитим 
градовима у Словенији током целе године, 
у организацији Амбасаде Републике Србије 
у Словенији и локалних музеја. Чланови 
АКУД „Коло“ смо отпевали две песме: чла-
нице женске групе песму „Жегар поље, гоји 
јање моје“, песму из села Жегар у северној 
Далмацији, док су чланови мушке певачке 
групе певали песму „Погледај, де, мој ја-
ране“ пореклом из села Горња Црнућа под 
Рудником, из Груже у Шумадији. Обе песме 
припадају новијем начину певања познатом 
под називом певање „на бас“. Наступ је био 
пун емоција за  извођаче и све присутне јер 
је баш тога дана проглашен дан жалости у 
Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској 
због жртава временских непогода и попла-
ва”, приповедају нам чланице академске 
фолклорне и певачке групе Тамара Пузић и 
Маја Михајловић.

Наши академци и омладинци су у априлу 
по први пут наступили на смотри српских 
фолклорних група у организацији Савеза 
српских друштава Словеније. Премијерно 
су извели нову кореографију маестра Мило-
сава Татарића из Темишвара. „Кореографија 
под називом „На твој рођендан“, у којој се 
приказују српске игре из околине Темиш-
вара у Румунији, представља један заокрет 

у програмској оријентацији не само нашег 
друштва, већ уопште у кореографском ства-
ралаштву у Србији и српској дијаспори. 
Ово, по много чему специфично кореограф-
ско дело, у самој плесној структури, као и 
музичкој, уводи и  посебан драмски садржај, 
спретно вођен од почетка до краја кореогра-
фије и проткан кроз плес и музику на један 
изузетан начин. Овакав начин мишљења 
својствен је само школованим кореографи-
ма, јер су они упознати са многим другим 

плесним жанровима и стиловима, што обо-
гаћује, развија и доприноси напредовању 
кореографисања српских народних игара. 
Кореографија маестра Татарића је за аматер-
ски ансамбл врло захтевна и сложена, те је и 
нашим академцима било потребно много да 
је савладају. И даље је држимо „под контро-
лом“, како нам не би промакли и стил и тех-
ника извођења ових игара. Осим тога, важно 
је истаћи да српске игре из Румуније нису 
до сада приказиване на смотрама дијаспоре, 
те је и то једна од новина коју ће наш ансам-
бл приказати на – надамо се – овогодишњој 
смотри у Бања Луци“, објаснила нам је мр 
Весна Бајић Стојиљковић, уметнички руко-
водилац, кореограф и председница друштва 
АКУД „Коло“ из Копра.

И на самом крају, напоменућемо да је 
друштво АКУД „Коло“ прославило 50. го-
дишњицу успешног рада и деловања Савеза 
културних друштава градске општине Копар 
(Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper) 
чији је члан од 2008. године. У суботу, 14. 
јуна све фолклорне групе овог друштва 
представиле су се својим плесним програ-
мом у копарској Таверни и по ко зна који пут 
до сада разбудили успаване Приморце.

Нада Чупковић 

Предивни вокали женске академске певачке групе АКУД „Коло“ и Мушка академска певачка група АКУД „Коло“

Српске игре из околине Темишвара, кореографија маестра Милосава 
Татарића, у извођењу академске фолклорне групе АКУД „Коло“ из Копра

Две главне улоге у кореографији припале су и омладинцима АКУД „Коло“
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Већ пет година се Академско културно 
уметничко друштво „Коло“ (АКУД „Коло“) 
из Копра уз финансијску подршку Канце-
ларије за сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону Владе Републике Србије труди да у 
континуитету деци различитих узраста по-
нуди разноврстан садржај едукативно-креа-
тивне наставе српског језика, књижевности 
и традиције. Сваке године се поред редовне 
наставе деца укључују и у литерарно-ли-
ковне конкурсе у Србији и околини: „Циљ 
учешћа на овим конкурсима нису саме награ-
де, већ мотивисати децу да матерњи језик 
активно употребљавају а такмичарски дух 
здраво развијају. Наградама се свакако ра-
дујемо јер су додатна стимулација деци али 
то никако не значи да ако и не добијемо на-
граду да се нећемо поново укључити у неки 
други конкурс, чак напротив идемо даље јер 

Уз песму и игру до 
азбуке и награда

је важно учествовати“, додаје проф. Нада 
Чупковић, која школицу српског језика у 
Копру у оквиру АКУД „Коло“, води од са-
мих почетака (2009. године) и осмишљава 
програм укључивања деце различитих узра-
ста да се књижевно изражавају и у оквиру 
новинарске секције и стичу нова знања из 
културног наслеђа својих предака. „Велика 
подршка школици, учитељицама и деци сва-
како су и маме које нас повремено посете и 
обогате нам наставу својим учешћем  тако 
да запевају са нама, одиграју неку игри-
цу, прочитају неку причу и својим идејама 
доприносе заједничком труду у очувању на-
шег културног наслеђа“, додаје професорка 
Нада.

Ова година је за децу и главне мотивато-
ре, проф. Наду Чупковић и мр Весну Бајић 

Стојиљковић била изузетно плодна на ли-
терарном плану. Наиме, деца су на конкур-
су Дечје библиотеке Змај из Београда под 
називом У хајку на бајку освојила чак две 
награде: Стефан Мркајић, 8 год је освојио 
трећу награду за ауторски рад инспирисан 
народном бајком „У цара Тројана козје уши“ 
а Зоран Орешчанин, 10 год, чак специјалну 
награду за своју бајку у стиху. Остала деца, 
а било их је чак пет, су похваљена и за свој 
труд награђена похвалницама и ВИП члан-
ских картама Дечје библиотеке Змај.

Други велики успех је свакако улазак у фи-
нале малог песника Зорана Орешчанина који 
је својим стиховима освојио срца жирија на 
8. међународном фестивалу дечје поезије 
„Микрофин“ из Бањалуке: На 8. фестивалу 
дечје поезије „Микрофин 2014“.- Бања Лука 
је наш ученик Зоран Орешчанин (10 год) 
својим песмицама ушао у финално такми-
чење где су његове песмице изабране међу 
пристиглих 5500 радова. У финалном такми-
чењу освојио је Златни кључ и тиме постао 
Кључар Дечјег царства а његове песмице су 
објављене и у Зборнику Дечјег царства. 

Ускоро се приближава и заслужени распуст 
али ту није крај нити тачка активностима и 
занимљивостима у оквиру школице: деца су 
стекла многа знања и та знања ће и показа-
ти на предстојећем квиз такмичењу између 
допунских школа српског језика у региону и 
дијаспори. Па, држимо им палчеве!

Нада Чупковић 

Дипломе, захвалнице и поклон књиге Библиотеке Змај из Београда

Уз песму и игру до знања

Зоран Орешчанин
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Organizatori festivala bili su Savez narodnih 
tradicionalnih grupa Slovenije (Zveza ljud-
skih tradicijskih skupin Slovenije), Javni fond 
za kulturne delatnosti RS i Područna ispostava 
Kranj. Festival je održan kao zaključni događaj 
kongresa sektora za Centralnu Evropu  svet-
skog udruženja CIOFF, na kojem su prisu-
stvovala 23 delegata  udruženja CIOFF iz 10 
različitih evropskih zemalja. Na kongresu kao 
i na festivalu prisustvovao je i sam generalni 
predsednik CIOFFA, Philippe Beaussant. Slo-
veniju su na festivalu predstavljale slovenačka 

KD „Brdo” Kranj na 
CIOFF Festivalu Alpe Adria
Zadnji vikend u maju Kranj je bio pun folkloraša iz Avstrije, Italije, Hrvatske i Slovenije, koji su se predstavili na 10. jubilarnom  
CIOFF festivalu Alpe Adria. Festival se svake godine održava u jednoj od navedenih država. Oko 150 učesnika u subotu dopodne, 
31.5.2014. prošetalo se starim delom Kranja, a uveče u  19 časova na gradu Khiselstein folklorne grupe predstavile su svaka 
svoju kulturu i običaje.

folklorna grupa „Sava“ Kranj i kao manjinska 
folklorna grupa KD „Brdo“ Kranj.

Folklorna grupa „Brdo“ Kranj predstavila se sa 
koreografijom Slavice Mihailović pod nazivom 
„Bela nedelja u Gruži“. Delegati kongresa cen-
tralnog evropskog sektora bili su oduševljeni 
prikazanim i poželeli, da vide još više progra-
ma folklorne grupe KD „Brdo“. Uručen nam 
je poziv na najveći evropski folklorni CIOFF 
festival u Holandiji te poziv na CIOFF festivalu 
u Francuskoj za predstojeće godine. 

Zadovoljni odrađenim nastupom folkloraši KD 
„Brdo“ veseli i nasmejani prisustvovali smo 
druženju svih učesnika posle završetka progra-
ma festivala, gde smo upoznali mnogo novih 
prijatelja iz susednih država. Jedni druge učili 
smo svoje tradicionalne korake, plesali i druži-
li se do kasno u noć. Iza nas je još jedno lepo 
iskustvo, a već nestrpljivo iščekujemo neke 
nove lepe trenutke u svetu folklora.

Tijana Vujinović

LJUBAV
Volim te zbog onog što se u tebi krije,
Volim te i kad se u tebi probude zmije,
Volim te i tvoje jagode dvije.

Volim tvoj bes kada bez veze plane,
Volim tvoje noći i tvoje dane, 
Volim tvoje vrline i tvoje mane.

Volim te vrelu, nasmejanu  belu,
Moja je duša u tvome telu…

MISLI
Nema dileme da li je bolji kapitalizam 
ili socijalizam – najbolji je aforizam.                                             
Iako su krize, aforizam ne grize.                                                                               
Poslednje reči Getea bile su „Više svetlosti“…  
Nije znao da će poskupeti struja.     
Isklopili su mi struju, sad mogu samo da san-
jam o svetlijoj budućnosti.  
Ako stalno birate hladovinu, ne 

čudite se kad vas probode reuma.                                                           
Pobegao sam sa sela, nisam se nad-
ao da je u gradu još veće stado.                                                     
Mudar je onaj koji zna kad treba govoriti ali je 
mudriji onaj koji zna kad treba ćutati.
Ne počne ni jedan rat, koji ne režira Veliki brat.                                                                                           
Studirao je odbranu ali se 
bolje snalazi kad napada                                                                                  
Vremena su čudna i to mnoge 
boli – najviše kradu narodni idoli.                                                               
Ljudi su zbunjeni, neki lopovi su u zatvoru…                                                                                                          
Nije dobro ubiti dete u sebi, ali 
je veće zlo ubiti savest u sebi.                                                                       
Ko živi kao monstrum, neka se ne nada da će 
umreti kao čovek!                                                                                                        
Teško je naći posao, teško je naći sreću 
u braku.., a najteže je naći mladu baku.                                            
Najlepši je osećaj odmor posle rada, a kako da 
se odmore oni koji ne rade?
Na vidiku nam je lepša budućnost – malo sutra.                                                                                              
Kupio sam joj metlu – pa je odletela.                                                                                                                   

Pauk plete mrežu iako nije čuo za internet.                                                                                                              
Hoće da bude kao u starim vre-
menima, a zaboravlja da je stara.                                                                  
Ko će je razumeti – neće nigde da ide a hoće 
da ide do kraja?     
Sa poštenjem je kao i sa 
nevinošću – ili jesi ili nisi.                                                                                       
Ako od ljubavi ne dobijate ono što 
očekujete, probajte podmetnuti jastuk.                                                                                         
Žene…, toliko vremena i novca potroše da 
se lepo obuku a najlepše su kad su  gole.                                
Voleli smo se - a onda smo se upoznali.                                                                                                                   
Ne bojte se smrti – tamo je većina.                                                                                                                       
Ako o libidu pitate mene: nis-
mo impotentni, dižu nam se cene.                                                               
Spavao je sa kučkom, pa su ga optužili za 
sodomiju! 
Ovaj život, što  živi Dragan – mnogo je lep,
jer nije lagan!

Dragan Đerić
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Kulturna “Mavrica” 
na Jesenicama

Došla sam malo prije početka i bilo je kao u 
mravinjaku. Narod se sakupljao. Članovi razli-
čitih društava postavljali su svako svoj štand. 
A štandovi šareni kao uskršnja jaja. Od nošnji, 
tradicionalnih instrumenata, slika, jela i pića. 
Bio je to pravi odmor za oči i dušu. Mnogi od 
posjetilaca sjetili su se svojih mladih dana kad 

Na Jesenicama je održana već 8. tradicionalna  Kulturna mavrica. Ljetne kiše otjerale su nas u ledenu dvoranu Podmežaklja

su gledali predmete naših predaka.  Počeli su 
buditi uspomene i mislim, da je bila ispričana i 
po koja priča. Znamo kakvi smo ljudi…vrijeme 
stvari gurne negdje u pozadinu ali vrijedne us-
pomene se nikad ne zaboravljaju. Samo trebaju 
nešto, da ih poškakljivi i one iskoče vani – želj-
ne da dođu među narod.

Glas spikerke se začuo i ljudi su posjedali na 
stolice. Nakupilo se naroda unatoč kiši i grmlja-
vini napolju. „Kulturnu mavricu“ ove godine 
uljepšala su već dobro poznata društva: KUD 
„Triglav“ Slovenski Javornik Jesenice, KŠD 
Bošnjaka „Biser“ Jesenice, Makedonsko kul-
turno društvo „Ilinden“ Jesenice, KŠD „Hruši-
ca“ i KPSHD „Vuk Karadžić“ Radovljica. 

Ako pogledam godinu unazad mogu reći da su 
sva društva pridobila na kvalitetu i povećala 
broj članova. Svakako nam nije bilo dosadno. 
„Vukovi“ su se predstavili sa „Vukovim ptiči-
cama“, prvim ansamblom i sa pjevačkom gru-
pom, muškom i ženskom. 

Kad sam gledala redosljed programa, vidjela 
sam, da naš prvi ansambl nastupa pretposljed-
nji. Pa će na to naš predsednik Milan Stojano-
vić: „Med uvek dolazi na kraju!“

I da vidite kako je bio u pravu. Bina se tresla 
dok su naši igrači izvodili svoju najnoviju ko-
reografiju „Vladičin han“. Nema šta, publika je 
bila oduševljena. Iza svega toga krije se mnogo 
rada i znoja, ali vrijedi. 

U međuvremenu oblaci nestadoše i zasija 
sunce. Pjesma i igra imaju energiju jaču i od 
svemira. Sa njima je sve mnogo lakše i ljepše. 
Došli smo sa kišobranima, otišli sa sunčanim 
naočarima i punoga srca. „Mavrica“ je ispunila 
svoj cilj i to čak na petak 13. Ali nama je bio 
srećan. Doviđenja do sljedeće godine, do nove 
„Mavrice“, nove duge napravite od ljudi i nji-
hovog truda. Svi različiti a svi jednakopravni…
pa dogodine.

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić 
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Представљала нас је ветеранска група, 
која полако али сигурно руши стерео-
типе о лењим ветеранима и са својим  
радом, енергијом и ентузијазмом стиче 
симпатије и изван граница Словеније. 

Кад већ говоримо о стереотипима сма-
трам да и наш одлазак у Делнице није 
имао само фолклорни карактер, него и 
један малени допринос рушењу барије-
ра у главама и међу људима.

Да смо у томе успели сведочи гостоп-
римство наших домаћина и искрено 
одушевљење грађана Делница свих уз-
раста, када смо у свечаном дефилеу, у 
народним ношњама, прошетали њихо-
вим малим а симпатичним градом. 
На смотри је учествовало десетак 

Разиграни ветерани КД „Брдо“ 
у посети у Делницама
КД „Брдо“ из Крања се одазвало позиву КУД „Делнице“ да учествујемо на 3. међународној смотри фолклора, која се 
одржала 31.5.2014. у Делницама

друштава из различитих градова Хрват-
ске као и КУД „Подгорци“ из Марибора 
и КУД „Викићи“ из БиХ. Сви су се тру-
дили да на најбољи начин, кроз песму 
и игру, покажу део своје културне баш-
тине. 

Кореографије су биле различите: од ук-
рајинске акробатике до наших изворних 
песама и игара.

КД „Брдо“ је наступило са песмама и 
играма из околине Ужица, а судећи по 
аплаузу који је одјекивао Домом спор-
това у Делницама, наш наступ је био 
успешан. 

Ту морам истаћи нашег кореографа 
Дејана Бодирожу, који је део своје енер-

гије и младости пренео и на нас ветера-
не, тако да дајемо од себе и више него 
што приличи нашем „узрасту“.

Нисмо ми ишли у Делнице без везе. 
Наша веза са Делницама је била Рената, 
и она је вероватно главни кривац, да су 
нас делничани узели за своје.

После наступа домаћини су припреми-
ли вечеру за све учеснике. Оне калорије 
које су се изгубиле на наступима, брзо 
су вратиле на своје место… После вече-
ре: седељка, забава, жур, игра, песма.., 
до касних јутарњих сати.

Драган  Ђерић
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Цуре и момци су  излазили и напуштали 
бину. Прелијепи у различитим ношњама…
слушали смо пјесме а и око је имало што 
да види. На бини је било цијело богатство 
наших баба и дједова. Толико боја, толико 
сјаја, везова…па просто немаш ријечи. А 
кад то спојиш са осмијехом учесника до-
бијеш комбинацију која се не може описати. 

Било је прелијепо. Било је непоновљиво. 
Нешто ново, барем за нас. Била је то награда 
за нас који смо слушали и гледали. Награда 
за нашу подршку овим младим људима, који 
се труде да одрже нашу културу и нашу тра-
дицију.  Хвала вам на свему. Хвала свакоме 
посебно и хвала свима заједно. 

Лед сте пробили. Сада треба радити на томе, 
да нам то постане традиција, па се видимо 
друге године на још бољем, још већем и још 
шаренијем концерту традиционалног срп-
ског пјевања.

Текст и фото: Бригита Браткович Станкић 

И тако је и било. Много рада, одрицања, 
учења. Све за један и заједнички циљ – кон-
церт у дворани Турист на Јаворнику, 14. јуна 
2014. 

Овај пут нисмо били сами. Дошли су нам 
драги пријатељи из КУД „Младост“ из 
Љубљане. Са заједничким гласовима ство-
рили су непоновљиву атмосферу у сали. Ја 
мислим да није било никога коме се не би 
најежила кожа и коме се није заросило око. 
Сцена је била прелијепо окићена, имали смо 
прилике видјети и обичаје, који су некада 
краљевали на селима широм Србије. 

Снежана Максимовић, организатор и води-
тељ програма у својим најавама рекла је: 
„На некадашњем селу скоро да није било 
човека да не пева. Једино неговање тради-
ције одржава и успева да очува изворну везу 
човека и човека. Традиција није просто само 
глас прошлости, није само историјско сведо-
чанство које има за сврху да постане крите-
ријум садашњости, она означава способност 
поучавања, способност сведочења истине. 

Традиција је дело људских радњи које се у 
времену креативно допуњавају и на тај на-
чин развијају и трају кроз генерације. Жу-

Концерт традиционалног 
српског пјевања
Нови циљеви тјерају малога човјека да никад не одустане од живота, од снова и од самога себе. И циљ којега је замислила 
вођа пјевања код „Вукова“ Снежана Максимовић био је да се одржи концерт традиционалног српског пјевања.

дња за модерним тековинама довела је до 
тога да многе европске земље изгубе доста 
од изворишта своје музике. Многа иску-
шења и тешка прошлост народа Балкана до-
вела је до очувања духа заједнице и учинила 
балканске земље можда највећим чуварима 
традиционалне свирке и песме.“ 
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U Kranju je održana velika kulturna priredba 
pod imenom „Pozdrav ljetu“ (Pozdrav poletju), 
kojeg je organizovao Savez kulturnih društava 
Kranj (ZKD Kranj) u subotu 21.06.2014. go-
dine na Glavnom trgu u Kranju pod okriljem 
JSKD. Događaj je zamišljen tako da se pred-
stave sva društva u Gradskoj opštini Kranj koja 
rade na području kulture. Pored mnogobrojinih 
društva koja su se prijavila za tu priredbu i SKD 
„Petar Kočić“ Kranj je učestvovalo u progra-
mu, Ostoja Šobot sa monologom (beseda pesni-
ka) riječ pjesnika. Imali smo rezervisan štand, 
kojeg su naše članice okitile raznim starinskim 
predmetima i slikama sa Zmijanja. Pored na-
šeg društva za štandove je bilo prijavljenih 
još trinaest društava iz nevladinih organizaci-

Pozdrav ljetu

ja: Naklo, Šenčur, Cerklje, Predvor i Jezersko. 
Sve  specijalitete za naš štand pripremile su 

naše članice. Bilo je tu od kvašenih kolača do 
najljepših slatkiša i dobre šljivove rakije. Naš 
štand su posjetili mnogobrojni gosti, turisti i 
poznati Kranjčani. Svi su bili ljubazno posluže-
ni sa specijalitetima naših članica. Djelovanje i 
rad našeg društva gostima je predstavio pred-
sjednik društva Neđeljko Marić. Od poznatijih 
gostiju koji su posjetili naš štand bila je i zamje-
nik gradonačelnika Kranja dr Nada Mihajlović, 
Zvone Gantar Folklorna skupina „Sava“ Kranj 
i Mija Aleš predsjednica ZKD Kranj.

Na kraju želim da se zahvalim svim članicama 
i članovima društva koji su učestovali u radnoj 
ekipi, na još jednom dobro odrađenom zadatku 
i predstavljanju našeg društva.

 Neđeljko Marić

Posle odlično provedenog petka i subote, usle-
dila je i sunčana nedelja, namenjena pikniku na 
Kopitniku u blizini Hrastnika. Članovi SKD 
„Save“ i KUD „Kosmaj“ smo se provodili u 
prirodi uz razne zabavne igre, ukusnu hranu, 
hladno piće, domaću muziku i što je najbitnije 
dobru volju! 

Posle dobrodošlice na Kopitniku, odlučili smo 
se za nekoliko društvenih igara. Pripremile su 
se dve raznolike štafete, sa više stanica, uče-
stvovale su mešane ekipe, nekoliko Savčana 
i nekoliko Kosmajaca. Tako smo bili jači. Uz 

Piknik SKD „Sava” i KUD „Kosmaj”
mnogo smeha, vrištanja, trčanja i sličnoga, do-
bili smo i pobednike, koji su na kraju, pred sam 
odlazak primili i priznanje. Zasluženo! 

Vučenje konopca nikako nismo mogli da pro-
pustimo, pa smo tako pripremili i čvrst kono-
pac, od drugara vatrogasaca. Podelili smo se u 
dve ekipe – Slovenija protiv Srbije. Šta mislite 
ko je bio jači? Ipak domaćini! Pošto su se gosti 
„bunili“ da su izgubili zato što nisu ništa jeli, 
morali smo ih počastiti odličnim ručkom, kojeg 
su spremili naši stariji članovi, koji su ujedno i 
roditelji, babe, dede nekih od naših folkloraša, 

a svakako naša najveća podrška i naši prijatelji. 
I onda kad smo se svi dobro najeli i napili, mo-
rali smo da izgubimo i po koju kaloriju, pa smo 
se odlučili za fudbal, mešanih ekipa, i devojke 
i momci. Pošto nisu svi kao Mesi ili Ronaldo, 
ipak su se neki odlučili i za odbojku. 

Naši stariji članovi, koji su se pobrinuli i za 
prehranu, opuštali su se uz zvuke instrumena-
ta kosmajskog pratećeg orkestra. Pridružili su 
im se uz pevanje i tako sve nas zabavljali. Neki 
su se združili i u igri pantomime, tj. veći deo 
ekipe, neki su se igrali i sa dečicom, a neki su 
izmenjivali brojeve, adrese i slično. Minute su 
prolazile, vreme je polako isticalo, došao je red 
na polazak. A sa tim i neki nemir u nama, jer 
nam odlaze naši dragi drugari. Ispratili smo ih 
do autobusa teškog srca. 

Mislim da nije bilo dovoljno zagrljaja i polju-
baca koji bi mogli opisati ta osećanja. Videla 
se i po koja suza. Može se reći da se u ova tri 
dana sklopilo veliko bratstvo i drugarstvo. Si-
gurna sam da će trajati dugo, dugo! I da vam 
kažem već su počeli planovi kad i gde da se što 
pre sastanemo. Znate kako kažu … u svetu po-
stoji jedno carstvo u njemu caruje drugarstvo! 

Nikolina Čamber
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Овогодишње „Ђурђевданске игре“, целове-
черњи концерт Културног друштва „Брдо“ 
из Крања на жалост биле су обележене ка-
тастрофом, која је задесила Србију и БиХ, 
из тог разлога концерт је био померен са 
23.5.2014. на 14.6.2014. Истовремено смо се 
у управном одбору КД „Брдо“ одлучили да 
концерт определимо као хуманитарни и сва 
прикупљена средства преусмеримо за помоћ 
настрадалим у поплавама.

Осим те жалосне чињенице можемо рећи да 
је овогодишњи концерт максимално успео. 
Све секције, које су се представиле у суботу, 
14.6.2014. у културном дому Предосље при-
казале су завидан ниво квалитета, спремнос-
ти и мотивације при реализацији програма. 
Све укупно 115 учесника на сцени одушеви-
ло је присутне госте у публици, на челу са 
председницом владе Републике Словеније, 
мр Аленком Братушек. Сала културног дома 
као по правилу, када се изводи годишњи кон-
церт КД „Брдо“ била је премала за све госте, 
али гужва и релативна врућина у сали само 
су подстакле играче на сцени да се им одуже 

Ђурђевданске игре
11. годишњи концерт Културног друштва Брдо 

на најлепши могући начин, игром, песмом, 
музиком.

Концерт је отворио Владо Савић, нови во-
кални солиста друштва, који са својим ста-
вом и талентом показује изванредан потен-
цијал у песми и поносни смо да у својим 
редовима редовно истичемо нове певачке и 
играчке таленте. 

Омладински ансамбл, који је учествовао 
на фестивалу у Бачкој Паланци у децембру 
2013. и на Европској смотри за децу до 16 
година у Бечу у марту ове године и тамо 
освојио сребрну плакету, прву у својој ис-
торији, на концерту су се представили са 
једном новом (Игре из Бујановца) и једном 
већ познатом (Игре из Црне траве) корео-
графијом. Ветерански ансамбл одушевио је 
све присутне са извођењем игара из Босиле-
градског Крајишта, које су извели премијер-
но пред својом публиком. 

Ветерански ансамбл може се похвалити са 
својом нај активнијом сезоном што се тиче наступа и гостовања. Наступи у Босанској Гра-

дишци у децембру 2013. у Пискавици у априлу 
2014. у Крању и Делницама у мају, све то по-
тврђују, као и тражени бис на крају свог пре-
мијерног извођења јако захтевне кореографије. 

Све похвале и највеће симпатије наравно 
припале су нашем најмлађем саставу, деци 
цицибанима, који су паша за очи већ сами 
по себи кад стану на бину, а кад са великим 
весељем одиграју и отпевају то је онда још 
веће задовољство и тренутак свих родитеља 
те деце за памћење. 

Ове године су се на концерту представи-
ле две певачке секције друштва, старија и 
млађа женска певачка група, с обзиром на то 
да обе групе раде самоиницијативно и да се 
спремају самостално и редовно састају, њи-
хов ниво квалитета је био одличан и беспре-
коран. Честитамо им на томе. 

Мр Аленка Братушек

Заједничка фотографија учесника
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Наравно наш извођачки ансамбл, који не 
носи то име случајно, приказао је највећи 
део програма. Премијерно извођење влаш-
ких игара из Кобишнице, кореографија ига-
ра из Пчиње и наша најновија, и тренутно 
нај атрактивнија сценска поставка, приказ 
дела обичаја Беле Недеље у Гружи, са којом 
смо завршили наш концерт, били су као 
шлаг на торту те вечери. 

Све поменуте секције и све кореографије не 
би могле да се изведу на том нивоу и да зву-
че тако, да нису имале поред себе изузетну 
пратњу у великом Народном оркестру Кул-
турног друштва „Брдо“ Крањ. КД „Брдо“ 
је познато по томе да је од самог настанка 
тежило ка едукацији својих чланова на под-
ручју и музике и песме и игре. Народни 
оркестар данас тако броји десет чланова, и 
представљају јединствени уникатни спој, с 
којим се не могу похвалити ни већина срп-
ских друштава по Европи а ни у Словенији. 

Када човек седе да напише своје утиске то 
доста пута буде проблем да се нешто не из-

остави, некога не заборави, а при том се не 
разговори и не постане монотон. Ипак на-
дам се да сам у овом излагању успео да вам 
бар мало опишем сво догађање на нашем 
годишњем концерту. У духу 20. годишњице 
друштва, коју славимо ове године, желели 
бисмо да се овакви концерти наставе и у бу-

дуће, јер су прави показатељ нашег рада и 
труда уложеног у очување српске културе, 
баштине, традиције и идентитета.

Милан Гламочанин 
Фото Роско

И ове године смо чланови СКД „Слога“ 
дочекали славу, света тројица, како се то у 
православљу, народним језиком каже, свети 
духови

.
Дакле, дана 8.6.2014. у 13 часова смо при-
суствовали црквеном обреду, читање у сла-
ву, ломљење славског колача, кољиво, којег 
је обавио наш свештеник јереј Мирослав 
Ћирковић. Много пута сам чула да је слава 
у бити, свећа, славски колач и кољиво, а све 
друго је гозба и пиће, које човјек по својој 
могућности и жељи измисли сам, да направи 
весеље. Ево, данас смо обавили славу, баш 
тако, не да смо хтјели, али виша сила је била 
јача од наших жеља. 

Нажалост, не могу да пишем о слављу, ве-
сељу, којег прати музика, пјесма, игра, 
праћени осмијехом на лицу смо данас осје-
тили топле капљице, које се зову сузе жа-
лости, сузе искреног жаљења за изгубљеном 
и веома драгом особом. Наиме у трагичној 
несрећи која се десила у очи славе, 7. јуна 
2014. у којој је преминула чланица фолклор-
не групе Снежана Златковић, и њена прија-
тељица. 

То, а и све оно друго, природна катастрофа, 
поплаве, које су однијеле на стотине кућа 
наше отаџбине, још увијек видим бујицу, 
која пред собом носи, годинама стваране 
потребе за живот, престрашена и уплакана 
лица дјеце, мајки, очева, баки и дједова, све 
то је био разлог овог нашег жалосног рас-
положења на слави. Нажалост, то је ствар-
ност, која нас доведе у ситуацију да се упи-
тамо, шта смо и докле смо, докле смо не 

Света Тројица 

Слава Српског културног друштва „Слога“ Нова Горица
знамо, али то шта смо би могли знати. Да 
ли је могуће да нас зближи трагедија, ето 
хуманитарна помоћ за поплављене крајеве 
наше отаџбине нас је зближила, ништа нећу 
погрешити ако кажем, поново ујединила и 
можемо бити поносни како не само чланови 
нашег друштва, и овдје би посебно нагласи-
ла чланови фолклорне секције који су своје 
слободно вријеме посветили сакупљању 
хуманитарне помоћи, већ и црквени одбор, 
црвени крст, општина Нова Горица и сваки 
појединац је показао велику душу и велико 
срце. 

О томе би могла писати сатима, ту сам да пи-
шем о слави, која се због свега тога обавила 
баш онако како наш свештеник каже, слава 
је свећа, славски колач и кољиво, друго је 
протекло мирно, ручак којег су припремили 
чланови Извршног одбора, чланице као и 
увијек и овај пут су се потрудиле са разним 
слатким специјалитетима, спонзори Аница 
Куртума, Радован Чајић, Илија Јанковић, 
Ратко Вукајловић, Даворин Јаћимовић, са 
својим скромним доприносом су помогли 
друштву, јер свака помоћ је добродошла. 

Није изостала ни подјела пехара учесни-
цима турнира у малом фудбалу, пикаду и 
други спортским активностима, а било је 
лијепо чути и видјети додијељену диплому 
за дугогодишњи рад у друштву Драгану Са-
вановићу, који је недавно прославио и 80-ти 
рођендан. Захвалио се ријечима које остају 
негдје у нашим мислима: „Хвала вам, желим 
да сви дочекате моје године, па и више са 
мојим здрављем!“ Шта човјек може више 
да пожели, дуг и здрав живот, након свега 

овога што нам се дешава, кажу, дуго смо 
година несебично искориштавали природу, 
сад нам природа враћа, имамо мало, хоће-
мо више, кад добијемо више, хоћемо још 
више, али кад то изгубиш, схватиш да је и 
оно мало било сасвим довољно. Чујем неко 
близу мене гласно размишља: „Шта још 
може да нас расположи после свега овога?“ 
На све постоји одговор, па и на то гласно 
размишљање: Нека нам мотивација за добро 
расположење и добру вољу дају мале ства-
ри, дијелимо их са пријатељима, познани-
цима нека се и они веселе са нама. Прилика 
за дружење биће још увијек, али данас смо 
закључили и реализовали још један пројекат 
зацртан у плану рада друштва. 

Наш млади предсједник друштва, Мићо 
Јаћимовић се извињава за евентуалне греш-
ке настале у току славског обреда, али и 
њега је потресла трагедија везана за наше 
друштво, смрт младе чланице фолклорне 
секције је велики губитак за све нас, грешке 
су биле, јесу и биће. 

Драги наши млади шофери, желим вам срећ-
ну вожњу, али сигурну, заборавите на теле-
фоне, то је смрт у вожњи, заборавите на ци-
гарете у вожњи да алкохола и не спомињем, 
имајте у виду само цесту, свој млади живот 
и живот других у саобраћају, на грешкама се 
учимо, и на крају овог дописа једна мисао: 
једина права грешка, је она из које нисмо 
ништа научили !!!

Добрила Цвијановић

Дечија група
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Na konferenciji za novinare, održanoj 
24.6.2014. predstavljen je projekat pod nazi-
vom „Kulturni inkubator“ – osposobljavanje 
pripadnika srpske zajednice u Sloveniji na po-
dručju kulturnog menadžmenta, fotografske, 
video, muzičke i folklorne produkcije sa ciljem 
uspostavljanja regionalnog srpskog kulturnog 
centra“, kojeg Kulturno društvo „Brdo“ rea-
lizuje od 4.6.2013. do 31.8.2014. Projekat je 
odobren u okviru konkursa za izbor razvojnih 
projekata za podizanje zaposlenosti ranjivih 
društvenih grupa na području kulture i podrš-
ke njihovom socijalnom uključenju u okviru 
Evropskog socijalnog fonda u godinama 2013-
2014, JR-ESS-2013-2014, kojeg podržava 
Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije i 
Evropski socijalni fond.

Na konferenciji su učestvovali: Milan Glamo-
čanin, vođa projekta, Tijana Vujinović, asistent 
vođe projekta, Maja Molan, stručni saradnik i 
koordinator kadrovskih radionica, Dejan Erceg, 
vođa muzičkih radionica, MA Zdravko Rani-
savljević, etnomuzikolog, dr Sanja Ranković, 
etnomuzikolog.

Vođa projekta Milan Glamočanin je rekao oda-
kle je potekla ideja projekta „Kulturni inkuba-
tor“, kako je projekat sastavljen, kakvi su dugo-
ročni ciljevi i predstavio aktivnosti.

Projekat „Kulturni inkubator“ namenjen je os-
posobljavanju stručnog kadra među pripadni-
cima ciljne grupe, pripadnicima srpske nacio-
nalne zajednice i ostale zainteresovane javnosti 
u Kranju i Sloveniji. Radi se o dugoročnom 
projektu koji će djelovati u sklopu Regionalnog 
srpskog kulturnog centra u Kranju.

Projekat je primarno namenjen  obrazovanju 
pripadnika ranjivih grupa na području kulture 

Promotivni koncert KIBK

sa namenom podizanja zaposlenosti i jačanju 
zaposlenosti pripadnika ranjivih grupa na po-
dručju kulture, takođe i sa stvaranjem novih 
radnih mesta. Ključni rezultat projekta je na 
kraju realizacije osposobljavanja imati obra-
zovane ljude za vođenje projekta kulturnog 
centra, obrazovane ljude za izvođenje budućih 
osposobljavanja i prenošenje znanja na druge 
pripadnike manjine. Osposobljene vođe razli-
čitih kulturnih programa brinuće za aktivno 
uključivanje ciljne grupe u društvo, kao i za 
aktivne angažmane članova društva, ujedno će 
moći isti ljudi kandidovati za zaposlenje i kod 
potpornih kulturnih organizacija koje brinu za 
kulturnu delatnost ranjivih grupa.

Projekat je u svom projektnom periodu nudio 
nove i zanimljive programe koji podstiču ka 
uključivanju većeg broja pripadnika u socijalnu 
i kulturnu sferu. Predstavnici ranjive grupe spe-
cijalizirali su se na područjima: menadžment 
kulturnih projekata, fotografske – video delat-
nosti, muzičke i folklorne delatnosti.

Asistent vođe projekta Tijana Vujinović pred-
stavila je operativne aktivnosti projekta. Pred-
viđeni početak projekta bio je maj 2013. ali 
je zbog objektivnih razloga i kasnijeg potpisa 

ugovora počeo sa skoro dva meseca zakašnje-
nja. Uprkos tome u samoj realizaciji predviđe-
nih aktivnosti nije dolazilo ni do kakvih teško-
ća. U početnim mesecima realizacije projekta 
neke radionice, odnosno seminari, združeni su 
u višednevna intenzivna obrazovanja i tako je 
nadoknađeno izgubljeno vreme, što znači da 
se uspelo nastaviti po predviđenom planu. Do 
sada je realizovano preko 200 različitih radio-
nica gde su se na različitim područjima obrazo-
vala 173 pojedinca iz 19 različitih organizacija 
– društava. Ti brojevi se u velikoj meri razli-
kuju od onih predviđenih kod samog početka 
realizacije projekta. „Kulturni inkubator“ je već 
u prvom četvoromesečnom periodu u velikoj 
meri prekoračio očekivanja što se tiče odziva 
učesnika. Posebno su muzičke i pevačke radi-
onice bile dobro prihvaćene među učesnicima. 
Već kod prvih radionica prekoračena su očeki-
vanja i na tim radionicama bilo je više pripad-
nika drugih društava nego što je bilo planirano. 
U daljem toku zanimanje za aktivnosti projekta 
pokazale su i druge institucije, tako da je orga-
nizator zadovoljan s odzivom javnosti.

Sve radionice su bile namenjene celoj javnosti i 
za sve učesnike besplatne.

Sa novinarske konferencije

Učesnici koncerta
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U sklopu radionica namenjenim za menadžment 
kulturnih projekata planirano je 14 radionica. 
Na prve tri radionice zainteresovani pojedinci 
su dobili osnovna potrebna znanja za početak 
realizacije projekata i ostalih aktivnosti. U sle-
dećih 11 planiranih radionica učesnici su se, i 
osposobljavaće se, na područjima značajnim 
za dobro vođenje društva i projekata. Neka od 
izabranih područja su: administracija, vođenje 
projekata i organizacije, medijsko informisa-
nje, odnosi sa javnošću, vođenje finansijskog 
poslovanja, knjigovodstvo, osnove znanja na 
računarima, dobra komunikacija unutar druš-
tva, motivacija i uspostavljanje dobrog radnog 
okruženja. Do sada je realizovano ukupno 11 
radionica na području kulturnog menadžmenta.

U sklopu fotografsko – video radionica reali-
zovano je šest radionica iz različitih područja 
fotografije (osnovni kurs fotografisanja, tečaj 
usavršavanja fotografisanja, upotreba različitih 
alata itd.) i pet terenskih radionica gde su pola-
znici kursa upoznali fotografiju prirode i grada. 
Isto tako bile su četiri od šest radionica na po-
dručju video produkcije.

Velika većina sprovedenih radionica bila je u 
prostorima Kulturnog društva „Brdo“ iz Kranja, 
gde se nalazi i kancelarija Kulturnog inkubato-
ra Brdo Kranj. Tokom sprovođenja projekta ak-
tivna je internet strana http://inkubator.kd-brdo.
com/, gde su redovno objavljeni svi konkursi 
za radionice i seminare, fotografije događaja i 
ostale potrebne informacije. Isto tako ja aktiv-
na i fejsbuk strana https://www.facebook.com/
KulturniInkubatorBrdoKranj, gde su isto tako 
objavljene sve novosti, konkursi, fotografije i 
video snimci sa radionica i seminara. 

Vođa muzičkih radionica Dejan Erceg je rekao 
nešto više o realizovanim radionicama i pred-
stavio mentore muzičkih radionica.

U sklopu muzičkih i folklornih delatnosti po-
znati stručnjaci su učili pevanje i aranžiranje 
tradicionalne srpske muzike. MA Zdravko Ra-
nisavljević je pripremio obrazovni program za 
zainteresovane muzičare, koji su imali priliku 
da se obrazuju na četiri seminara sa temom 
aranžiranje tradicionalne srpske muzike. 

Dr Sanja Ranković je pripremila seriju od četiri 
seminara na području tradicionalnog pevanja, 
gde se obrazovalo preko 90 različitih polaznika 
seminara. Na muzičkom i pevačkom područ-
ju se izvode nedeljne radionice gde polaznici 
imaju mogućnost da uče tradicionalno pevanje 
i sviranje na muzičkim instrumentima (harmo-
nika, violina, frula, klarinet, gitara). Pored toga 
sprovedeno je još pet sklopova radionica svira-
nja tradicionalnih srpskih instrumenata (frula, 
kaval, gajde, tapan, tarabuka).

Na kraju konferencije je učešće u projektu Kul-
turni inkubator Brdo Kranj opisao i predstavnik 
vanjskih saradnika MA Zdravko Ranisavljević 

koji je vodio program obrazovanja na području 
aranžiranja tradicionalne srpske muzike.

MA Zdravko Ranisavljević je prvo pozdravio 
sve prisutne u ime vanjskih saradnika na projek-
tu. Rekao je da je KIBK avangardan, moderan 
projekat, koji je drugačiji na svom području jer je 
otvoren za sve etničke zajednice. Projekat podsti-
če očuvanje kulturnog nasledstva i može postati 
dobar primer za regiju. Istakao je značaj nastavka 
projekta u praksi kao i njegovu nadgradnju. Sma-
tra da je to samo prvi u nizu takvih projekata i 
izrazio nadu da će se saradnja nastaviti.

Nakon konferencije za novinare u avli MO 
Kranj sledio je promotivni koncert KIBK na 
kojem su se predstavili  učesnici sedmičnih 
radionica harmonike pod mentorstvom Dejana 
Ercega, gitare pod mentorstvom Damira Ra-
pića, frule i klarineta pod mentorstvom Vida 
Banjca, radionica tradicionalnih instrumenata 
(tapan, tarabuka, frula, kaval gajde) pod men-
torstvom Stefana Stankovića i Đorđa Nađa, 
orkestra pod mentorstvom MA Zdravka Ra-
nisavljevića i srpskog tradicionalnog pevanja 
pod mentorstvom dr Sanje Ranković. U dva 
sata trajajućem programu učesnici radionica 
pokazali su samo jedan mali delić onoga što su 
naučili kroz učešće na različitim radionicama. 
Posle završetka programa mentorima i uče-
snicim  podeljene su zahvalnice i priznanja, a 
druženje za sve mentore, učesnike i gledaoce 
nastavilo se u prostorijama KD Brdo Kranj. 
 
                                Tekst: Tijana Vujinović 
                                       Foto: Dušan Jovanović

Frulaši

Orkestar KD Brdo i učesnici na radionicama

Pevačke grupe
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Прва деценија „Етно фестивала“ је прошла, 
а начели смо и другу. Као и претходних го-
дина, у топлим јунским данима одржан је 
„Етно фестивал“ у нашем малом рударском 
и стакларском градићу Храстнику. Али сва-
како се овогодишњи фестивал разликовао 
од прошлих. Овога пута смо као домаћини 
сарађивали са друштвом из Србије. На наш 
позив су се радо одазвали наши другари из 
КУД „Космај“ из Сопота. 

Сва прича почиње већ од петка 20. јуна 2014. 
године, кад смо и коначно дочекали наше 
госте из Србије, који су имали постанак и у 
Љубљани. Следило је упознавање, одлазак 
кућама, сређивање, а навече и упознавајућа 
журка за све нас. Већ прво вече створило се 
прелепо другарство, братство, сигурна сам и 
симпатије. 

11. етно фестивал  
Храстник 2014

Дочекали смо и суботу, дан када је требало 
да се одржи 11. етно фестивал у Храстнику. 

Наше госте смо ујутро отпратили до Цеља, 
да би видели и неки други град у околини, 
а фолклораши из СКД „Сава“ имали смо 
задатак да припремимо сцену и спреми-
мо све што је неопходно за наш фестивал. 
Екипа је била више него спремна, вредно 
смо одрадили потребно и припремили до-
маћински амбијент. У међувремену дошли 
су и наши другари из Приједора, као друго 
гостујуће друштво из матице. Дочекали смо 
их надамо се домаћински у просторијама 
нашег друштва. Фолклораши КУД „Козара“ 
из Приједора су се опуштали уз шетњицу, 
а касније су ипак следиле техничке пробе 
и спремање. Кад су наши другари из КУД 
„Космај“ дошли са кратког излета, вратили 
смо се кућама на ручак и спремање, па онда 
на техничке пробе. Тензија је полако почела. 

Време је истицало и од 20 часова је почео 
програм, којег је отворила наша фолкло-

Додела хуманитарне помоћи за фамилију Раилић из Приједора (преузима Слађан Раилић)
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рашица Маја. Поздравила је све присутне, 
градоначелника Мирана Јерича,  Николу 
Тодоровића, председника Савеза српских 
друштава Словеније, Јурија Бантана, пред-
седника Савеза културних друштава Храст-
ник, као и све чланове фолклорних друшта-
ва, све наше пријатеље и публику. Програм 
су даље одлично водили наш драги колега 
Срђан Крговић, коме је друштво правила и 
нама годинама позната домаћинка Маја Кне-
жевић. Као домаћини отворили смо програм 
играма из Лесковца, под ауторством нашег 
руководиоца Милана Гламочанина, следили 
су наши гости из КУД „Космај“ Сопот, по-
том и КУД „Козара“ Приједор, а нисмо за-
боравили ни на наше другаре из друштава 
ФС „Свобода“ Трбовље и КД „Брдо“ Крањ. 
Програм смо закључили домаћини играма 
из Врањског поља, такође под ауторством 
нашег уметничког руководиоца. 

Остало нам је још да поделимо дипломе и 
поклоне, а такође смо урадили и хуманитар-
ни гест. Наиме породици Раилић из Прије-
дора је током недавне катастрофе на Балка-
ну поплавило сву кућу. Данка и Слађан су 
чланови и фолклораши групе „Козара“, који 

су наступали код нас управо на суботњем 
„Етно фестивалу“, тако да смо одлучили да 
ступимо заједно и сакупимо неколико фи-
нансијских средстава и неких неопходних 

ствари, те да им те подаримо. Надамо се да 
смо припомогли бар један делић и показали 
да није тешко бити хуман и помоћи другима.

Овом приликом Јуриј Бантан, председник 
Савеза културних друштава Храстника уру-
чио је признање „8. фебруар“. 

Завршио се и 11. етно фестивал у Храст-
нику. Сви гости као и домаћини су преос-
танак вечери преживели уз вечеру и забаву 
у ближњем ресторану. Шта да вам кажем? 
Дружење је потрајало дугооо у ноћ. Ноћ или 
боље јутро је било прекратко за спавање али 
свеједно довољно дуго да смо се „наспа-
вали“ и сакупили снагу за још један диван 
дан. Заједничка недеља СКД „Саве“ и КУД 
„Космај“.  

Овогодишњи „Етно фестивал“ су омогућили 
Општина Храстник , Јавни фонд за културне 
дјелатности Републике Словеније, Стеклар-
на Храстник, Мода д.о.о Трбовље и други 
донатори.

Николина Чамбер

Срђан Крговић и Маја Кнежевић

Јуриј Бантан и Милан Гламочанин
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Dvadeset prvog juna, na prvi ljetni dan, 
KUD Mladost organizovalo koncert 
i sklopilo ovogodišnji plan.

Došli su nam gosti, derventski Bosiljčani i srbačka Mladost, 
mladi ljudi iz kojih srpstvo kipi, 
i svima donijeli veliku radost.

Oba društva vodi gospođa Nagradić Stana, 
izuzetna žena visokog morala, 
koja ne propušta trening baš nijednog dana.

Uz naše drage goste bilo je i drugih grupa, 
počeli su Acini znalci uz Zlatiborku tanku, 
a završili sa Krajištem glasnim uz kojeg tapan lupa li lupa.

Bili su tu i naši najmlađi cvrkutići mali,  
Suzina „djeca“ sa kojom su odrasli, 
pa joj na kraju jedan poklon dali i sve prisutne od sreće 
rasplakali.

Naš dječiji ansambl osvaja i plijeni 
Bojanova stroga ruka donosi rezultate, 
zanijela se djeca pa su čak tri koreografije iznijeli.

Nasmejani Miki vodi grupu treću, 
koja igrala je Ponišavlje i dokazala, 
da se u pravom pravcu kreću.

Naj uigraniji ansambl sa Binačkom Moravom, 
Dejanova grupa pokazala nam kako, 
dok igraju to oni sve izgleda lako.

Oj, dragane, oj, radosti

Ljepotice naše, sve dame prvog tima, 
uz taktove svoje i glasom koji pleni, 
pjevale su dvije pjesme i oduševile sa njima.

Pjevala i je i naša Sara buduća operna diva 
pokazala je publici šta znači školovan glas 
„Sunce žeže, zapara je ljuta“, takav naziv pjesma ima.

Da ne zaboravimo i našu „novu-staru“ grupu, 
djevojke i momci polako uče korake nove , 
i polako svog trenera stavljaju u slatku muku.

Bilo je to jedno druženje kratko, 
puna emocija opet bila je naša sala 
tako da je vrijeme koncerta bilo baš slatko.

Još jedno veliko hvala našim gostima dragim 
i našoj publici vjernoj koja nam podršku daje 
vidimo se u decembru da pokažemo novo znanje.  

Saša Panić

KUDM “Bosiljak” Derventa

SKUDM “Mladost” Razboj

Suzini “cvrkutići”

KUDM “Bosiljak” Derventa, SKUD “Mladost” Razboj i KUD “Mladost” Ljubljana u Portorožu
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Гостовање у Српцу
Млади фолклораши КУД „Младост“ 
Љубљана гостовали су у Српцу гдје су били 
гости СКУД „Младост“ Црквене општине 
Стапари-Разбој Љевчански које је 7. маја 
2014. организовало концерт којим је обиље-
жило крсну славу друштва Светог Василија 
Острошког и четврту годишњицу постојања 
и рада. Бројни грађани су дошли да подрже 
младе фолклораше који су већ годинама пра-
ви чувари традиције и обичаја у овој општи-
ни а парада традиционалних кола и народ-
них ношњи добила је велике аплаузе. Поред 
фолклораша домаћина из Разбоја Љевчан-
ског, и младих фолклораша КУД „Младост“ 
из Љубљане, које води Бојан Антонић, на 
концерту су наступили и КУД „Лепа Радић“ 
Градишка и њихов огранак „Младост“ из 
Кочићева. Након концерта, организовано 
је заједничко дружење у мотелу „Храст“ у 
Српцу након чега су млади чланови КУД 
„Младост“ Љубљана преноћили код својих 
вршњака. Фолклораши КУД „Младост“ из 
Љубљане наступили су са кореографијом 
Игре и песме из Лесковца. Свечано је било 

Из КУД Младост Љубљана

и у недјељу 8. маја у православном храму 
Преображења Господњег у Разбоју гдје су 
се окупили чланови КУД-а „Младост” како 
би обиљежили крсну славу Светог Васи-
лија Острошког а ту су били и представни-
ци локалне управе и бројни грађани. Свету 
литургију служио је свештеник Младен 
Продановић који руководи радом културно-
умјетничког друштва из Разбоја Љевчанског.

Дан комшија Мосте
КУД „Младост“ је учествовала на редовном 
годишњем догађају под називом „Дан ком-
шија Мосте“ у организацији Мјесне зајед-
нице Мосте. Овај догађај био је 27. маја 
2014. испред Топлане Љубљана у Мостама. 
Чланови КУД „Младост“ као и остали учес-
ници показали су се у разним дисциплинама 
и публици понудили поред занимљивог про-
грама и кулинарске специјалитете. Фолк-
лораши КУД „Младост“, први ансамбл, 
приказао је кореографију Игре и пјесме из 
Босилеградског Крајишта. Мр Драго Војво-
дић, предсједник КУД „Младост“ уручио 
је захвалницу Мјесној заједници Мосте 
(Četrtna skupnost Moste) за повјерење и са-
радњу у протеклим годинама поводом Дана 
комшија Мосте. Исто тако, признање је до-
дијељено и Марији Станислави Ференчак 
Марин, са надом да ће се сарадња наставити 
и у будуће.

Душан Јовановић 

Са наступа у Српцу

Дан комшија мосте - кулинарика  и ...

... Босилеградско Крајиште
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Видовдан заузима посебно мјесто у животу 
Срба. Тај празник обиљежава се од памтивје-
ка по Србији и дијаспори гдје живе Срби. И 
ја, који вам пишем овај текст, сам сентимен-
тално везан за тај дан. Видовдан је послије 
Божића, Ускрса и Крсне славе био најзначај-
нији празник у мом дјетињству. Наиме код 
Книна је једно село које се зове Далматин-
ско Косово Поље и у њему је црква Лазари-
ца, сваке године на Видовдан 28.6. је највећи 
догађај у том селу јер се тај дан окупе Срби 
из цијеле Книнске крајине па чак и даље. Ми 
као дјеца чекали смо и ишчекивали са нестр-
пљењем тај дан, када ће нас родитељи по-
вести цркви а тада обавезно слиједи и каква 
скромна играчка купљена на штанду поред 
цркве. Послије службе у цркви слиједила је 
прослава уз јагњетину и играње кола без ша-
тора и фолк музике каква се одржава данас. 
Било је то давно, а како данас обиљежава-
мо Видовдан? Имао сам срећу да и друштво 
„Вук Караџић“ из Радовљице прославља 
Видовдан већ пуних 19 година. Мало је то 
другачије него прије али ипак тај се праз-
ник не заборавља и ми у друштву живимо за 
њега цијелу годину. И тада нам долазе и они 
Срби који иначе не долазе на наше друш-
твене прославе. У периоду скоро 20 година 
Видовдан је одржаван на четири локације, 
од Завршнице код Жировнице па Пољане 
над Јесеницама преко простора Балинарског 

Видовданска прослава
друштва и задње двије године у самом срцу 
Јесеница гдје се налази центар свих култур-
них и забавних збивања на Старој Сави. За 
разлику од прошле године захваљујући Ев-
ропском кошаркашком првенству простор је 
додатно уређен и добродошао за све врсте 
прослава и приредби у љетном времену. Као 
што рекох ово је деветнаеста по реду Ви-
довданска прослава одржана на сам Видо-
вдан 28.6. 2014, што  значи да ниједна није 
изостављена. Били смо прегањани са првих 
локација али за дивно чудо по први пут ове 
године није било никаквих жалби да је било 
бучно а исто тако без и једног инцидента ако 
изузмемо неке потешкоће са добављачима. 
Пошто је субота редовно радни дан брзо 
смо се снашли и задовољили потребе сваког 
учесника.

Почели смо око 14 часова са окупљањем и 
лаганим загријавањем оркестра Дејана Мар-
ковића. Наше фолклорашице су опет при-
премиле богату томболу  међу којима су била 
и четири главна добитка која су жребана по 
посебном систему. Хвала свим дариваоцима 
томболских добитака а и вама који сте успје-
ли покупити исте за непун сат времена. Кул-
турни програм је овај пут био предвиђен око 
18 часова а у њему су учествовали Радослав 
Милановић рециталом посвећеном Видо-
вдану и фолклорне групе, наши пријатељи 

и чести гости ветерани СКПД „Свети Сава“ 
из Крања и по први пут међу нама наши 
пријатељи СД „Др Младен Стојановић“ из 
Велења, а друштво „Вук Караџић“ је овога 
пута представљала ветеранска фолклорна 
група. Како смо и 14. Јуна имали културни 
програм под називом „Видовдан у загрљају 
пјесме“ овога пута нисмо претеривали са 
учешћем више друштава.

Простор је био добро попуњен а међу при-
сутнима смо били посебно почашћени са 
присуством градоначелника општине Јесе-
нице Тома Менцингера. Слиједила је забава 
до пола ноћи, музика и игра нису престајали 
а наши кувари и келнери су се побринули да 
нико не остане гладан и жедан.

Прође и овај Видовдан који смо на наше за-
довољство одлично одрадили, премда ће се 
увијек неко наћи и рећи требало је ово или 
оно а ми који смо га одрадили можемо бити 
веома задовољни. Зато се захваљујем свима 
вама који сте помогли да протекне како до-
личи и како треба. Списак је дугачак и нема 
смисла све посебно спомињати, ви ће  те се 
сами препознати. А сад заслужан одмор а 
20.  августа почетак рада фолклораша и сеп-
тембра већ нова догађања.

Довиђења до следећег дружења.   

 
Милан Стојановић
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Za razliku od prošle godine kad smo poku-
šavali u nekoliko navrata organizovati tur-
nir i to nam nije uspjelo, ove godine smo 
uspjeli iz prvog pokušaja.

U tome nas je moglo spriječiti samo ne-
vrijeme kojega smo se i pribojavali. Dan 
prije je bilo mnogo nervoze, poziva čak i 
krivih informacija ali na našu sreću ovaj 
put nas je vrijeme poštedjelo, bilo je čak 
idealno za igru. Turnir je održan u Sport-
skom centru Radovljica u nedjelju 15. juna 
2014. godine.

U devet sati su se ekipe okupile u sport-
skom parku u Radovljici. Na žrebanju se 
pojavilo pet ekipa a dvije su nam otkazale 
15 minuta prije početka turnira.

Turnir su i ovoga puta vodili Dušan Dra-
gosavac i  Branko Ivelja. Pošto je bilo 
samo pet ekipa nismo ih dijelili u dvije 
grupe nego u jednoj su odigrali svako sa 
svakim bod sistem. Igra je trajala 12 mi-
nuta bez promjene strana. Kako nam je 
prevashodno cilj bio druženje i zabava u 

Vukov turnir u malom fudbalu

tome  smo i uspjeli, nije bilo ni najmanjeg 
incidenta. Tako je igra naizmjenično traja-
la tri sata a na kraju smo dobili i konačni 
raspored.

1. Drago i Aco iz Kranja                       8 
2. MKD „Sv. Kiril i Metodije“ Kranj    8 
3. SKD „Petar Kočić“ Kranj                   6 
4. KPSHD „Vuk Karadžić“ Radovljica  5  
5. MKD „Ilinden“ Jesenice                      0 

Prve tri ekipe su nagrađene sa peharima a 
priznanja su dobili i najbolji igrač – Ivica 
Babilonski iz MKD „Sv. Kirila i Metodi-
ja“. Najbolji golgeter – Duško Krupljanin 
iz ekipe Drago i Aco a najbolji vratar – Pe-
tar Šućur iz KPSHD „Vuk Karadžić“.

Na kraju smo se zahvalili svim učesnicima  
sa zakuskom koju s pripremile i podijelile 
naše domaćice. Hvala svima koji su pomo-
gli da je ovaj turnir protekao u redu . Tako-
đe i sudijama koji nisu dozvolili da bi igra 
išla drugim tokom.

Milan Stojanović
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Narodni univerzitet u Kopru je jedna od neko-
liko ustanova u Sloveniji koja se odazvala na 
konkurs koji je za cilj imao podsticanje me-
đukulturnog dijaloga, a koji je organizovalo 
Ministarstvo za unutrašnje poslove Republi-
ke Slovenije. Konkurs  je finansiran od strane 
Evropskog fonda za uključivanje stranaca iz 
tzv. trećih država i već pomenutog organa unu-
trašnjih poslova.

Na koparskom univerzitetu su se odlučili da or-
ganizuju novinarsku radionicu čiji bi predavači 
upoznali polaznike sa osnovama novinarskih 
oblika izražavanja, i u sklopu istog projekta 
izdali publikaciju tj. časopis, koji su imenovali 
Čas(opis) za medkulturni dialog.

Od ideje do časopisa
Polaznici ove radionice su, uprkos različitoj i 
vrlo šarolikoj nacionalnoj, verskoj i jezičkoj 
pripadnosti sačinjavali vrlo homogenu celinu i 
rezultat u takvoj harmoniji nije izostao. Vredno 
su radili na obradi podataka koje su oblikovali 
u najčešće zastupljene oblike novinarskog iz-
ražavanja i predstavljali ih ostalim učesnicima 
radionice. Uz diskusije, razmenu mišljenja i 
zapažanja su iz susreta u susret bili bliže cilju 
– zajedničkom radu na izdavanju časopisa. Za-
jedno su birali teme i usmeravali ih prvenstve-
no na promociju međukulturnog  dijaloga, ali 
i sve teme od značaja za što kvalitetniji život 
u višeetničkoj sredini, kakvu svakako imamo u 
Sloveniji.

Posle samo mesec dana delovanja u okviru no-
vinarske radionice, polaznici su imali dovoljno 
materijala i ideja da svoje priloge predaju u 
ruke lektoru i štampariji. Časopis je štampan u 
35.000 primeraka i uz pomoć zaposlenih u  Po-
šti Slovenije, dostavljen u poštansko sanduče 
svakog domaćinstva na slovenačkoj obali.

U ovom broju Mostova prenosimo tekst naše 
saradnice Mirjane Jerotić, a svi zainteresovani 
mogu pročitati Čas(opis) za medkulturni dialog 
na internetnoj strani: http://www.lu-koper.si/
dokument.aspx?id=605

V Sloveniji migrante pričakajo različne ovi-
re in težave. S kakšnimi problemi se sreču-
jejo, kako jih premagujejo in kdo jim pri 
tem pomaga? Po kakšnih ukrepih posegajo 
državne inštitucije, da olajšajo integracijo 
tujcev v slovensko okolje?

Zgodovina nas uči, da so se ljudje od nekoč 
selili, kar je lahko posledica več vzrokov. Naj-
pogostejši razlog je izboljšanje življenjskih 
pogojev. Za sodobnimi migracijami stojijo 
pretežno ekonomski dejavniki in velike razli-
ke v razvitosti različnih delov sveta. Po po-
datkih Mednarodne organizacije za migracije 
je na svetu čez 210 milijonov migrantov, ki 
bi lahko predstavljali, po številu prebivalstva, 
peto državo sveta. Zato ne preseneča poda-
tek, da je 18. december razglašen za svetov-
ni dan migrantov, kot spomin na dan, ko je 
generalna skupščina Organizacije združenih 
narodov sprejela Mednarodno konvencijo o 
zaščiti pravic migrantov in njihovih družin. 

Zgodovinski tokovi
Tudi Slovenija ni izvzeta iz globalnih selitvenih 
tokov. Prvi in do zdaj največji val odseljevanja 
se je zgodil še pred prvo svetovno vojno, ko je 
sedanje ozemlje naše države zapustilo približno 
300.000 oseb. Sledil je še en val začasnega 
ekonomskega odseljevanja prebivalcev, 
predvsem v države zahodne Evrope, v obdobju 
po odprtju državnih mej takratne SFRJ, čigar 
del je Slovenija bila. V času od 1970 do 
1988 je sledilo obdobje najintenzivnejšega 
priseljevanja. Takrat je Slovenija izkazovala 
veliko potrebo po delovni sili, kar je bilo 
za prišleke življenjskega pomena.  Po 
osamosvojitvi je tako Slovenija bila ena izmed 
držav z največjim deležem državljanov rojenih 
v tujini in se je po tedanjih uradnih statističnih 
podatkih vsak štirinajsti državljan priselil. 

Na svetu je več kot 210 milijonov migrantov

Košček neba, prosim

V zadnjih 15 letih države Evropske unije za-
znamuje vse večje priseljevanje, še posebej na 
območjih, za katere sta značilna nizka stopnja 
natalitete in staranje populacije, kar močno 
vpliva na strukturo delovno aktivnega prebi-
valstva. Kljub ekonomski krizi in recesiji je 
zaradi takšnih razmer povečana potreba po 
deležu ekonomskih migrantov. Slovenija je po 
vstopu v EU postala še bolj zanimiva in tesno 
povezana z drugimi državami, ki so nastale po 
razpadu Jugoslavije. Tako je opazen vse večji 
prirast priseljencev s teh območij in v obdobju 
od 2005 do 2012 vsako leto presega 3.000 oseb. 
Po podatkih Statističnega urada RS seje med 
leti 2008 in 2012 v Slovenijo priselilo okrog 
78.000 tujih državljanov, od tega jih je 1. janu-
arja 2013 tu še vedno prebivalo72 %. Tovrstni 
podatki govorijo o možnosti, da bo Slovenija 
novodobnim državljanom postala ciljna država. 

Pod drobnogledom inštitucij
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) spremlja 
stanje na področju migracij in integracije tujcev 

ter izvaja različne programe za njihovo lažje 
vključevanje v družbo. Pred petimi leti je MNZ 
osnovalo Direktorat za migracije in integracijo, 
čigar naloge izvajajo trije sektorji: Sektor za 
mednarodno zaščito, Sektor za integracijo in 
Sektor za migracije. Slednji sektor vodi upravne 
postopke skladno z Zakonom o urejanju statusa 
državljanom držav naslednic nekdanje SFRJ 
in držav Evropskega gospodarskega prostora 
in izdaja začasna ali stalna dovoljenja za 
prebivanje v Sloveniji. Po uradnih podatkih 
Statističnega urada je od 1. oktobra 2013 v naši 
državi živelo 2.060.663 prebivalcev, od tega 
95.248 tujcev.

„V začetku leta 2014 je v Mestni občini Koper 
z dovoljenjem za stalno prebivanje prebivalo 
3.325 tujcev in 1.610 tujcev z dovoljenjem za 
začasno prebivanje.“nam je povedala mag. Li-
lijana Kozlovič, načelnica Upravne enote Ko-
per, ki je dodala, da se „zaradi trenutnih eko-
nomskih razmer znižuje predvsem delež oseb, 
ki na novo pridobivajo dovoljenje za začasno 
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prebivanje,  povečuje pa število tistih, ki izpol-
njujejo pogoje za pridobitev  dovoljenja za stal-
no prebivanje in  prav tako tudi delež tistih, ki 
pridobijo državljanstvo“.

Integracijski dejavniki
O pomembnosti spodbujanja in prilagajanja 
priseljencev v novo družbeno okolje govori 
dejstvo, da so s strani Evropskega sklada za 
begunce in Evropskega sklada za vključevanje 
državljanov tretjih držav, financirani programi, 
raziskave in projekti. Ena od raziskav, ki 
so jo naredili na Inštitutu za narodnostna 
vprašanja v Ljubljani, govori o tem, kaj sodi v 
najpomembnejše integracijske dejavnike.

Takoj za znanjem slovenskega jezika je zapo-
slitev kot temelj finančne neodvisnosti in var-
nosti. Seveda, za dostop na slovenski trg dela 
tujci potrebujejo delovna dovoljenja. Z veljav-
nim dovoljenjem za delo in izpolnjevanjem po-
gojev določenih z zakonodajo, tujci pridobijo 
tudi dovoljenje za bivanje, začasno ali stalno. 
Pravica do združitve družine, kot ena od temelj-
nih človekovih pravic, je prav tako pomembna. 
Tu je še vključevanje v izobraževalni sistem za 
priseljence in njihove otroke.

 Načelnica Upravne eno-
te Koper, mag. Lilijana Kozlovič: 
„Osveščenost in seznanjenost tujcev s pravi-
cami in obveznostmi, ki jih imajo v Republiki 
Sloveniji, je na visoki ravni, žal pa jim zahtev-
ni upravni ali drugi postopki otežujejo življenje 
in povzročajo veliko skrbi. Država in lokalna 
skupnost si zelo prizadevata  za uspešno inte-
gracijo tujcev, ki pa ni enkratno dejanje, ampak 

proces, v katerega mora biti aktivno vključeno 
tudi tu živeče prebivalstvo. Tisto več, kar bi lah-
ko skupaj storili,  je še večja krepitev medkul-
turnih kompetenc tu živečega prebivalstva, zato 
da prepoznava prednosti, ki jih ponuja različ-
nost in multikulturnost. S takim pristopom lah-
ko vsi samo pridobimo.“

S pomočjo evropske zakladnice do 
znanja
Največjo težavo imigrantom po prihodu pred-
stavlja nepoznavanje jezika nove družbe ter kul-
turnih norm in običajev. Prav zaradi tega je za 
tujce, ki izpolnjujejo pogoje določene z Uredbo 
o integraciji tujcev, MNZ s pomočjo evropskih 
sredstev zagotovilo izvajanje brezplačnih pro-
gramov slovenskega jezika in seznanjanja s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno uredi-
tvijo. Tujci, ki se želijo udeležiti brezplačnega 
programa, morajo na upravni enoti, kjer imajo 
stalno ali začasno bivališče, dobiti potrdilo o 
izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu, 
s katerim se oglasijo pri izbranemu izvajalcu.

Sodobna tehnologija omogoča, da tujci potreb-
ne informacije najdejo tudi na spletu. Aprila 
2010 je zaživela spletna stran www.infotujci.si 
v slovenščini in šestih tujih jezikih. Po njiho-
vih podatkih je mesečna obiskanost strani čez 
3.000 obiskov na mesec, kar vsekakor govori o 
pravi potezi na poti do zmagovite integracijske 
politike.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti je v okviru pro-
jekta Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja 
in socialnega vključevanja delavcev migrantov 

in njihovih družin, predstavil Smerokaz - http://
www.ess.gov.si/tujci/smerokaz. Smerokaz je 
spletni, informacijski katalog namenjen novim 
priseljencem, ki jez obilo napotkov in obvestil 
na enem mestu, v veliko pomoč za uspešnej-
še življenje v novem okolju. Katalog se sproti 
posodablja in je na voljo v več jezikih. Projekt 
Smerokaz je sofinanciran s strani Evropske-
ga socialnega sklada v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013.

Enake (z)možnosti posluha
Zaviranje kakršnekoli oblike integracije spod-
buja politiko neenakopravnosti in sovraštva 
ter posledično siromaši družbo v celoti. Za-
dnjih deset let je v Sloveniji vse bolj prisotna 
krepitev identitete priseljencev, kar je vseka-
kor pomembno za sprejemanje raznolikosti. V 
etnično raznoliki državi, kot je Slovenija, je 
zelo pomembno spodbujati vključevanje prise-
ljencev kot sebi enakopravnih v družbo. Skozi 
etnično, versko in jezikovno kulturo navezati 
stike in tako prispevati izboljšanju odnosov in 
premagovanju različnosti. Tudi tujci se morajo 
zavedati, da z učenjem jezika in znanjem o zgo-
dovini, kulturi in navadah domačinov bogatijo 
sebe in prispevajo k lažji vključitvi v družbo.

Integracija je večsmerni proces medsebojnega 
prilagajanja, pri čemer vse etnične skupnosti 
ohranijo svoje posebnosti in hkrati enakoprav-
no sodelujejo na družbenih, političnih in kultur-
nih poljih. Za tovrstne procese je potrebno do-
jeti, da vsi iščemo košček neba in da je včasih 
dovolj, če drug drugemu prisluhnemo s srcem.

                 Mirjana Jerotić

Ток проскомидије
Свештеник који је спреман за служење Ли-
тургије улази у храм, чита пред олтаром 
одређене улазне молитве, целива иконе и 
улази у олтар. Ту целива Јеванђеље и свети 
престо, облачи свештене одежде, пере руке 
и стаје пред жртвеник, да би отпочео ршење 
проскомидије (реч проскомидија значи при-
ношење, приношење на жртву хлеба и вина). 
Стојећи пред жртвеником, свештеник узима 
прву просфору, чини копљем на њој знак 

крста и, читајући 
молитве и речи из 
Исаијиног проро-
штва о Христу, вади 
коцкасти део, који 
се од тог момента 
назива АГНЕЦ (Ја-
гње) и представља 
Христа који се жр-
твује за људе. Свеш-
теник ставља Агнец 
на средину дискоса, 
расеца га са доње 
стране унакрсно, 
а са горње стране 
пробада копљем, 
као што је римски 
војник пробо ре-
бра Христова. По-

што је тада из Христа истекла крв и вода, 
улива свештеник вино и воду у путир. 
Из друге просфоре вади се троугласта чес-
тица у част Пресвете Богородице и ставља 
се десно од Агнеца. Из треће просфоре вади 
се девет честица, у спомен чинова светих: 
пророка, апостола, светих отаца, мученика, 
преподобних, бесребреника и других, а ста-
вљају се лево од Агнеца, у три реда по три 
честице. Из четврте просфоре ваде се чес-

тице за живе, а из пете за упокојене чланове 
Цркве и те се честице ређају испод Агнеца. 
Агнец ће се у току Литургије претворити 
у тело Христово и њиме ће се причестити 
свештеници и верници. Остале честице ће 
се, после причешћа, сипати у путир, где 
се налази крв Христова, да би крв Христо-
ва очистила грехе свих оних чија имена 
је свештеник поменуо, вадећи честице, и 
да би се сјединили са Христом. Остат-
ке просфора, из којих је извађен Агнец и 
друге честице, раздаје свештеник после 
Литургије свима присутним верницима. 
После завршетка вађења честица, свештеник 
благосиља кадионицу и, окадивши звездицу, 
ставља је на дискос. Затим окадивши покро-
вце, ставља их на дискос и путир, а све по-
крива највећим покривачем (воздухом). Уз то 
говори молитве у којима моли Бога да прими 
ове дарове и да се сети свих који су прине-
ли ове дарове и и ради кога су принесени. 
Проскомидија нас подсећа на рођење Хри-
стово, а такође и на страдање Његово. 
Рођење је било у тишини, људи Га чак нису 
ни приметили. Само су анђели певали на не-
бесима и пастири су се поклонили новорође-
ном Спаситељу. Због тога се проскомидија 
и врши у тишини. Свештеник све молитве 
изговара полугласно. Често се проскомидија 
врши у току јутрења или часова. По завр-
шетку проскомидије свештеник кади олтар 
и храм.

Драгиша Лазовић

Проскомидија
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Sa brega u pristanište
Ovogodišnje, 36. po redu, državne susrete pe-
snika i pisaca koji žive u Sloveniji, a svoja dela 
pišu u maternjem jeziku, gostio je Kopar. Iako 
ove godine malo kasnije nego obično, Javni 
fond za kulturne delatnosti  Republike Sloveni-
je (JSKD) je raspisao literarni konkurs na koji 
se odazvao 41 autor. Prispeli radovi su bili na: 
srpskom, hrvatskom, makedonskom, bosan-
skom, mađarskom, engleskom, francuskom i 
italijanskom jeziku. 

Novo, novo – najnovije
Jedna u nizu novosti u načinu organizovanja i 
promovisanja ovih susreta je iznenadila zainte-
resovane učesnike, jer su se umesto uobičaje-
nih dvodnevnih susreta, ovogodišnja svela na 
celo(jedno)dnevno druženje poslednjeg dana 
u mesecu maju. Uobičajena praksa da JSKD 
snosi troškove za učesnike susreta je izostala i 
pala na teret svih onih koji su privrženi ovim 
dobrosusedskim druženjima i očuvanju svog  
maternjeg jezika. Možda bi se niz novosti koji 
imaju negativnu konotaciju ovde završio uko-
liko učesnici ne bi saznali da se od prispelih 
radova neće štampati zbornik pod nazivom 
Paralele, kao što je to bio slučaj poslednjih go-
dina. Umesto toga će se izabrani radovi naći u 
elektronskom obliku (pdf) koji će zainteresova-
ni moći da prenesu na svoje računare. Neki od 
radova će ugledati svetlost pri okretanju stra-
nica tek 2015. u kojoj će biti udruženi sa ra-
dovima koji će na sledećem konkursu biti, po 
mišljenju žirija, dovoljno kvalitetni da se tamo 
nađu. Ni dve nedelje po završenim susretima 
još nije moguće videti i pročitati ovu novost na 
internet strani JSKD-a, niti su je učesnici dobili 
u svoje elektronske sandučiće, iako su obećanja 
o dostupnosti Paralela u elektronskom obliku, 
imala vrlo kratak vremenski rok po završenim  
susretima.  Izgleda da se, manifestaciji koja se 
neprekidno održava već 36 godina pod nazi-
vom „Sosed tvojega brega“, bregovi razorno 
udaljuju pred stihijom kojoj, nadajmo se, ku-
muje samo finansijska kriza. 

Od 10 do 22
Susreti su započeli pozdravnim govorom Ma-
teje Palčič, vođe koparskog ogranka JSKD-a i 
Barbare Rigler, samostalnog stručnog savetnika 
za literarne delatnosti pri JSKD. Autorima je po 
pozdravnom govoru prepušteno po tri minute 
vremena da prestave svoja dela, po sopstvenom 
izboru i ne neko od dela, kao što je bila praksa 
svih godina, koja su poslali na konkurs.

Po užurbanom recitalu je autore čekala šetnja 
po Kopru sa vodičem koji je usmerio šetnju po 
putevima Fulvia Tomizzea, koji je tu proveo 
deo svog detinjstva i školovanja. Za sve one 
koji još nisu čuli za njega, Fulvio Tomizza je 
rođen 1935. godine na današnjoj teritoriji Re-
publike Hrvatske, školovao se u Kopru, a studi-
rao u Ljubljani i Beogradu. Radio je kao novi-
nar i slobodni pisac. Dobitnik je mnogobrojnih 
priznanja, a radovi su mu prevedeni u petnaest 
jezika. Iako ga mnogi svrstavaju u italijanske 
autore, on je uvek isticao svoje istarsko poreklo 
i u svojim delima vrednosti različitih kultura i 
zajedničkog života, osećanja nostalgije za do-
maćim krajem i problemima sa kojima se suo-
čavaju pojedinci i manjine.

Jednočasovna šetnja po Kopru je „susedima“ 
uz pomoć vodiča  otkrila svoje najatrakitvnije 
istorijske i turističke zanimljivosti. Sledio je 
dvočasovni predah koji su učesnici iskoristili 
za ručak i fotografisanje.

Za peti sat druženja prisutnih učesnika susre-
ta  je bila predviđena radionica sa svestranom 
umetnicom, glumicom i književnicom Majom 
Gal Šturman.

Po završenoj radionici su autori prepušteni 
sami sebi i predstavljanju svojih dela, nastalih 
u periodu od prošlogodišnjih do ovogodišnjih 
susreta. Tako su svoja autorska dela predstavi-
li: Ivan Korponai – trilogiju pesničkih zbirki: 
i pojavi se…, zvezda na nebu, nemirne ravice 

moje;  Zdravko Kokanović –Koki je predstavio 
dve zbirke poezije – Nadolazeći purpur i Hai-
kokik; Jure Drljepan – svoju treću zbirku poezi-
je pod nazivom Neslišne barve besed ( Nečujne 
boje reči) i na kraju je Krstan Šućur predstavio 
zajedničku zbirku poezije, autora koji žive u 
Sloveniji a pišu na srpskom jeziku, pod nazi-
vom MI u izdanju Srpskog kulturno prosvetnog 
društva „Sveti Sava“ iz Kranja.

U večernjim satima su učesnici susreta pri-
sustvovali otvaranju kulturno-informacionog 
centra „KULT3000“ u Kopru, koji je započeo 
pozdravnim govorom direktora Pokrajinskog 
muzeja u Kopru  Luke Jurija i Mateje Palčič,  iz 
već pomenutog koparskog ogranka JSKD-a, a 
koji je izvođenjem pesama primorskih kompo-
zitora, obogatio mešani hor „Obalca“ iz Kopra.
Sledilo je večernje druženje u lapidariju Pokra-
jinskog muzeja na kom je predstavljeno osam 
izabranih autora ovogodišnjih susreta koji su 
imali naziv „V pristanišču besed“. 

Po toj završnoj priredbi je sledila zakuska uz 
po koju reč razmenjenu sa susedima koji će se, 
uz manje ili veće izmene, sledeće godine sastati 
u Rogatcu, kako je predviđeno, aprila meseca. 
Nadajmo se da neće biti većih stihija, te da će 
reke mirnije i ustaljene teći svojim koritima, da 
„sosed“ lakše vidi i čuje suseda.
                                                                                                      

Tekst: Mirjana Jerotić
Foto: Zdravko Kokanović
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Знаш Вуче морам да поразговарам са тобом. 
Да са тобом подијелим своје успомене, да 
кажем теби  све оно што ми лежи на души и 
што ми је на уму. 

Кажу људи како се историја понавља. И да 
ти признам, у праву су. Као малена често сам 
одлазила код бабе и дједа на село. И тако ме 
једне вечери моја бака одвела на игранку, 
која је била у селу. Цијело је вријеме чврсто 
држала моју руку, бојећи се да се не изгу-
бим. Али кад сам зачула глас наше музике 
и видјела коло које је дробило, њезина рука 
није јој била довољна да ме задржи. Тако 
сам јој са четири године побјегла у коло, 
не гледајући њу, њене сузе у очима. Нисам 
осјетила њезин страх, ја сам играла. Тако 
пре неки дан гледам своју малу цурицу, која 
се истрже својој баки  и оде у коло. Као да 
гледам године уназад. Видиш пријатељу, то 
што сам била ја, сада је она. И то што си не-
када био ти, данас смо ми. 

Ходамо истом земљом. Гледамо исте рато-
ве, само су људи други. Тјешимо исте сузе 
и сањамо исте снове. Снове да буде мир, да 
људи буду искрени, да свако има право бити 
оно што јест. Ти си патио због мржње и бје-
жао си од тога. Од ратова који су били битке 
без краја. Од плача мајке, сестре, жене…бје-
жао си од куће. 

Знаш било би ми драго, да ти кажем, како 
свијету влада хармонија. Да смо сви једно, 
да смо сложни, добри једно другоме. Рекла 
би ти то али би лагала. А то не умијем нити 
желим. Нема шта, историја се понавља али 
ту нам помаже твоја ријеч,  твоје вјеровање 
у наш народ. Понос бити оно што јесмо. 
Без срама и кривице. Без сакривања. Без 
очајања.  То смо ми, наш народ, српски на-
род.

Више нас туку, гласније пјевамо. Што горе 
ударају по нама, веселије се вије наше коло. 
Ко год покушава сломити наше срце, оно 
постаје као од челика. Али наша доброта, 
доброта српскога народа, остаје јача и дубља 
него икад. 

Чујеш ли ме пријатељу?

Кад ти крај капије прође комшија, па пови-
чеш : „Помоз бог комшија, сврати на јед-
ну љуту!“ А он подигне шешир, па сједне 
под лозу и наздрави са тобом. Е тада знаш 
да постоји нада за бољи свијет. За прија-
тељство. Да постоји нада, да ће по пољима 
којима је текла крв да рађа најбоље жито. 
Нада да ће стара мајка да нађе утјеху у уну-
ку, јер сина више нема. Да постоји нада да ће 

некада крвава ријека бити бистра као суза…
да увијек постоји нада. И зато Вуче хвала 
ти. За наду, за вјеру у наш народ, да може-
мо бити оно што јесмо…јер на крају крајева 
само ми пишемо онако као што говоримо!

Е па довиђења пријатељу мој!

Бригита Браткович Станкић

Језик је хранитељ народа. Докле год живи је-
зик, докле га љубимо и почитујемо, њим го-
воримо и пишемо, прочишћавамо га, умно-
жавамо и украшавамо, дотле живи и народ: 
може се међу собом разумијевати и умно саје-
дињавати, не прелива се у други, не пропада. 
  
У нашијем је народнијем пјесмама за нас 
најдрагоцјенија чистота и сладост нашега је-
зика: кад би књижевници то познавали, онда 
они не би кварили и грдили највећу драгоцје-
ност свога народа, свој народни језик, него би 
се трудили научити га из народнијех пјесама. 
Ја сам се у писању књига највише о томе ста-

рао да би народ српски уз њих себе познао, 
и да би код другијех народа познат постао.

Не брини ти, мој брајко, хоће ли народ про-
пасти или неће, него ради оно што си ти ка-
дар! Па ако сваки уради онолико колико је 
кадар, неће народ никад пропасти.

Са својом штулом нисам могао мислити ни 
на коња ни на рат, те сам морао, хтео не хтео, 
навикавати, колико сам могао, на седење код 
куће. Да нисам имао штулу, био бих, можда, 
погинуо од Турака, као многи моји вршња-
ци, а моја штула ме је натерала да тражим 
мира, да мирно читам књиге, да мирно за-
писујем на хартији оно што сам чуо и видео 
оком. Исто толико колико штула, задржавала 
ме је на месту и моја жена…

Добро је знати шта људи мисле и говоре, али 
не треба свакога гонити који што противно 
рекне. Особито људе који, по несрећи, имају 
право…

Боље је бити један дан петао него мјесец 
дана кокош.
Где се не једе и не пије, ту љубави није.
Гледи ко маче у тиче (када неко некога по-
жудно гледа).
Далеко од очију, далеко од срца.
Док срце не заболи, не може око заплакати. 
Језик лаже, срце истину каже. 
Када се стара клада упали и матори пањ рас-
пали, дуго држе ватру. 
Љубав је лијепа, али је слијепа. 
Туга и љубав не могу се сакрити.

Вук Караџић



Ova pesma je posvećena
ljudima od Vardara pa
do Triglava koji žele da
ostanu na svojoj zemlji ali
i svima koji su napustili
svoja ognjišta. Lebdela
je u vazduhu dok nisam
video kako uplakani ostaju
na krovovima kuća, misleći
da su crepovi bitniji od
njih. Dok nisam video
druge kako nesebično
sakupljaju stvari i energiju
šaljući je onima kojima je
potrebna. U susret boljem
svetu kome se svi nadamo,
ne bi li ponavo spustili raj
na zemlju.

Branko Baćović

STIHIJA
Možda će nestati
Sve će možda odneti
Al’ ostaćete, iza svega vi

Možda će srušiti
Sve će možda ‘struliti
Al’ ostaćete, iza svega vi

Vaš duh je u vama
I srce što bije
To se mili moji ne može

Uzeti i baciti
U zemlju propasti
Pošto klije neuništivo

To mora ostati
Da bezdan napuni
I da suze krupne osuši

To mora živeti
Kad se sunce probudi
Ono bez vas ništa ne može

Bez vas je to svetlo
Kugla što sija
Bez radosti bića vatrenog

Bez vas ne izranja
Iza krošnji drveća
Iza smehom punih livada

Ostaće da stoji
Gore na oblaku
K’o veliko telo nebesko

Ostaće da lebdi
Negde visoko
Biće tužno neopisano

Bez vas je to ništa
Bez vašeg oka
Bez vaših ruku i molitvi

Bez vas je to žalost
Žalost bez kraja
Ne činite, ne činite nam to

Možda će nestati
Sve će možda odneti
Al’ ostaćete, iza svega vi

Možda će srušiti
Sve će možda ‘struliti
Al’ ostaćete, iza svega vi

Pesma & Foto: Branko Baćović
Hvala mojoj ženi Eleni na inspiraciji
(Više na stranama:
www.transformation-art.com
www.thetransformationblog.wordpress.com)
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 …Мука, брате! Тегоба на срцу која је тежа 
од свих тегоба. Камен на срцу који се не од-
ваљује. Чини се, притискаће ме и на ономе 
свету.
Косово, рано незацељена, Метохијо сузо ве-
чна, мој стални плачу, поточићу рајски, росо 
у трави којом лице умивам и гасим тугу, по-
ветарцу мој са Проклетија и Шар планине 
којим болно уздишем...
Увек се питам: „Шта се то десило“? Зашто 
се то нама десило? Зашто мени? Зашто одос-
мо? Зашто те остависмо?... Срце пуца и сли-
ва се низ артерије моје Метохије...
Зашто други то не осећају, питам се? Зашто 
трпимо само једни, а сви други се радују...
Увек се правдам и тешим да је то нека Божја 
казна или воља, али и стални вапај: О, Боже, 
зашто?...

Увек за Васкрс долазим теби Метохијо, опет 
са надом да ћеш Васкрснути, да молим Бога 
у храмовима стародавним да те подигне из 
мртвих као што је то учинио са Лазаром. 

Када стигнем на Косово, увек ћутим. Не 
знам зашто? Као да је свака прича заврше-
на. Осећам се усхићено, радосно а и тужно, 
посебан осећај који се не да описати. Као на 
своје али и туђе, као у кући која није дом, 
код родбине која је само по гробљима, као 
кад причаш са каменом. Ударио бих моти-
ком у њиву као некада а немам снаге... само 
се сагнем и помилујем траву, која згажена 

трпи заједно са мном. Када смо кренули 
авионом из Љубљане било је 22 степена, у 
Приштини смо слетели на свега 6 степени. 
Као да и време хоће да каже да на Косову 
нема више топлине. Аеродром са именом 
УЧК јунака Адема Јашарија одмах каже да 
је овде све другачије. Нема ћирилице. Крај-
путашки смерокази имају по неки српски 
натпис уз албански, али писан латиницом, а 
и тај је много пута погрешно написан и уз 
то “забрљан” спрејем црне боје. Као, нисте 
добродошли. 

Једину питомину човек доживи ограђен жи-
цом. То је врло чудно. Човек се добро осећа 
у гету  којег чувају наши „доброчинитељи“ 
са запада. Овде је све окренуто наглавачке и 
многе ствари ненормалне и изван људских 
правила. Закон? Е, закон је само на папиру и 
то написаном не овде него негде у Хагу или 
не знам где другде. Младог света у жици има 
врло мало, углавном су у пролазу. А изван 
жице, да ти се смучи од младог света...

Тек када осетиш манастирски дух светости, 
понадаш се. Тамњан, свеће, молитва, Ва-
скршње целоноћно бденије... уноси мир и 
срцима и велику наду за опстанак. Тога се 
боје и Албанци зато стално прете. Дан пред 
Велигдан Манастир је посетила „председни-
ца Косова“, поклонила се на Велики петак 
Плаштаници и честитала празник, а само дан 
после Васкрса злонамерници су ишарали ма-
настирске спољне зидове памфлетима УЧК. 

Инат ме тера, али не само то. То су моји хра-
мови. 
Ту су се моји крштавали, а крстише и мене... 
Узимам то као завет с колена на колено. Кр-
стисмо ту и моју децу, а ево, хвала Богу, кр-
стимо и унучад.
Спремамо и венчања, ако Бог да!
Остаће то мојим потомцима као аманет, али 
и спомен!
                                                                             

Текст и фотографије: Драгиша Лазовић

Косово и Метохија, 
зов и јаук до крви...
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Rekli su o Beogradu
Beograd je opet ogrejalo sunce, jer niko drugi nije hteo.
(Duško Radović)

Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da 
je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još 
nečemu, bilo bi neskromno.
(Duško Radović)

... došavši, nađoh najkrasnije mesto od davnine, preveliki grad Beograd, 
koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah ga i posvetih Bogomateri...
(Despot Stefan Lazarević)

U Beogradu sam prvi put (1973). Došao sam i zato što nikad još nisam 
bio u ovoj sredini, na istoku Evrope. Za kratko vreme sam utvrdio dve 
stvari, za mene vrlo važne: jede se izvrsno, a pristup filmovima je mnogo 
intelektualniji nego u Americi.
(Džek Nikolson)

Koliko ste vi tek imali da gradite kad se zna da su bombardovali i Nemci i 
saveznici. Lako je drugim velikim gradovima Evrope da se hvale svojom 
lepotom... Imate lep mali zoo-vrt... Kazali su mi da je u vreme bombardo-
vanja i zoološki vrt bio porušen i da su životinje bile pobegle na ulice, ali 
da su se same vratile nazad... Stvarno lepa priča - ne znam da li je istinita... 
(Alfred Hičkok)

Tada su mi bili potrebni susreti s ljudima koji me neće tretirati površno 
kao što mi se to kod nas dešavalo, s ljudima koji satima sede za stolom 
i druže se, pevaju neke pesme i uvek imaju strašno mnogo da kažu. Taj 
beogradski period je prosto izlečio moju dušu...
(Erskin Koldvel)

„Gde je srce Beograda? Svugde i nigde. Ono se krije u otmenoj ležernosti 
čistača cipela koji će reći: „Daj šta daš!“, u filozofski skladnoj opuštenosti 
njegovih staraca koji su preko glave preturili toliko ratova, u jutarnjem 
vicu koji će svojim vedrim praskom preobraziti natmureno službeničko 
jutro u trolejbusu, u prijateljstvu kelnera koji se ne usteže da sedne sa 
gostom ispod „Lipe“ i popije pivo, u uličnoj gužvi u kojoj će te se ret-
ko kada osetiti strancem, ma odakle dolazili, u lepoti ižvrljanih zidova 
koje niko ne kreči, a na kojima je islikana dirljiva freska uličnih sudbina, 
ljubavi, psovki, uvreda, duhovitosti, fudbalskih rezultata, imena - sve to 
na malteru ispod kojeg još proviruju upozorenja: Provereno - min njet! 
Svi na izbore! Život damo, Trst ne damo! - a iznad svega tablica odavno 
iščezlog osiguravajućeg zavoda „Sava“, koji nije uspeo ništa da osigura, 
a najmanje sebe, i bledi tragovi promenjenih tabli sa uličnim nazivima.
 Duh Beograda krije se u jedinstvenom haosu njegovih zelenih pijaca, a 
pre svega u gipkom hodu Beograđanki. Beograđanke na ulici - to je za 
mene fantastičan moderan balet, bez drugog zvuka do lupkanja potpetica 
na njihovim cipelama! Blede, naglo izrasle gradske devojčice, odrasle na 
asfaltu, odgojene pogledima prolaznika punim želja, samostalne, drske i 
učtive u isti mah, sa urođenom elegancijom dovitljivih modiskinja i lu-
kavo skrivenim siromaštvom - one su najlepša i najraskošnija predstava 
koju Beograd nudi pogledu došljaka, sve dok nekuda ne iščeznu, kao po 
nečijem tajnom migu, a ulice ostanu neutešno puste i gole.
Duh Beograda je, najzad, i u osećanju da ste kod kuće, da ne možete pro-
pasti jer ste među svojima, da uvek i u svako doba možete da pozajmite 
nešto sitnine, ljubavi, krov nad glavom i malo neophodnog saučesništva 
pred zoru...
Taj duh rađa smele vertikale, iz njega niču nove četvrti, a propadaju stare, 
on premošćava reke i raskrčuje spletove zarđalih koloseka među čijim 
pragovima niče trava, da bi sebi obezbedio što širi vidik na reke i nebo. 
On se poigrava arhitekturom i urbanističkim zakonima.
Fotografisan iz vazduha, taj grad nikada neće privući radoznalog saku-
pljača lepota, ma koliko vešto bio slikan.
Jednostavno, on nije fotogeničan! Ali će zato učiniti nešto posve drugo: 
razbudiće gotovo fizičku bol od čežnje, onima što su makar samo nekoli-
ko dana proveli na njegovim ulicama, baš kao što je neka fotografija bivše 

ljubavi u stanju da nas izmuči do smrti.
Plan njegovih ulica postaje nešto slično topografskoj karti našeg srca. 
Taj će nas grad opčiniti šarmom, a nikad nam neće otkriti tajnu šifru te 
čudne ljubavi, kojoj ne znamo razloga. Ostaćemo zauvek njegovi do-
brovoljni zatočenici, koji su između bezbroj gradova remek-dela iza-
brali baš Beograd da u njemu prožive svoj jedini život koji im je dan.“  
(Momo Kapor)

Beograd nema dovoljno zanatlija. Kada smo zamišljali budućnost, zami-
šljali smo je bez kvarova.
(Duško Radović)

Ako čovek privremeno, za ovaj trenutak, zanemari osnovni zadatak koji 
ima u Beogradu, a to je sačuvati goli život na pešačkim prelazima i tro-
toarima, preostaje mu onaj teži: da se sačuva od ispovesti poznatih i ne-
poznatih ljudi.
(Borislav Pekić)

Nebo je nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo a uvek lepo; i za 
zimskih vedrina sa njihovom studenom raskoši; i za letnjih oluja kada se 
celo pretvori u jedan jedini tmurni oblak koji, gonjen ludim vetrom, nosi 
kišu pomešanu s prašinom panonske ravnice; i u proleće kad izgleda da 
cvate i ono, uporedo sa zemljom; i u jesen kad oteža od jesenjih zvezda u 
rojevima. Uvek lepo i bogato, kao naknada ovoj čudnoj varoši za sve ono 
čega u njoj nema i uteha zbog svega što ne bi trebalo da bude.
Ali najveći raskoš toga neba nad Beogradom, to su sunčevi zalasci. U 
jesen i u leto oni su prostrani i jarki kao pustinjske vizije, a zimi prigu-
šeni tmastim oblacima i rujnim maglama. A u svako doba godine vrlo su 
česti dani kad se oganj toga sunca koje zalazi u ravnici, među rekama 
pod Beogradom, odbije čak gore u visokoj kupoli neba, i tu se prelomi i 
prospe kao crven sjaj po razasutoj varoši. Tada sunčano rumenilo oboji za 
trenutak i najzabačenije uglove Beograda i odblesne u prozorima i onih 
kuća koje inače slabo obasjava.
(Ivo Andrić)

Beograd nije u Beogradu, jer Beograd, u stvari i nije grad - on je metafo-
ra, način života, ugao gledanja na stvari.
(Momo Kapor)

Kako se često dešava da putnik poseti neko čuveno mesto oče-
kujući mnogo, a odlazi iz njega potišten i razočaran. Ovakvi slu-
čajevi su sa Atinom, Rajnom, Crkvom svetog Petra u Rimu. 
Međutim, otišao sam u Beograd ne očekujući ništa - ni dekor, ni pri-
zore, ni veselost niti išta zanimljivo - a sada sam potpuna žrtva nje-
govog zavodljivog šarma da od njega moram da se odvojim sa naj-
većim bolom. Ovo je neko novo osećanje: zaljubiti se u jedan grad.  
(Herbet Vivijen, putopisac)

Tekst i foto preuzeto sa interneta
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Jeste li znali da je slon sisar sa najrazvijenijim 
mentalnim funkcijama, puno razvijenijim od, 
na primjer, mačaka i pasa?
Jeste li znali da vaše tijelo u sekundi stvori i 
ubije oko 15 miliona krvnih stanica?
Jeste li znali da Albert Ajnštajn nije progo-
vorio do treće godine i da je obožavao svirati 
violinu?
Jeste li znali da će sunce sijati još barem 7 
milijardi godina?
Jeste li znali da u prosjeku čovjek izgovori 
skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga 
priča sam sa sobom?
Jeste li znali da su glavni sastojci zemljine 
atmosfere azot (78%) i kiseonik (21%)?
Jeste li znali da je nemoguće kihnuti otvorenih 
očiju?
Jeste li znali da je u Srednjem vijeku šećer bio 
toliko dragocjen da je vrijedio devet puta više 
od mlijeka?
Jeste li znali da prvi pisani zapis o čudovištu iz 
Loh Nesa datira iz 565 godine?
Jeste li znali da je slavni Džingis Kan umro u 
krevetu za vrijeme polnog odnosa?
Jeste li znali da možete zapaliti vatru uz 
pomoć leda?
Jeste li znali da je površina Sahare malo manja 
od površine SAD-a?
Jeste li znali da ovca može prepoznati druge 
ovce sa slika?
Jeste li znali da se grad Tokio prije zvao Edo?
Jeste li znali da zijevanje uglavnom traje oko 
6 sekundi?
Jeste li znali da banane sadrže prirodnu hemi-
kaliju koja vas može učiniti srećnima?
Jeste li znali da su prije 17-og vijeka mrkve 
bile ljubičaste boje?
Jeste li znali da alkoholna pića sadrže svih 13 
minerala neophodnih za ljudski život?
Jeste li znali da prosječna odrasla osoba ima 
2,7 kg kože?
Jeste li znali da krv čini oko 8% ukupne ljud-
ske mase?
Jeste li znali da je rijeka Nil dugačka 6.690 km?
Jeste li znali da je Atlantski okean slaniji od 
Tihog okeana?
Jeste li znali da samo 1% bakterija predstavlja 
uzročnike bolesti?
Jeste li znali da ženka lasice može uginuti ako 
uđe u tjeranje i ne nađe partnera?
Jeste li znali da je kazna za ubijanje mačke 
prije 4.000 godina u Egiptu bila smrt?
Jeste li znali da prosječna osoba zaspi za 7 
minuta?
Jeste li znali da su Kinezi prvi koristili četkice 
za slikanje i to 3800 godina prije Hrista?
Jeste li znali da je Rusija najveća zemlja povr-
šinom na svijetu sa 17.075.200 km2?
Jeste li znali da je Napoleon navodno nosio 
čokoladu na svim svojim vojnim pohodima?
Jeste li znali da je jezero Titikaka najviše 
plovno jezero na svijetu na otprilike 3.810 m 
nadmorske visine?
Jeste li znali da je električnu stolicu izumio 
jedan zubar?

Jeste li znali da ne postoji prirodno plava 
hrana?
Jeste li znali da je prvo javno prikazivanje 
televizijskog programa bilo u Londonu 1936. 
godine?
Jeste li znali da je najniža temperatura ikad 
izmjerena bila -88 C u Vostoku, Arktik?
Jeste li znali da u Holandiji možete platiti ka-
znu ukoliko ne uzmete korpu u supermarketu?
Jeste li znali da su Aleksandar Makedonski i 
Julije Cezar bili epileptičari?
Jeste li znali da je Rusija gotovo dvostruko 
veća površinom od Amerike, a da Amerika ima 
duplo više stanovnika od Rusije?
Jeste li znali da se u rečenici „The quick brown 
fox jumps over the lazy dog.“ koriste sva slova 
engleske abecede?
Jeste li znali da svaka ptica svakoga dana mora 
pojesti hranu makar polovicu svoje težine kako 
bi preživjela?
Jeste li znali da mačke ne osjećaju sladak 
okus?
Jeste li znali da je Abraham Linkoln imao 
protezu za zube od drveta, kao i većina ljudi 
tog vremena?
Jeste li znali da su šanse da se rodite 29. febru-
ara prestupne godine 1 prema 1461?
Jeste li znali da je London bio prvi grad koji 
je imao populaciju veću od milion stanovnika, 
a sada je 13. grad po naseljenosti sa 8 miliona 
stanovnika?
Jeste li znali da na Uranu ljeto i zima traju po 
21 godinu?
Jeste li znali da je jetra polarnog medvjeda 
otrovna zato što sadrži previše vitamina C?
Jeste li znali da čovjek u svojim ustima dnevno 
proizvede 1 litru sline?
Jeste li znali da u prethodnih 4.000 godina ni 
jedna životinja nije pripitomljena?
Jeste li znali da se vazduh pretvara u tečnost 
na -190 °C?
Jeste li znali da je zlatna ribica jedina životinja 
koja može da vidi i infra crvenu i ultra ljubiča-
stu svjetlost?
Jeste li znali da je hrišćanstvo najrasprostranje-
nija svjetska religija, sa 1.7 milijardi vjernika?
Jeste li znali da u prosjeku na svakih 10 ljudi 
na svijetu jedan čovjek živi na ostrvu?
Jeste li znali da je CD razvijen od strane Filip-
sa i Sonija 1980. godine?
Jeste li znali da su slonovi jedine životinje koje 
ne mogu skakati?
Jeste li znali da termiti rade 24 sata dnevno, i 
uopšte ne spavaju?
Jeste li znali da je Bajkalsko jezero, u južnom 
Sibiru, najstarije slatkovodno jezero na svijetu, 
formirano prije 20 do 25 miliona godina?
Jeste li znali da donirajući 0,5 l krvi možete 
spasiti 4 života?
Jeste li znali da oči bebe ne proizvode suze do 
6-8 sedmica starosti?
Jeste li znali da ruska riječ „Staljin“ znači 
čovjek od željeza?
Jeste li znali da ljudsko tijelo ima otprilike 
62.000 km kapilara?

Jeste li znali da je pas prva pripitomljena živo-
tinja prije 14.000 godina?
Jeste li znali da se svake godine otkrije približ-
no 7000 novih vrsta insekata?
Jeste li znali da je Van Gog slikao samo za-
dnjih 10 godina života, ali je naslikao više od 
1000 slika?
Jeste li znali da pacov može izdržati bez vode 
duže od kamile?
Jeste li znali da riječ anđeo dolazi od Grčke 
riječi angelos koja znači glasnik?
Jeste li znali da je za vrijeme vladavine Pola 
Pota 1.7 miliona Kambodžanaca umrlo?
Jeste li znali da neki psi mogu da budu dresira-
ni da predvide napad epilepsije?
Jeste li znali da se glavobolja može umanjiti 
jedenjem višanja?
Jeste li znali da Mocart nema obilježen grob?
Jeste li znali da u ljudskoj glavi ima 22 kosti?
Jeste li znali da je Kolumbo dao Indijancima 
takvo ime zbog toga jer je mislio da je stigao u 
istočnu Indiju?
Jeste li znali da se najveći meteorit naziva 
Hoba i teži 59 tona?
Jeste li znali da je Musolini bio po zanimanju 
učitelj?
Jeste li znali da postoji oko 2000 vrsta koma-
raca?
Jeste li znali da je BMW izvorno proizvodio 
motore za avione?
Jeste li znali da pas može čuti zvuk na udalje-
nosti od 250 m?
Jeste li znali da u Americi postoji 12 gradova 
pod imenom Moskva?
Jeste li znali da vulkanska lava ima temperatu-
ru od 850 stepeni celzijusa?
Jeste li znali da je Plavi kit najveće stvorenje 
na zemlji te može narasti do 24 m?
Jeste li znali da prosječni kancelarijski sto ima 
400 puta više bakterija od WC-a?
Jeste li znali da divovska sekvoja može živjeti 
duže od 4000 godina?
Jeste li znali da pingvini žive i u Africi?
Jeste li znali da je Kenedi bio prvi i jedini 
katolički predsjednik SAD-a?
Jeste li znali da se muškarci smiju češće i duže 
od žena?
Jeste li znali da je između 1902. i 1907. godine 
isti tigar ubio 434 ljudi u Indiji?
Jeste li znali da se poslije svoje 30-te godine 
ljudi postepeno smanjuju?
Jeste li znali da u nekim dijelovima Zapadne 
Kine ljudi stavljaju u čaj so umjesto šećera?
Jeste li znali da je najjači mišić u ljudskom 
tijelu jezik?
Jeste li znali da Havaji imaju službeni nadimak 
Aloha država?
Jeste li znali da žene trepću gotovo duplo više 
puta nego muškarci?
Jeste li znali da ljudi s plavim očima imaju 
bolju percepciju u mraku?
Jeste li znali da je Zemlja treća planeta od Sun-
ca, iza Merkura i Venere?
Jeste li znali da su drevni Sumeri izumili točak 
3500 godina prije Krista?

Jeste li znali...
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„Mama, mama, eno prođe autobus 
pun putnika. Sigurno je neko gladan. Joj, 
sramote! Nismo ga zaustavili...“
     To je jedan od bisera u nizu šala koje 
smo mi pravili na račun naše Milene. A ko 
smo to mi? Pa, mi smo MI, deca naše majke 
Milene, nas petoro koji je uvek slušamo 
dok ne pretera sa nekim svojim pogledima 
i stavovima u prosuđivanju šta je dobro, a 
šta nije. I tu su, da kažemo odmah, svi naši 
nesporazumi. Jer, naša majka Milena je priča 
za sebe...

„Deco, zašto vi uvek zbijate šalu sa 
mnom!?“, kao kroz ljutnju, ali sa dobrom 
dozom ljubavi, često se branila od naših, po 
njoj neopravdanih šala. 

U istom dahu je nastavljala: „Znate li vi 
da je vaš otac govorio: ’Nemojte dozvoliti da 
neko uđe u kuću, a da ga ne počastite jelom i 
pićem. Šta se nađe, ne mora biti bogzna šta, 
ali – možda je gost gladan, možda se stidi 
reći. Greh je da neko ode iz kuće gladan.’ 
E, tako je govorio vaš otac. A znate li vi da 
je on to govorio iz iskustva; štošta je osetio 
na svojoj koži. Znate ono – pričala sam 
vam – kad nije bilo posla, pa se snalazilo na 
svakojake muke. E, vaš otac sa još jednim 
ili dvojicom, e, kupe ovde kod nas nekoliko 
prasadi, pa onda ih gone – pešice, naravno – 
u drugu, treću opštinu, na pijacu, sve tražeći 
gde je bolja cena. E, trajalo je to po nekoliko 
dana, trebalo je negde i prenoćiti, e, i tada je 
vaš Đurađ video kakvog sve sveta ima. ’Ima 
naroda’, pričao je, ’koji bi ti dao zadnju koru 
hleba, a ima bogami i takvih, koji bi te pustili 
da skapaš od gladi. Neće da čuju – ni da im 
platiš.’ Da, tako je govorio vaš otac, upamtite 
to! Zato i ja...“

„Znamo, mama, ali: zašto si juče ostavila 
pola litre rakije pred onim Mlađenom!? Zar 
ti nije jasno da voli popiti, i da neće otići 
dok sve ne iskapi? Pa i da imamo nekoliko 
buradi, ne treba to raditi – znaš da je pijanica, 
da mu škodi...“

„Znam, al’ kako ću...“
„Kako ću, kako ću! Pa lako: uspeš mu 

jednu čašicu; kad ispije natočiš još jednu i 
skloniš flašu. A ne tako – pustiti da sâm sebi 
sipa. Nemoj se čuditi kad za koji dan opet 
dođe.“

„E pa, šta sam sad ja tu kriva? Žao mi 
nekako, a znam da mu škodi...“

„Naravno da si kriva! I ono neki dan? 
Zašto uvek kupuješ od onoga Milovana i što 
ti treba, i što ne treba!? Malo-malo, pa eto 
ti Milovana, parkira auto pred našu kuću. A 
u autu: čarape, papuče, stolnjaci, prekrivači, 
čaše, igle... kao kod Kineza – nema šta nema. 
Zna Milovan gde će pazariti.“

„Pa, baš nije skupo, jeftinije nego u 

Majka Milena
trgovini, pa zato...“

„Ne kažemo da je skupo, ali ti kupuješ 
ne zato što ti treba, nego ti žao da čovek ne 
proda. Je li tako?“, ne popuštamo mi.

„Pa dobro, ima i toga: sirotinja je on, a 
vaš otac je govorio...“

„Znamo, mama, znamo, ali – nisi ti 
socijalna ustanova.“

„Eh, deco, Bog sve vidi!“

U vihoru rata je naša kuća (kao uostalom 
i celo selo) zapaljena. Izbegli smo i našli 
svoje parče neba stotinjak kilometara od 
našeg sela. Uspeli smo pronaći i kupiti parče 
zemlje, na kojoj je bio mali, napola porušen 
kućerak. Zavrnemo rukave, ispraznimo 
džepove i kućerak pretvorimo u kuću, u novi 
dom majke Milene i najmlađeg od njenih 
sinova. Sve je to bedno, sirotinjski... al’ 
dobro: imaju krov nad glavom. Kud god se 
okrenemo, još veća beda. Evo, samo preko 
puta, komšija Milko i njegova Duška... Sa 
dvoje dece, u tuđoj kući – izbeglice. Godine 
prolaze, a mnogi ne menjaju svoj položaj: 
sve izbeglica do izbeglice. 

Neki od nas, Milenine dece, imali smo, 
Bogu hvala, posao u belom svetu i tako...
Kroz nekoliko godina je jedan od nas počeo 
praviti novu kuću; tu, na istoj parceli, 
dvadesetak metara od kuće mlađeg brata...

Dobro to dođe nekolicini majstora u 
selu: dobiše posao i za neko vreme se rešiše 
muka. I vredni su ljudi, i pošteni – dok se ne 
nasite...

Stigla gradnja do faze kad se veša crveno-
plavo-bela trobojka na kuću (čitaj: kad se 
kuća pokriva). E, tu je, prema dogovoru, 
trebalo da majstori urade završne pripreme 
za taj svečani čin, a posle, uz veselje i radost, 
da se samo podigne crep. Ali, ne lezi vraže. 
Sve je spremno, a naših majstora nema. Šta 
sad: sve spremljeno, piće kupljeno, jagnje 
zaklano... Ništa, šta je, tu je. Nađemo nekoga 
„ko se razume“, i sami pljunemo u ruke... Do 
predveče je kuća bila pod krovom.

Pa, šta je tu posebno, zašto to pričate – 
sigurno će reći neko.

Pa zato, što se uveče pojaviše naši 
majstori. „Mora da je jagnjetina jako 
zamirisala“, reče neko od nas.

„O, vi već završili! Mi malo okasnili, 
završavali neku drugu kuću...“

„Ma niste zakasnili, došli ste u pravo 
vreme“, ironično smo rekli, rešeni da ih i ne 
zovemo u kuću. Ali, tu je naša Milena: „Ajte, 
ajte u kuću, upravo postavljamo večeru.“

Nije im trebalo dvaput reći. I naša 
majka, naravno, pred njih jagnjetinu; jasno, 
ne može iz svoje kože.

Kad su se najeli i napili – odoše.
„Mama!...“, počesmo mi.

„Znam deco, ali šta sam mogla... Videli 
ste, ljudi gladni.“

„Mama, pa oni su hvatali zaradu 
na drugom mestu, znajući da su ovde 
rezervisani, pa zato...“

„Dobro deco, bilo je mesa za sve, ne bih 
se ogrešila...“

„E mama, pogrešili smo“, dodade neko 
šaljivo. „Trebalo je da im stavimo i u torbe.“ 

Ali da se vratimo onome biseru u 
predugom nizu dobrote naše majke Milene. 

U blizini naše tek pokrivene kuće, 
samo preko puta, i dalje je komšija Milko 
sa porodicom. Snalazi se čovek kako zna i 
ume. Evo, upravo na praksi pokazuje svoje 
znanje iz automehanike: popravlja automobil 
jednom komšiji. Posla je preko glave, jer 
je vozilo u katastrofalnom stanju. A evo, 
počinje i kiša, prekida Milka u poslu.

„Kako ide, Milko?“, pitamo mi.
„Ma slabo, sve se to raspada, a evo i kiša 

mi ne da...“, odgovara Milko.
„Hajde preteraj auto kod nas, evo, radi 

u garaži ove nove kuće“, reče onaj što je 
onomad pokrio kuću.

„Hvala, al’ ne mogu struju preko puta... 
kako ću...“

„Daću ti ja struju, imamo dugačak 
kabal“, reče onaj što je živeo u kućici sa 
majkom Milenom.

I tako – preguramo sa komšijom auto 
u našu kuću bez prozora i vrata, dovučemo 
struju i kažemo: „Milko, radi kao da si u 
svojoj kući. Zašto bi tamo kisnuo?“

Seli mi oko stola, počeli ručati, kad se 
naša majka seti:

„Joj meni, deco, sramote!“
„Šta je sad, mama?!“
„Pa mi jedemo, a ne zovemo Milka!“
„Mama!“
„Pa, možda je čovek gladan?“
„Mama!, od ove kuće, do naše nove ima 

21 metar, a od naše nove do kuće gde Milko 
živi ima 19 metara. A Duška je kod kuće, ne 
radi, valjda sprema ručak. Dalje: Milko ne 
radi za nas, nego za sebe, a, eto, dali smo mu 
struju i prostor, pa stvarno...“

„Znam deco, znam; al’ evo, pun je lonac, 
pa sam mislila...“

„Mama, znaš šta: eno malopre prođe 
autobus pun putnika. Sigurno je neko gladan. 
Sramota, nismo ga zaustavili.“

„Vi, deco, opet zbijate šalu.“
„Eh, mama! Ti si nepopravljiva. Nema 

ti pomoći“, dobaci jedan od nas i prihvati se 
kutlače.

Marinko Jagodić Maki
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Poučne priče
reci ranije…
On je bio ljudina, jaka glasa i odlučnih pokreta. 
Ona bejaše nežna i osetljiva. Uzeli su se. On 
se trudio da joj ništa ne manjka, a ona je pazila 
kuću i odgajala decu. Deca su rasla, poženila se 
i poudavala, te pošli svojim životnim putem… 
uobičajena priča. Kad su sva deca bila zbrinuta, 
ženu je uhvatila neka tuga, sve više je slabila i 
propadala. Kako više nije uzimala hranu, pala 
je u bolesničku postelju. Njezin muž je bio za-
brinut i odveo je u bolnicu. Oko nje su se trudili 
lekari i poznati specijalisti, ali nisu mogli pro-
naći uzroke bolesti.
Samo su slegali ramenima i mrmljali: ¨Hm, 
hm…¨ Na kraju je jedan od njih pozvao muža 
u stranu i šapnuo: „Ja bih rekao… da vaša su-
pruga… jednostavno više nema volje za život“.
Čovek nije ništa odgovrio. Seo je uz krevet i 
uzeo ženu za ruku… njena se ručica izgubila u 
njegovoj ogromnoj šaci. Pogledao ju je i dubo-
kim odlučnim glasom rekao:
„Ti nećeš umreti!“
„Zašto?“ upita ona jedva čujnim glasom.
„Zato jer si mi potrebna!“
„A zašto mi to ranije nisi rekao?“
Od toga dana ženi je pošlo nabolje. Danas se 
vrlo dobro oseća. Lekari se i dalje pitaju od koje 
je to bolesti bolovala i koji su je lekovi tako 
brzo izlečili.
Nemoj nikada čekati sutra da nekome kažeš 
da ga voliš. Reci to odmah. Nemoj reći: „Moja 
majka, moj sin, moja žena… to već ionako 
zna“. Možda i zna. No, bi li se ti ikad umorio 
slušajući voljenu osobu koja ti to ponavlja? Ne 
gledaj na sat. Uzmi telefon i reci: „Ja sam, že-
lim ti reći da te volim“. Stisni ruku osobi koju 
voliš i reci: „Trebam te! Volim te, volim, volim 
te…“. Ljubav je život. Zemljom hodaju živi i 
mrtvi, razlikuju se po ljubavi.

blagoslovi oca
Jedan mladić se upravo spremao da maturira. 
Unazad nekoliko meseci on se divio predivnim 
sportskim kolima izloženim u auto-salonu i, 
znajući da ih njegov otac može priuštiti, rekao 
mu je da je to sve što želi. Kako se dan mature 
približavao, mladić je bio sve više u iščekivanju 
nekog znaka da mu je otac kupio kola.
Konačno, na sam taj veliki dan, otac ga pozva u 
privatne odaje. Rekao mu je da je ponosan što 
ima tako dobrog sina i da ga neizmerno voli.
Zatim mu je pružio lepo upakovanu poklon-ku-
tiju. Radoznao, ali pomalo i razočaran, mladić 
otvori kutiju i nađe u njoj lepu, u kožnom po-
vezu, Bibliju, sa njegovim u zlatu ugraviranim 
imenom. Ljut, on diže glas na svog oca, rekavši:
– Pored onolikog novca, kupio si mi Bibliju?
I izjuri iz kuće, ostavljajući Sveto Pismo.
Otada prođe mnogo godina a mladić postade 
veoma uspešan u svom poslu. Imao je krasan 
dom i predivnu porodicu, ali setivši se da je nje-
gov otac veoma star pomisli da bi trebalo da ga 
poseti. Nije ga video od dana kad je maturirao.
No pre nego što je počeo sa pripremama za 
putovanje, on dobi telegram da se njegov otac 

upokojio i da je sve što je imao ostavio njemu u 
nasledstvo. Bilo je važno da odmah krene kući i 
sve uredi. Stigavši u dom svoga oca, iznenadna 
tuga i žaljenje ispuniše njegovo srce. Poče da 
pretura očeva dokumenta od važnosti kad ugle-
da jednako novu Bibliju kao onoga dana kad ju 
je ostavio za sobom.
Sa suzama u očima stade listati Sveto Pismo. 
A dok je prevrtao stranice, sa zadnje stranice 
ispade ključ od auta. Na njemu je bila kartica 
sa znakom auto-salona, onog istog u kome je 
on video tako željena sportska kola. Takođe je, 
pored znaka, stajao i datum kada je maturirao, 
kao i da je auto isplaćen u celosti.
Koliko smo puta prevideli duhovne blagoslove 
i odgovore na naše molitve samo zato jer nam 
nisu dolazili onako kako smo mi to želeli?
Naravoučenije: Od danas počnimo da gledamo 
iza očiglednosti kako bi čudima bilo omogu-
ćeno da ispune naš život. U životu postoji pet 
stvari, koje ne mogu da se vrate:
1. kamen koji je bačen,
2. izgovorena reč,
3. propuštena šansa,
4. vreme koje je prošlo, i
5. ljubav za koju se ne bori.

moj mali hriste…
Anastasije (svetovno ime Sv. Nektarija) je kao 
dete našao posao kod trgovca duvanom u Cari-
gradu, koji ga nije dosta plaćao. Dete je gorelo 
željom da širi poučne izreke iz duhovnih knjiga 
koje je čitao, i pisao ih je na papirnim kesama 
i paketima mušterija koje su tu kupovale. Mu-
šterije su ih iz radoznalosti čitali, i zasigurno 
dobijali nekakvu duševnu korist od njih.
Dečak je išao bosonog i u pocepanoj odeći, ali 
se uzdao u Boga. Videvši kako trgovac dobija 
mnoga pisma, Anastasije je isto poželeo da na-
piše pismo. Ali kome? Nije mogao roditeljima, 
tamo se pisma nisu isporučivala. Ne ni prijate-
ljima, jer ih nije imao. Zato je odlučio da piše 
Hristu, i da mi kaže o svojim potrebama.
„Moj mali Hriste“, on je napisao, „nemam kecelje 
niti cipela. Pošalji mi ih. Znaš koliko te volim.“ 
Anastasije je zapečatio pismo i napisao na po-
leđini: „Gospodu Isusu Hristu, Nebo.“ Dok je 
išao da pošalje pismo, sreo je čoveka koji je 
držao prodavnicu nasuprot one u kojoj je dečak 
radio. Čovek ga je pitao gde ide, i Anastasije 
mu je samo promrmljao odgovor. Videvši pi-
smo u dečijim rukama, čovek se ponudio da mu 
ga pošalje, pošto je i on sam išao do pošte.
Trgovac je stavio pismo u džep i uverio Anasta-
sija da će ga poslati sa ostalim pismima. Deč-
ko se vratio u prodavnicu duvana sav srećan. 
Kada je izvadio pismo iz džepa da bi ga poslao, 
čovek trgovac je primetio adresu. Zapanjen i 
radoznao, on nije mogao da odoli iskušenju da 
pismo otvori i pročita. Dirnut detinjom verom, 
trgovac je stavio nešto novca u kovertu i anoni-
mno poslao Anastasiju. Kada je primio pismo, 
dečko je bio ispunjen radošću, i zahvali Bogu.
Nekoliko dana kasnije, videvši da je Anastasije 
obučen nešto bolje nego inače, njegov poslo-

davac je pomislio da je dečko ukrao novca iz 
kase i počeo je da ga tuče. Anastasije je samo 
vikao: „Nisam ništa ukrao, moj mali Hristos mi 
je poslao novac!“ Čuvši svađu, drugi trgovac je 
utrčao u prodavnicu i objasnio Anastasijevom 
šefu sve što se dogodilo.

oprostiti, znači voleti!
Bila jednom dva monaha, koji su punih cetr-
deset godina ziveli u istom manastiru, a da se 
nijednom nisu posvađali. 
Jednog dana prvi monah rekao je drugome:
- Ne misliš li da bi trebali bar jednom da se po-
svađamo?
Ovaj drugi je uzvratio:
- Zašto da ne?! Oko čega ćemo se svađati?
- Mogli bismo oko ovog hleba – predlozi prvi.
- U redu, svađajmo se oko hleba. Kako se to 
radi?
-Ovako – rekao je prvi monah – 
Ovaj hleb je sada moj, šta ćeš sad?  
- Zadrži ga – rekao je drugi monah.

tri gosta
Jedna žena izađe iz svoje kuće i ugleda tri star-
ca s dugim belim bradama kako sede u njenom 
dvorištu. Nije ih prepoznala.
Reče: – Mislim da vas ne poznajem, ali mora 
da ste gladni. Molim vas,  uđite i nešto pojedite.
-Je li domaćin kod kuće? – upitaše.
-Nije – reče ona.
-Onda ne možemo ući – rekoše.
Kad se muž uveče vratio kući, žena mu reče šta 
se dogodilo.
-Hajde reci im da sam kod kuće i pozovi ih!
Žena izađe napolje i pozove ih unutra.
-Ne idemo u kuću zajedno – odgovoriše.
-Zašto? – htela je znati.
Jedan od staraca objasni:
-Njegovo ime je Blagostanje – reče pokazuju-
ći na jednog od svojih prijatelja; pokazujući na 
drugog, reče: – On je Uspjeh a ja sam Ljubav. 
Onda nadoda: -Sad idi i raspravi sa svojim mu-
žem kojeg od nas želite u svome domu.
- Žena se vrati unutra i reče svome mužu šta po-
ručiše. Muž je bio presretan. – Predivno – reče. 
– U tom slučaju, pozovimo Blagostanje. Neka 
uđe i ispuni nam dom blagostanjem!
Njegova žena nije se složila. – Dragi, zašto ne 
bismo pozvali Uspeh?
Njihova ih je snaha slušala iz drugog kraja 
kuće. Skoči sa svojim predlogom:
- Zar ne bi bilo bolje pozvati Ljubav? Onda će 
naš dom biti ispunjen ljubavlju!
- Poslušajmo savet naše snahe – rekoše muž i 
žena. Izađi  i pozovi Ljubav da bude naš gost.
 Žena izađe  i upita tri starca: – Koji je od vas 
Ljubav? Molim Vas, uđite i budite naš gost.
Ljubav ustade i krenu prema kući. Druga dvo-
jica takođe  ustadoše i krenuše za njim. Iznena-
đena, gospođa reče: – Pozvala sam samo Lju-
bav, zašto i vi ulazite?
Starci odgovoriše u glas: – Da ste pozvali samo 
Blagostanje ili Uspeh, druga dvojica bi ostala 
napolju, ali budući da ste pozvali Ljubav,  gdje 
god Ona ide, i mi idemo sa njom.
Gdje god je ljubav, onde su i Blagostanje i 
Uspjeh!
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Misli, aforizmi i ostalo
Informaciju provjeri lažnom informacijom, da dođeš do prave 
informacije.
Svakog dana idemo u susret susretu, al‘ se nekad sa njim i 
mimoiđemo.
Ako voliš i ono što drugi ne vole, znaj uvijek ćeš voljeti nešto.
Duša i srce su bogatstvo svakog čovjeka, ako je neko čovjek, a 
ako nije onda mu niko nije kriv da živi u siromaštvu.
Ožiljak je vječnost koja boli i kad je nema.

Ljepota je u našoj prošlosti, sadašnjosti, a možda i u budućnosti, 
ako je bude.
Pauza od čekanja, nije pauza nego novi početak istog čekanja.
Život je lijep, onoliko koliko se borimo sa njegovom ljepotom.
Duša je u koraku sa vremenom, oboje jurcaju, ko li će prvi na cilj.
Neko sve kaže i kad ništa ne kaže.

Đorđo Radović

-Ne griješi samo onaj koji ništa ne radi, a i on je napravio grešku što je 
sebi dozvolio da ništa ne radi.
-Dragi, da li si ti ikada vodio ljubav sa duhovima?
Nisam.
Ja jesam. Naš komšija Pera kaže da je duh.
-Sanjaj, samo sanjaj, ali snovi su ipak samo snovi.
-Hoćeš li mi reći zašto me više ne voliš?
Hoću. Nisam te nikada ni voljela, samo sam tu tajnu čvrsto čuvala.
-Sirotinja nije onaj koji nema, nego onaj kome je svega malo.
-Rđava mu je duša. Kakvo mu je tek tijelo.
-Od koga si ti čula da sam se ja opametio?
Ni od koga! Nisi nikada ni bio pametan.
-Toliko smo godina u braku, a ja sam sumnjao da si još uvijek nevina.
-Dobio sam takav udarac u glavu da sam sve zvijezde prebrojao.
Ako nije tajna, koliko ih ima?
-Dragi, već deset godina smo u braku, imamo i djecu, kad ćemo da se 
vjenčamo?
Najvjerovatnije u staračkom domu, dok malo sazrimo.
-Šta će mi ovaj život?
Ako ti ne valja daj ga meni.
-Bio bih najsrećniji da ostanemo do kraja života zajedno.
Pa i bićemo ako se ne razvedemo.
-Pronašao sam put do srca tvoga.
Pa kakav je, da li je makadam ili asfalt.
-Što plačeš?
Pa bolje je i to nego biti besposlen i ne raditi baš ništa.
-Policajac pita vozača: Ime oca?
Ne znam! To ćete morati pitati njega. Ja ne pričam sa njim već petnaest 
godina, od kad je umro.
-Nisam znao da imaš toliko dug jezik, kako ćeš ga vratiti tamo odakle si 
ga izvadila.
-Ja sam svoje odsvirao. 
Ne laži! Kad si ti znao da sviraš
-Komšija! Dođi mi u nedjelju na sahranu, čini mi se da ću umrijeti. 
Hoću vrlo rado, ako me smrt ne prevari.
-Sudija kaže zatvoreniku: Propjevaćeš vjeruj mi. 
Ja ne znam pjevati, nikad nisam i ne mislim zapjevati.
-Jesi li mi kupio vjenčanicu.
Nisam. Kod Kineza ih nema, a ni jedna druga prodavnica ih nema u 
akciji.
-Otkud ti u srcu mom?
Pa došla sam da vidim ima li mjesta za mene?
Iziđi? Vidim ja da mi je srce izgubilo ritam.
-Noćas sam sanjao da smo vodili ljubav pet sati.
Ja bih voljela da je to java pa makar trajalo pet minuta.
-Toliko te volim da bih za tobom otišao na kraj svijeta.
Ne laži! Nemaš para ni za gradski autobus
-Sinoć sam opet bio pijan.
Ništa čudno. Mene bi iznenadilo da si bio „trijezan“.
-Snajka! Ustaj, već je dvanaest sati.
Podne, majko! Donesi mi nešto da pojedem i čašu vode. Nema računa 
da ustajem. Dok se najedem već je noć.
-Imaš sreću, živićeš još dva dana, a mogao si juče umrijeti.

-Volio bih zaviriti u tvoju glavu da vidim šta ima u njoj.
Do sada je nisam nikome otvarala, neću ni tebi.
-Kad ćemo početi da vodimo ljubav?
Pa to radimo svako veče.
Ako je to za tebe ljubav onda si zec sa kratkim ušima.
-Iz dana u dan tonem.
Pa ko ti je kriv kad ne znaš da plivaš.
-Dužan si i Bogu i narodu.
Ne laži! Od Boga nisam ništa posudio.
-Ako sutra ne budeš radio pozovi me da ti pomognem.
-Bila bih najsrećnija da te nikada nisam srela.
Pa kako bi se onda upoznali?
-Gdje ćeš? Kuda ideš?
Šta te briga! Nećeš sa mnom.
-Skromnost je velika vrlina, ali za nju ne možeš ništa da kupiš.
-Koliko imaš prijatelja – toliko vrijediš. Ja ih imam puno, ali su moji 
džepovi „prazni“.
-Oči me bole!
Bolje da te bole nego da ih nemaš.
-Brigo moja pređi na drugoga.
Nažalost, nisam prelazna bolest.

Daleko si majko

Sam u sobi u dalekom svijetu,
daleko od rodnoga kraja,
sanjam oca, sanjam staru majku,
sanjam sliku svoga zavičaja.

Daleko si majko, daleko si oče
pored živih roditelja
osjećam se k’o siroče.

Moje misli tebi lete majko,
preko brda i sinjega mora,
a umorno lice ukrašava
svakim danom neka nova bora.

Daleko si majko, daleko si oče
pored živih roditelja
osjećam se k’o siroče.

Plavu kosu prekrilo je inje
srce bolno tužnu pjesmu piše,
vratiću se svome rodnom kraju
tuđina mi dodijala više.

Daleko si majko, daleko si oče
pored živih roditelja
osjećam se k’o siroče.

Gojko Malešević
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tajna cara trojana
Kada neko cara Trojana brije
Ne smije ni slučajno da mu se smije.
Isto tako kada ga šiša
Mora da bude tiši od miša. 

Tajna mora strogo da se čuva
Ne smije okolo da se muva.
Da istina ne bi na vidjelo izašla
Jer bi ga zla sudbina snašla.

prvi ulov
Lovio sam prvu ribu
Al’  neće da se prima
Ni za glavu živu.
Hodam ja po obali sa štapom
A ribice gledam sa željom žarkom
Bježi riba kao da zna

Da sam veliki ribolovac ja.
Kad ulovih jednu, mama kaže: „baci!“
A meni se pred očima smrači.
Neću bacit’ ovolike ribe,
Težila je dvije deke vage žive.

pica
Moja cura voli picu
To joj se iskreno vidi na licu.
Roditelje da joj je kupe moli,
Zato što picu jako voli.
Od žvakanja pice
Zabolele su je vilice.
I koka-kolu uz picu pije
Pa joj od svega dobro nije.
Koka-kola nije zdrava,
Zdravo piće daje krava.

Зоран Орешчанин, 
10 год
ОШ Копер, Копар, Р Словенија
Школа српског језика у оквиру Академско културно уметничког друштва „Коло“, Копар
Ментор: проф. Нада Чупковић
(инспирисан бајком: У цара Тројана козје уши; за ову бајку у стиху Зоран је освојио 
специјалну награду на литерарно- ликовном конкурсу Дечје библиотеке Змај из Београда 
под називом У хајку на бајку)

med

Hajde , mala pčelice,
Sleti tu, na cvet,
Pa sa svojom porodicom
Napravi nam med.
Da budemo deca zdrava,
Da budemo snage puni,
Da veselo skakućemo,
I doktore zaobiđemo.

KAD UMREM
Kad umrem i kad me sahrane šta će iza mene 
da ostane?
Hrpa cigle i vila do neba, 
na banci pun račun, 
sef pun deviza, dijamanata…ma svega.
Ključevi za petnaest bijesnih automobila, 
po ormanima sve kašmir i svila.
Zlatne kašike, noževi  i viljuške, 
u vitrinama stari pištolji i puške.
U Africi negde imam i selo, 
za male pare kupila sam i ostrvo cijelo.
Jahta tolika, da ne vidim mora, 
botoks u licu, nemam ni bora.
Vile i kuće rastu kô gljive posle kiše, 
dupe mi puno svega..jedva se diše.

Bila je jednom, nema je više,  
jedno srce veliko, za kojim narod uzdiše.
Ostale pjesme, riječi su njene, 
dobrota jedne lijepe žene. 
E pa kad umrem i kad me sahrane to će iza 
mene da ostane. 
Kula se sruši i brod potone, 
a ja ću da živim u djelima svojim…
To zauvijek ostaje.

PUSTITE MI DUŠU
Pustite moju dušu neka ide.
Obrišite majci suze koje zemlju moče, 
zagrlite oca koji u dalj gleda, 
pustite da idem, moja duša s anđelima hoće.

Ne zovite njega, ne pišite pisma, 
nek ne zna za mene, ni za moje boli, 
nek ne zna za srce slomljeno, 
kad nije htjeo da zna za ženu koja voli.

Srce mi je bilo puno pjesme, 
puno pjesme i ljubavi krasne.
Oči sijale žarom su sunca,
sve strane neba bilu su čiste, jasne.

Otišao je zbog ljubavi druge, 
ugasio žar mi u očima, 
srce mi u kamen pretvorio, 
budna sam čekala njega noćima.

Kad zemlja mi tijelo prekrije, 
i strune mi meso pod njom, 
umjesto srca će kamen da ostane, 
spomenik ženi, koja je voljela dušom svom.

NAJBOLJI DRUGOVI
Rodila ih majka, najbolje drugove, 
u igri saveznike, u školi učenike.
Rodila ih sedmero braće i sestara, 
kajala se nikad nije, što prave ljude svijetu je 
dala. 

Vremena su teška bila, nije bilo para, 
kakvo meso i slatkiši, velika glad se stvara.
Prova najbolji drug im je bila, 
majka ih je sa tim sve podigla i odgojila. 

U školu su naizmjenično hodali, 
pa na sred puta jedno drugome opanke davali. 
Jedini krevet slama im bila, 
sudbina nije mama, već zla im bila je vila.

Pasli su krave i čuvali ovce, 
jedno drugome do uha su bili, 
radili teško od zore do mraka, 
poštovati svaki  komad hljeba dobro su naučili. 

Juče biše djeca al’ danas već su ljudi, 
sudbina jeste da ne bi im mila, 
al’ danas svi oni su hvala bogu, 
naučili i raširili svoja krila. 

Po svijetu so otišli svako po svome, 
stvorili dom i gnijezdo svoje. 
Postali gospoda velikoga grada, 
stomak im više od gladi ne strada.

U zavičaju odjekuje pjesma, 
kad sretne se sedmero braće i sestara, 
suze radosnice u zavičaju teku 
janjci i prasići na ražnju se peku.

Majke što ih rodi, dugo nema više, 
sad je red na njima, da svako svoju priče piše.
Jednome od braće ja sam glavna priča, 
jer postao je otac i djeda od nekad poznatog 
mladića. 

Brigita Bratkovič Stankić
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душа 
…И Врховни Бог издвоји Душу из свога бића и у њој сазда Љепоту. 
Дарова јој њежност јутарњих лахора, мирис пољскога цвијећа и 
благост мјесечеве свјетлости. 
Подари јој пехар радости и рече: Из њега ћеш пити само када 
прошлост заборавиш и будућност занемариш. Затим јој подари 
пехар туге и рече: Из њега ћеш пити да би схватила суштину 
животне радости. 
Затим у њу уведе Љубав која Душу напушта са првим трагом 
похоте, и уведе у њу дражесност која из ње нестаје са првом ријечју 
узноситости. 
И обдари је знањем небеским да је води путевима истине. 
И спусти у њене дубине способност да види што се не да видјети. 
И створи у њој емоције које прате визије и химере. 
И одјену је рухом чежње које анђели од дугиног треперења 
саткаше. 
Потом у њу постави таму сумње која је сјенка свјетлости. 
Онда узе Господ огањ срџбе, и вјетар што пуше из пустиње 
незнања, и пијесак са обале мора егоизма, и земљу испод ногу 
времена и сазда човјека. 
Даде му слијепу снагу што бијесни у безумљу и покорава се 
уживањима. 
И удахну му живот који је сјенка смрти. 
И Врховни Бог се осмјехну, па заплака, осјети безграничну љубав, 
те сједини човјека и његову Душу… 

инструкције за живот!!!! 
Пружај људима више него што очекују, и ради то с вољом.  
Научи напамет стихове које волиш.  
Не вјеруј у све што чујеш, не троши време на спавање, и не спавај 
толико колико би желио. Кад кажеш некоме: ‚Ја те волим‘ реци то 
зато што тако осећаш.  
Кад кажеш: ‚Жао ми је‘, ‚опрости ми‘, гледај особу у очи. 
Буди заручен најмање шест мјесеци, пре него што се ожениш.  
Веруј у љубав на први поглед.  
Не спрдај се с туђим сновима.  
Воли дубоко и пасионирано.  
Можеш бити повређен, али то је једини начин да живимо пуни живот.  
Ако се не слажеш, буди ипак лојалан.  
Не вређај.  
Не осуђуј никога због његових рођака.  
Говори полако, али мисли брзо. 
Ако те неко пита о нечему на што ти не желиш одговорити, упитај с 
осмјехом: ‚Зашто те то занима?‘. 
Не заборави да највеће љубави и највећи успеси, обухватају и ризике. 
Назови често своје родитеље ако не живите заједно. 
Кажи ‚на здравље‘ кад чујеш да неко кине. 
Не заборави три ствари:  
Поштуј самог себе. 
Поштуј друге.  
Одговоран си за све што радиш. 
 
Не дозволи да један мали неспоразум поквари велико пријатељство.  
Кад приметиш да си погрешио, исправи то брзо.  
Одговарај на телефон с осмехом, да онај који зове чује да се ти 
осмехујеш.  
Заснуј брак са женом/човјеком, који воли разговарати. У старости 
ће вам конверзација бити важнија од било чега.  
Не буди пуно сам. 
Отвори своје наручје за размену/промену, али не занемари своја 
вредновања.  
Ћутња је понекад најбољи одговор.  

Духовне поуке
Читај више књиге и мање гледај ТВ.  
Живи добар и достојан живот. Касније у старости можеш уживати 
у сећањима.  
Веруј у Бога, али закључавај свој ауто. 
Важно је да је атмосфера у кући испуњена с љубављу. 
Учини увијек тако да створиш мир и хармонију својој околини.  
Ако си у неспоразуму са својим љубљеним/ом, промотри ситуацију 
каква је сада, а не каква је била некада.. 
Читај између редова..  
Подели с другима оно што знаш. 
Тако се ствара бесмртност. Буди брижан према нашој планети. 
Моли се, постоји једна неописива снага у молитви.  
Не прекидај никада некога ко ти управо покушава доказати своју 
оданост.

Не забадај нос у све.  
Не буди превише радознао. 
Не веруј никада мушкарцу/жени, који не жмуре кад га/је љубиш.  
Једанпут годишње отпутуј негде где никада ниси био.  
Зарађујеш ли пуно пара, пласирај их негде где ћеш моћи помоћи 
другима. То је највеће задовољство што ти богатство може дати. 
Не заборави да, не успеш ли у свему што желиш, понекад је то 
срећан погодак.  
Не заборави да љубав између две особе треба бити више него 
потреба једног за другим.. 
Сагледај чега се мораш одрећи на свом путу.  
Приближи се љубави и кухињи с одважношћу и преданошћу. 

Иди смирено кроз буку и ужурбаност и сети се мира који можеш 
наћи у тишини. 
Колико је могуће, буди у добрим односима са свим људима. 
Говори своју истину смирено и јасно и слушај друге, чак и глупе и 
неуке; и они имају своју причу. 
Избегавај бучне и насилне особе, оне су терет духу. 
Ако упоредиш себе с другима, можеш постати огорчен или 
поносан; јер ће увек бити већих и мањих од тебе. 
Радуј се својим достигнућима и плановима. 
Одржи занос за свој лични позив, ма колико он скроман био; 
то је прво благо у променљивим временима 
Буди опрезан у својим пословима; јер свет је пун превара, али нека 
те то не омета да видиш врлине колико је има. 
Многи људи теже за високим идеалима и свуда је живот пун 
хероизма. 
Буди оно што јеси. Буди свој! 
Поготову немој глумити љубав. 
А немој бити подругљив према љубави, 
јер упркос огорчености и разочарењима, она је вечна као трава. 
Спокојно прими искуство година, складно напуштајући ствари из 
младости. 
Али немој сам себе жалостити измишљотинама. Многа страховања 
настају од умора и усамљености. 
Осим одржавања здраве стеге, буди благ према себи. 
Ти си дете свемира, ништа мање него сто је дрвеће и звезде. 
Имаш право бити овде. 
И било ти то јасно или не, нема сумње да се свемир развија како треба. 
Дакле буди у миру с Богом, ма како га замисљаш, и без обзира 
какав ти је посао и чему тежиш у бучном комешању живота, задржи 
мир у својој души. 
Поред све прљавштине и јадиковања и порушених снова, ово је 
ипак диван свет. 
Буди пажљив!  
Тежи да будеш срећан! 
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Ako je i koliba, naša je.
Ako kupuješ često ono što ti ne treba, skoro ćeš 
prodavati ono što ti treba.
Bele ruke tuđ posao miluju.
Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj.
Bogatstvo menja ćud, retko nabolje.
Bolje je imati rđavu godinu, nego rđava susjeda.
Bolje prazna kesa nego prazna glava.
Cvet je najlepši dok je neubran.
Čovek se pozna u tri slučaja: u jelu, u bogatstvu i u 
pijanstvu.
Čuvaj se onih koji kroz smeh ujedaju.
Čuvaj se onoga ko stavlja obraz pod opanak.
Čuvaj se tihe vode i psa koji ćuti.
Da padne na leđa, razbio bi nos.
Dobar čovek uvek ostaje početnik.
Dobra krava se i u štali proda!
Dobra žena poštuje muža, pa da je kao pevac.
Dok dete ne padne, ne može naučiti da hoda.
Dok prosi, zlatna usta nosi, a kad vraća, pleća obraća.
Dok se mudri namudrovaše, ludi se naživovaše.
Džabe je i sirće slatko.
Džak soli treba pojesti sa čovekom, da bi ga dobro 
upoznao.
Gde je sova izlegla sokola?
Hartija i ćuprija trpe sve
I sunce prolazi kroz kaljava mesta, ali se ne okalja.
Istina i žena najlepše su - gole.
Kad bi se sve pameti iznele na vašar, svak bi se svoje 
mašio.
Kad mator pas laje, valja videti šta je.
Kad najviše grmi, najmanje kiše pada.
Kad se prase naije, ono korito prevali.
Kakav pozdrav, onakav i otpozdrav.
Lakše je skuvati železo nego savladati ženinu 
tvrdoglavost
Lavica jedno okoti, ali lava.
Lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati.
Ludi boj biju, a mudri vino piju.
Među ćoravima ko ima jedno oko, meću ga za cara.
Na jeziku med, a na srcu jed.
Navalio ko zima na gola čoveka.
Navika je jedna muka, a odvika dve muke.
Ne boj se onoga kome nisi dobro učinio
Ne budi otrov da truješ drugog i ne budi med da te 
drugi poližu.

Ne zna da besjedi, a ne ume da ćuti.
Nema većega zla od zle pameti.
Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.
Niko ne može tako malo da me plati, koliko malo ja 
mogu da radim.
Njiva traži radnika, a žena neradnika.
Oboje je zlo: i svima verovati, i nikome.
Od male iskre velika vatra.
Pouzdan kao vrbov klin.
Rat, rak i rad, su tri najgore srpske reči.
Rđa ne prijanja za zlato
Reči treba meriti, a ne brojati.
Rodi me majko srećnog, pa me baci u trnje
S dobošem se zec ne lovi.
Sačuvaj se Bože, od mirnog sina kod opake snaje.
Srditom popu prazni bisazi.
Srebrno sedlo ne čini dobra konja
Srećan je onaj koji sedi u svojoj kući
Stara čoveka ne pitaju: šta te boli? no: šta te ne boli?
Svaka je šala pola istine.
Svaka mu reč batina vredi
Sveća je sveća ako je slepac i ne vidi
Što je veća ptica, veće joj gnezdo treba
Što srce ne zapazi, to ni oči ne vide
Teško glavi kad rep zapoveda.
Teško je mudrom među budalama besediti.
Teško nogama pod ludom glavom
Tuđa ruka svrab ne češe.
Tuđoj se budalaštini smejemo, a svoje se ne stidimo
U gladnim očima svaki je komad mali.
U ratara crne ruke, a bela pogača.
U tuđem oku vidi slamku, a u svome grede ne vidi.
Učini dobro, ne kaj se; učini zlo, nadaj se.
Umro ko radi, umro ko ne radi
Više je ljudi pomrlo od jela i pića nego od gladi i 
žeđi.
Više valja gram pameti, nego oka snage.
Zajedničkom konju, grbava su leđa.
Zima ne traži ljepote, nego toplote.
Zlatan lanac slobodu ne pruža.
Zlato je čisto i u prljavoj kesi.
Zlo je ko ne zna, a učiti se ne da.
Žalost i radost se poznaju čoveku po licu.
Ženi je najslađi zalogaj - muško srce.
Žežen kašu hladi.
Žive ko pas i mačka.

Mudre misli



Маринко Јагодић Маки:

ВОДА
Отекла си из мајчине утробе
да бих ја дошао на свет.
Одмах си ме умила – 
опрала ми очи да видим сунце.
У име Оца, и Сина, и Светога духа
постала си света
да би ме крстила.
Кад сам био жедан
несебично си ме појила;
на врућини дозволила
да пливам по теби...

Све је било дивно
док једнога дана
ниси ти запливала по мени,
подсетивши ме на Нојеву барку.

А можда и није тако,
можда сам премали да бих 
разумео?
Вероватно си ти и даље дивна;
шалећи се са Нојевом барком
ти си у ствари гледала
да ли сам довољно Човек.

Уз велике поплаве,
у мају, 2014.

Фото: Бранко Баћовић


