
Савез српских друштава Словеније ǀ Број 56 ǀ Година 15 ǀ Мај 2019 

Новине српске

19. ФЕСТИВАЛ 
ФОЛКЛОРНИХ ГРУПА ССДС



2 | Ријеч уредника | Мај 2019

Поздрав
Поштовани читаоци,

Поново смо с вама, са новим бројем Новина српских Мостови, са новим 
вијестима о догађајима у нашим друштвима и Савезу, а тих догађаја је било 
заиста много, скоро у сваком друштву десило се понешто, а о свему можете 
прочитати на страницама Мостова.

Савез српских друштава Словеније имао је три веома важне активности, 
а те активности везане су и за дјеловање друштава. Први од тих догађаја 
је посјета Недељка Чубриловића, предсједника Народне Скупштине 
Републике Српске. Предсједник Чубриловић посјетио је Савез српских 
друштава Словеније 31. марта 2019. и разговарао са представницима Савеза. 
Опшриније о томе у посебном чланку.

Други, такође важан догађај је 24. редовна годишња скупштина Савеза 
српских друштава Словеније, која је одржана 31. марта 2019. у Љубљани 
и на којој је изабрано ново вођство Савеза и нови предсједник Златомир 
Бодирожа.

Трећи догађај је 19. фестивал фолклорних група ССДС који је био 11. маја 
2019. у Церкљу на Горењскем, а на којем је учествовало дванаест друштава, 
најбоље пласирани учетвоваће на 24. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону која ће се одржати 8. и 9. јуна 2019. у Београду.

Друштва су такође била веома активна, што показује и број чланака и њиховим 
догађајима, углавном на подручју културе, али и очувања традиционалних 
вриједности и обичаја српског народа. Културним програмом обиљежен је 
и Дан државности Републике Србије.

Фолклорна дјелатност је најмасовнија дјелатност и зато је и било највише 
догађаја везаних за традиционалне игре и пјесме, одржани су годишњи 
концерти у неколико друштава, а нека од тих друштава годишњим 
концертима обиљежила су и своје годишњице постојања. Што је веома 
значајно за српску заједницу у Словенији на тим догађајима учествовао је 
велики број младих, оних из основних и средњих школа, што обећава лијепу 
будућност не само у фолклорној дјелатности, него и у другим облицима 
културног дјеловања.

У дјеловању српских друштава у Словенији присутна је дјелатност на 
подручју драмског стваралаштва и књижевности, изведено је и неколико 
монодрама, драма и рецитала, а очекује се и издавање књига. Све то 
доприноси развоју и очувању српског језика и писма на овим просторима, а 
то је и начин да млади уче језик својих предака.

О свим овим догађајима можете прочитати на страницама Мостова, као и 
о другим занимљивостима везаним за културу, историју, традицију српског 
народа. Надам се да ћете бити задовољни са садржајем овог броја Мостова 
и да ће свако наћи понешто за себе.

Душан Јовановић
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Скупштина је одржана у недјељу, 31. марта 
2019. у Љубљани, уз присуство 45 делега-
та из 15 друштава која су чланови Савеза 
српских друштава Словеније. На почетку 
рада скупштине мр Драго Војводић, доса-
дашњи предсједник ССДС, поздравио је де-
легате и предложио органе скупштине ,прво 
радно предсједништво у саставу: Крстан 
Шућур из СКД „Петар Кочић”, предсједник 
радног предсједништва, Недељка Стубичар 
из ПКУД „Свети Никола” Марибор и Ми-
рослав мартић из КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица, чланови. Верификациону и кан-
дидациону комисију чинили су Митар Вуји-
новић из КД „Брдо” Крањ, Остоја Бубње-
вић из СКД „Ново Место” из Новог Места 
и Милош Милић из СКПД „Свети Сава” 
Крањ. Записничар је био Душан Јовановић 
из СКПД „Свети Сава” Крањ.

Након избора радних органа скупштине 
приступило се гласању о дневном реду, а за-
тим су на ред дошле и остале тачке дневног 
реда, а као прве извјештаји. Извјештај о раду 
Извршног одбора у 2018. години, односно 
од задње скупштине, поднио је мр Драго 
Војводић и истакао реализоване пројекте 
као и друге активности Савеза. У одсутно-
сти Драгана Савића, предсједника Надзор-
ног одбора, извјештај је прочитао Крстан 
Шућур. Извјештај о финансијском посло-
вању поднио је Душан Јовановић, секретар 
и благајник ССДС, а Данијела Пећанац је 
поднијела извјештај Суда части.

Послије поднесених извјештаја услиједила 
је дискусија у којој је учествовала већина 
присутних делегата из свих друштава. Деле-
гати су расправљали и постављали питања о 
свему томе што је рађено у протеклом пери-
оду, упућено је подоста негативних критика, 
чак и за пројекте који су били веома успјеш-
но урађени, као што су Новине српске „Мо-

Ново вођство ССДС
Одржана 24. редовна годишња 
изборна скупштина Свеза српских 
друштава Словеније на којој је 
изабрано ново вођство Савеза

стови” и Фестивал фолклорних група, као и 
цјелокупна дјелатност Савеза. Након веома 
бучне и на моменте мучне дискусије усвоје-
ни су сви извјештаји.

Дошао је ред и на избор нових органа Саве-
за српских друштава Словеније, а друштва 
су имала могућност да предлажу своје кан-
дидате за све функције и органе Савеза још 
прије одржавања скупштине. С обзиром на 
то да су била два кандидата за предсједни-
ка, и то Златомир Бодирожа из КД „Брдо” 
Крањ и Марко Сладојевић из СКУД „Ви-
довдан”, скупштина је одлучила да гласање 
за предсједника буде тајно. Прије гласања 
оба кандидата су представила свој програм 
дјелованај Савеза у наредном периоду. Ве-
рификационо кандидациона комисија по-
дијелила је гласачке листиће и приступило 
се гласању, а након тога јавном преброја-
вању гласова. Златомир Бодирожа је добио 
26 гласова, или 57,78%, а Марко Сладојевић 
19 гласова или 42,22%, чиме је нови пред-
сједник Савеза српских друштава Словеније 
постао Златомир Бодирожа.

Гласање за два потпредсједника Савеза било 
је јавно, а кандидати су били Јово Јауз из СД 
„Др Младен Стојановић” Велење, Јасмина 
Крапше из СКД „Марибор” из Марибора и 
Душан Јовановић из СКПД „Свети Сава” 
Крањ, а за потпредсједнике изабрани су Јово 
Јауз и Душан Јовановић који су добили по 
27 гласова, испред Јасмине Крапше са 19 
гласова.

Скупштина је једногласно, гласовима свих 
делегата, изабрала Надзорни одбор у саста-
ву: Синиша Живковић из СКД „Слога” 
Нова Горица, Младен Миливојевић из СКД 
„Марибор” Марибор и Славко Павловић из 
КУД „Младост” Љубљана, затим исто тако 
једногласно Суд части у саставу: Данијела 
Пећанац из СКД „Марибор” Марибор, Сње-
жана Бранисављевић из СКД „Ново Место” 
Ново Место и Недељка Стубичар из ПКУД 
„Свети Никола” Марибор. Изабран је и 
Извршни одбор, исто тако гласовима свих 
делегата, у саставу: Бранко Бајић из АКУД 
„Коло” Копар, Златомир Бодирожа из КД 
„Брдо” Крањ, Милан Стојановић из КПСХД 
„Вук Караџић” Радовљица, Драго Војводић 
из КУД „Младост” Љубљана, Милош Богда-
новић из ПКУД „Свети Никола” Марибор, 
Јово Јауз из СД „Др Младен Стојановић” 
Велење, Остоја Бубњевић из СКД „Ново 
Место” Ново Место, Илија Јанковић из 
СКД „Слога” Нова Горица, Раде бакрачевић 
из СКД „Штајерска заједница” Марибор, 
Јасмина Крапше из СКД „Марибор” Мари-
бор, Крстан Шућур из СКД „Петар Кочић” 
Крањ, Цвијетин Нешковић из СКД „Сава” 
Храстник, Душан Јовановић из СКПД „Све-
ти Сава” Крањ, Мирјана Ћосић из СКУД 
„Видовдан” Љубљана и Милош Демоњић из 
СПД „Никола Тесла” Постојна.

Текст и фото: Душан Јовановић

Драго Војводић, Мирослав Мартић, Крстан Шућур и Недељка Стубичар

Делегати на скупштини
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У разговору са предсједником Народне 
скупштине Републике Српске Савез српских 
друштава Словеније представљали су: мр 
Драго Војводић, предсједник, Златомир Бо-
дирожа, члан Извршног одбора, Душан Јо-
вановић, секретар и Крстан Шућур, члан Из-
вршног одбора, а уз Недељка Чубриловића 
присуствовао је и др Златко Јурић.

У уводу мр Драго Војводић поздравио је го-
сте и захвалио се на посјети, а затим предста-
вио Савез, његово оснивање и дјеловање, као 
и дјеловање друштава која су у Савезу, њих 
петнаест. У вези са статусом и положајем 
српске заједнице у Словенији споменуо је 
Декларацију Републике Словеније о поло-
жају народних заједница припадника народа 
некадашње СФРЈ у Републици Словенији, 
којој је требало да се почне са регулисањем 
статуса и положаја етничких заједница у 
Словенији. Такође, споменуо је и друге ак-
тивности које су се водиле и које се води 
око рјешавања овог проблема. Предсједник 
Војводић је информисао о проблему са којим 
се сусрећу јер нису признати као национал-
на мањина, те да очекују да се у рјешавање 
тог питања укључе власти Српске и Србије. 
Срби, послије Словенаца, најбројнији народ 

Посјета предсједника 
Народне скупштине 
Републике Српске
Предсједник Народне скупштине Ре-
публике Српске Недељко Чубрило-
вић посјетио је 31. марта 2019. Савез 
српских друштава Словеније

у Словенији, али они у тој држави немају оно 
што су добили Словенци у Србији.

Златомир Бодирожа је такође испоставио 
проблем око признања статуса национал-
не мањине и нагласио да је то питање свих 
питања. Истакао је потребу сусрета с зва-
ничницима Републике Србије и Републике 
Српске приликом њиховог боравка и посјете 
органима власти Републике Словеније.
Крстан Шућур је споменуо повезивање 
друштава и Савеза са институцијама у Ре-
публици Србији и Републици Српској и 

сарадњи са културним и другим институ-
цијама. Навео је и питање партиципације у 
органима власти и споменуо примјер Крања 
гдје је неколико Срба вијећника у скупшти-
ни Града Крања, али су они ту преко поли-
тички странака.

Душан Јовановић је навео да у Словенији 
статус националне мањине имају само 
Мађари и Италијани, али да је тај статус на-
сљеђен од бивше СФРЈ.

Предсједник Недељко Чубриловић је прво 
констатовао да словеначке власти Срби-
ма и другим етничким заједницама не дају 
статус националне мањине, јер већ постоје 
грађанска права која сви уживају. Нагласио 
је да неријешено питање статуса чини још 
један проблем у реализацији пројеката, јер 
нису саставни дио буџета, односно политике 
која се води на нивоу државе. Мишљења је 
да су сви политичари у Србији и Републици 
Српској обавезни да стану у заштиту српске 
заједнице у Словенији, колико је то могуће 
и у складу са капацитетима. Предложио је 
да се преко институција Републике Српске 
покуша заједнички покренути акцију за рје-
шавање свих проблема, прије свега статуса, 
и да се тражи подршка за рјешавање свих 
питања. Навео је такође и потребу бољег по-
везивања са Амбасадом Босне и Херцегови-
не у Љубљани.

 Текст и фото: Душан Јовановић

Златомир Бодирожа, Драго Војводић, Крстан Шућур, Недељко Чубриловић и Златко Јурић
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Фестивал фолклорних група ССДС је 
највећи догађај на подручју фолклорне дје-
латности српске заједнице у Словенији. Ово 
је прилика да фолклорне групе покажу како 
нове кореографие, исто тако и неке од ра-
нијих година, које су припремали више мје-
сеци, а у припреме је уложено много труда, 
воље, знања и енергије.

Овогодишњи 19. Фестивал одржан је 11. 
маја 2019. у Културном храму Игнација 
Борштина у Церкљу на Горењскем, иначе 
родном мјесту Даворина Јенка, композито-
ра српске химне „Боже правде”. Пред више 
од двјеста гледалаца у уводном поздраву 
Снежана Максимовић, водитељ програ-
ма, истассклас је дас је „трасдицијас дело 
људких радњи, које се у времену креативно 
допуњавају и на тај начин развијају и трају 
кроз генерације”. У наставку је додала да 
„управо те богате вредности су нешто што 
ствара нераскидиве везе међу људима, па су 
се тако и наша српска друштва у Словенији 
сјединила са циљем да очувају своје српско 
културно наслеђе”.

Изразивши добородшлицу присутнима Сне-
жана Максимовић је нагласила да је и овај 
фестивал, као и претходних година, такми-
чарског карактера и да ће најбоље бодоване 
и оласиране фолклорне групе стећи право 
наступа на 24. европској смотри српског 
фолклора дијаспоре и Срба у региону која ће 
се одржати 8. и 9. јуна 2019. у Центру Сава 
у Београду. Поред фолклорних група које су 
наступиле у такмичарском дијелу програма, 
учествовале су и групе у ревијалном дијелу. 

19. фестивал фолклорних 
група ССДС
Одржан 19. фестивал фолклорних група Савеза српских друштава Словеније на 
коме је наступило дванаест фолклорних група са више од триста фолклораша

У прелијепом амбијенту Културног храма 
Игнација Борштника водитељ Снежана Мак-
симовић поздравила је Зорану Влатковић, 
амбасадора Репбулике Србије у Словенији 
и Ивану Јакшић Матовић, првог секретара и 
конзула у Амбасади Србије. Такође, поздра-
вила је и представнике СКУД „Понтес-Мо-
стови” из Трста који су присуствовали овом 
лијепом догађају, а исто тако и представнике 
свих српских друштава.

Након тога присутнима се обратила амаба-
садор Зорана Влатковић, поздравила при-
сутне и учеснике у програму и отворила 19. 
фестивал фолклорних група Савеза српских 
друштава Словеније.

Реализацију овогодишњег Фестивала омо-
гућио је Јавни фонд Републике Словеније за 
културне делатности, а велику помоћ орга-
низатор, односно Савез српских друштава 
Словеније, добио је и од Арс кафе Крањ. 
Овом приликом захваљујемо им се на њихо-
вој помоћи и подршци.

Част да отворе програм 19. фестивала при-
пала је КД „Брдо” из Крања. Они су предста-
вили дио обичаја Беле недеље у Гружи. Уз 
много пјевања и занимљивих обредних сце-
на публика је између осталих видјела и чула 
игре и пјесме: „Домаћине отварај капије”, 
„Имам жену радаву”, „Шетња”, „Рудничан-
ка”. Аутор кореографије је Славица Миха-
иловић, музички аранжман урадио Здравко 
Ранисављевић а умјетнички руководилац 
фолклорне групе је Милан Гламочанин.

Млади фолклораши СПД „Никола Тесла“ 
Постојна приказали су кореографију „Игре 
из Пчиње”, аутор кореографије: Велимир 
Аговски, музички аранжман написао Алек-
сандар Степић, а умјетнички руководилац 
фолклорне групе је Цвијета Гојковић.

Игре Пилето ми пе‘е, Селка, Шестица, Бу-
гарка, Чачак нико Јану не верује, Власинка, 
Чачак садила Јана заступљене су у сплету 
игара по називом „Кад бапне гоч у мене 
срце да искочи” из Црне Траве коју су изве-
ли фолклораши КУД „Божур” из Љубљане. 
Игре су приказане на аутохтони начин без 
модификација у основним обрасцима тради-
ционалне игре. Аутор кореографије и умјет-
нички руководилац је Милан Гламочанин, а 
музичког аранжмана Жанијел Шубља.

Сплет игара из Врањскога Поља одиграли 
су чланови ветеранске група СКД „Сава” 
Храстник. Ради се о класичној кореогра-
фији и жељи да се испоштује стил области, 
као и  играчки образац игара. Аутор корео-
графије и умјетнички руководилац је Алек-
сандар Бабић, музички аранжман урадио је 
Дарко Ћитић.

Са сјеверо-истока Словеније дошла је фолк-
лорна група СКД „Марибор” из Марибора 
која је приказала кореографију под нази-
вом „Народне игре из Владичиног Хана” у 
којој су приказане, у сплету, најкарактери-
стичније игре Владичиног Хана и околине. 
Аутор кореографије је Јанко Димитријевић, 

Амбасадор Зорана Влатковић

Публика и гости
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музичког аранжмана Здравко Ранисављевић, 
а умјетнички руководилац фолклорне групе 
је Ана Добријевић.

Из Велења је дошла млада фолклорна група 
СД „Др Младен Стојановић” која се предста-
вила кореографијом која носи назив „Игре 
из Левча”. Аутор кореографије и умјетнички 
руководилац је Зоран Јауз а музички аранж-
ман је написао Милован Николић.

Како рече водитељ Снежана Максимовић 
темперамент, динамика и емоције су оно 
што ову тачку чини посебним. Једна од 
врло старих песама, која се изводила уз игру 
је песма под називом Цоне моме Цоне, а у 
кореографији под називом Голуб г’ка на ја-
бука” заступљене и друге пјесме и игре из 
Босилеградског Крајишта. А које су извели 
фолклораши КУД „Младост” из Љубљане. 
Аутор кореографије је Слободанка Рац, 
музичког аранжмана Јулијан Рац а умјет-
нички руководилац фолклорне групе је 
Милка Марин.

Кореографија „Игре и песме из Црноречја” 
приказује сегменте жетелачког обичаја, 
представљене песмом и глумом кроз један 
шаљиви наратив. Издвојене су специфич-
не игре и песме Црноречја, североисточ-
не области Србије, а све то приказали су 
ревијално чланови ветеранске фолклорне 
групе АКУД „Коло” из Копра. Аутор коре-
ографије, музичког аранжмана и умјетнич-
ки руководилац фолклорен групе је Весна 
Бајић Стојиљковић.

Публика је имала прилику да још једном 
види сплет игара из Црне Траве, односно 
кореографију „Кад бапне гоч у мене срце да 
искочи”, којим су се представили чланови 
СКД „Слога” из Нове Горице. Ради се о ко-
реографији, са више посебних прича и сцен-
ског обичаја, где се у моментима надигра-
вају момци и девојке. Циљ је било приказати 
богате играчке образце и прелепе мелодије 
тога краја, који су атрактивни, техничко зах-
тевни и траже од играча велико знање и спо-
собност. Аутор кореографије Милан Гламо-
чанин, музичког аранжмана Павле Убовић а 
умјетнички руководилац је Давид Грујић.

Ветеранска фолклорна група СКД „Петар 
Кочић” из Крања представила се ревијално 
кореографијом „Сплет игара из Поткозарја” 
који приказује један од животних циклуса, 
збор у северо-западном дијелу БиХ, у Пот-
козарју, а започиње пјесмом „Ми смо сеје 
испод Козарице” а наставља са играма тог 
краја. Поред инструменталне пратње коју 
су обично пратиле тамбурица и усна хар-
моника, значајна је била и игра уз вокалну 
пратњу, тачније, колски глас.  обичаја у Пот-
козарју. Аутор кореографије и умјетнички 
руководилац је Снежана Максимовић а му-
зички аранжман урадио је Марко Чушин.

СКУД „Видовдан” из Љубљане представило 
се сплетом игара и песама Срба из Хомоља. 
У кореографији је приказан обичај на Биља-
ни петак, покретни празник пред Ђурђев-
дан. Биљани петак пратила је песма, игра 
и смех а пошто је то био празник, девојке и 
момци могли су се врло често и заљубити. 
Аутор кореографије је Јанко Димитријевић, 
музичког аранжмана Здравко Ранисављевић 
а умјетнички руководилац фолклорне групе 
је Жељко Крсмановић.

КПСХД „Вук Караџић” из Радовљице је у 
кореографији „Кроз Пиротско поље” при-
казао игре, пјесме и обичаје који осликавају 
дио народног живота Пиротског поља. У ко-
реографији је приказан дио лазаричког оби-
чаја, као и са надалеко познатим вашаром у 
Пироту. Аутор кореографије је Дамир Ши-
повац, музички аранжман урадио Жанијел 
Шубља а умјетнички руководилац фолклор-
не групе је Сандра Јевтић.

Била је то задња кореографија која је при-
казана у програму овогодишњег Фестивала, 
а затим је водитељ Снежана Максимовић 
на позорницу позвала Златомира Бодирожу, 
предсједника Савеза српских друштава Сло-
веније који је прво поздравио све присутне 
и захвалио се на овако лијепој посјети, а та-
кође поздравио  исве учеснике у програму и 
захвалио се на веома квалитетним наступи-

Златомир Бодирожа

Мр Милош Рашић и др Весна Бајић Стојиљковић

Александар Батар и Златомир Бодирожа
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ма и приказаним играма и пјесмама, а затим 
уручио захвалнице свим фолклорним група-
ма, као и захвалницу за Арс кафе, односно 
Александру Батару који је много помогао 
реализацију овог великог догађаја.

Након тога сви учесници у програму, као и 
дио публике, преселио се у спортску дво-
рану гдје је припремљена закуска у органи-
зацији Арс кафеа а дружење настављено уз 
живу музику и добро расположење.

У међувремену је жири у саставу др Весна 
Бајић Стојиљковић, етномузиколог и етно-
кореолог и мр Милош Рашић, етнолог, су-
мирао резултате наступа свих група, након 
чега је услиједио разговор са умјетничким 
руководиоцима а затим и проглашење резул-
тата у спортској дворани. Оцјена стручног 

жирија је сљедећа:

1. СКУД „Видовдан” Љубљана 97,5 бодова, 
2. КПСХД „Вук Караџић” Радовљица 97 
бодова,
3. КД „Брдо” Крањ 94 бода, 
4. СКД „Марибор” Марибор 93 бода, 
5. КУД „Божур” Љубљана 87 бодова, 
6. СКД „Слога” Нова Горица 84 бода, 
7. СД „Др Младен Стојановић” Велење 82 
бода, 
8. СПД „Никола Тесла” Постојна 76 бодова 
9. СКД „Сава” Храстник 74 бода.

Све фолклорне групе добиле су признања 
за пласман које су уручили др Весна Бајић 
Стојиљковић и мр Милош Рашић, а на ос-
нову резултата и броја учесника у такми-
чарском дијелу 19. фестивала фолклорних 
група ССДС право учешћа на 24. европској 

смотри српског фолклора дијаспоре и Срба 
у региону стекло је седам фолклорних гру-
па, односно друштава.

На крају треба истаћи да је организација 
овогодишњег Фестивала била на виском 
нивоу као и услови у којима је Фестивал 
одржан. Вођство Савеза српских друшта-
ва Словеније се захваљује свима који су 
учествовали у реализацији овог значајног 
догађаја, посебно онима који су финансиј-
ски и материјално помогли Фестивал, као и 
радној групи која је на најбољи начин одра-
дила свој посао.

Текст и фото: Душан ЈовановићАлександар Батар и Златомир Бодирожа

Снежана Максимовић

СКУД „Видовдан” Љубљана
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КД „Брдо” Крањ СПД „Никола Тесла” Постојна

КУД „Божур” Љубљана СКД „Сава” Храстник

СКД „Марибор” Марибор СД „Др Младен Стојановић” Велење

КУД „Младост” Љубљана АКУД „Коло” Копар
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СКД „Слога” Нова Горица СКД „Петар Кочић” Крањ

КПСХД „Вук Караџић” Радовљица

Представници друштава на подјели захвалница
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Пијукање и подјела пакетића 
Годишњи концерт
Пијукање и подјела пакетића 
Са месецом јануаром стигао је и наш 
најрадоснији празник – Божић. Пошто се 
у нашем друштву трудимо одржати што 
више старих обичаја и пренијети их и на 
наше најмлађе дан уочи Божића наши 
мушкарци су отишли у шуму и усјекли 
бадњак. Касно поподне бадњак смо унијели 
у наше просторе, а уз њега и сламу гдје смо 
припремили терен за наше најмлађе. Дјеца 
су се наравно највише радовала обичају који 
је везан за Божић и Бадње веће, тако званом 
пијукању. Пошто је пијукање у КПСХД 
„Вук Караџић” постало већ традиционално 
наши најмлађи су већ знали о чему се ради. 
Као и увијек чланица друштва Даница била 
је задужена за квоцање, а за њом су ишла 
наша дјеца и скупљала слаткише, бомбоне, 
орахе и ситне паре, које им је у сламу бацала 
домаћица. Многи међу њима накупили су уз 
све то у своје кесице и неколико сламе, али то 
није био разлог за слабо разположење међу 
малишанима. Било је то још једно дивно 
дружење младих и мало старијих, који су 
јих бодрили и свих, који славе Божић. После 
успјешног пијукања сви заједно позвали смо 
и Божић Бату, који је донио богате пакетиће 
за све који су били вриједни у прошлој 
години. Драго нам је што је из године у 
годину више дјеце, која дођу на пијукање 
и подјелу пакетића, а ове године је било 
отприлике четрдесет најмлађих чланова. 
Надамо се, да ће тај број следеће године 
бити још већи. 

Седми годишњи концерт КПСХД 
„Вук Караџић” Радовљица
Прошла је још једна година и стигао је 
јануар. Јануар, за многе месец нових 

почетака, а за нас месец за још један сад 
већ традиционални годишњи концерт 
у организацији нашег друштва. Била је 
субота, 12. јануара 2019. и поново смо 
се окупили у Позоришту Тоне Чуфар на 
Јесеницама. Ту смо били сви, од наших 
најмлађих „Вукових птичица”, „цицибана” 
па до чланова омладинског, извођачког и 
ветеранског ансамбла. Наравно, као и увек 
нису недостајали ни наши чланови мушке и 
женске певачке групе. 

Сви смо се окупили да би нашим најближим, 
осталим члановима и симпатизерима 
друштва и свим пријатељима и верној 
публици која нас прати, показали шта 
смо целу годину спремали за њих. Ипак 
је годишњи концерт велики догађај за све 
који наступају и одраз је рада свих чланова 
друштва. За публику, која је већ седму годину 
за редом напунила дворану, припремили смо 
богато шаренило културног програма, а да 
би све то било још лепше, боље и веселије 

пратио нас је оркестар са музиком уживо. 
На овом месту морамо се захвалити 
члановима Народног оркестра Банатско 
Ново Село и наравно музичарима из 
Словеније, који су својим присуством 
обогатили музички дио програма. Како 
приличи за успешно одрађен концерт после 
свега потребно је и опуштање. Из тога 
разлога сви заједно са нашом публиком 
преселили смо се у дворану Колперн, где је 
била организована и наша јануарска забава 
са Деки бандом. 

Била је то још једна прелепа субота, која је 
прешла и у недељу а ми смо остали пуни 
добрих утисака од концерта. Надамо се, да 
су исто тако осетили и посетиоци нашег 
годишњег концерта и да ће нам се радо 
вратити и подржати нас и следеће године. 
А до тада видимо и дружимо се на неким 
другим манифестацијама!

Снежана Радић
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Свечаност је одржана 13. фебруара 2019. 
у просторима друштва у Крању а поче-
ла је интонирањем химни „Боже правде” 
и „Здрављица”, а затим је Крстан Шућур, 
предсједник СКД „Петар Кочић” отвирио 
програм, поздравио све учеснике у програ-
му и госте међу којима су били Игор Ве-
лов, директор Агенције за безбједност са-
обраћаја и Митар Вујиновић, предсједник 
КД „Брдо” Крањ, а онда позвао свечаног 
бесједника Милана Аксентијевића. У свом 
надахнутом говору Милан Аксентијевић је 
говорио о приликама у Србији и Европи у 
вријеме усвајања Сретењског устава, једног 
од најдемократскијих устава у то вријеме. 
Посебно је истакао подјелу власти на зако-
нодавну, извршну и судску, што је био у то 
вријеме преседан не само у Србији, него и 
у цијелој Европи, а затим навео неколико 
одредаба Сретењског устава који се односе 
на министарства, посебно је нагласио ми-
нистарство просвјете  утадашњој Србији, а 
такође и неке одредбе Устава које се односе 
на обичне грађане. На тај начин присутнима 
је бар у некој мјери приближио тај веома ва-
жан историјски докуменат.

У наставку програма Маринко Јагодић 
Маки је прочитао своје двије пјесме из збир-

Дан државности 
Републике Србије
Српско културно друштво „Петар Ко-
чић” из Крања пригодним програмом 
обиљежило Дан државности Републи-
ке Србије

ке „Источни прозор” и то „Час историје” и 
„Моји преци”, а Душан Јовановић је одре-
цитовао пјесме Јована Дучића „Ave Serbia” 
и Ђуре Јакшића „Јевропи”.

Остоја Шобот је рецитовао пјесме Алексе 
Шантића „О земљо моја“ и Владике Николаја 
Велимировића „Песма Светом Сави”, а Нада 
Вукић је рецитовала пјесме Алексе Шантић 
„Моја отаџбина” и „Ми знамо судбу”.

Радоман Мајо Крговић је прочитао своју 
пјесму посвећену овом догађају да би поно-
во Маринко Јагодић Маки читао своје пјес-
ме из исте збирке, које носе назив „Растко 
Немањић пред вратима” и „Бели анђео”. 
Крстан Шућур је одрецитовао пјесме Матеје 

Матејића „Хиландар”, Васка Попе „Жича” и 
„Хиландарску елегију”.

Душан Јовановић је рецитовао пјесме Боја-
не Марковић „Песма Студеници” и Десан-
ке Максимовић „Савин монолог“ да би на 
крају програма Остоја Шобот извео говор 
Светог Владике Николаја Жичког „Молитва 
за српски народ”.

На крају програма Крстан Шућур се захва-
лио учесницима у програму, као и посјетио-
цима који су својим присуством дали допри-
нос обиљежавању овог значајног догађаја не 
само за Србију, него и за све Србе.

Текст и фото: Душан Јовановић

Публика

Радмила Крговић, Маринко Јагодић Маки, Милан Аксентијевић, Нада Вукић, Остоја Шобот и Мајо Крговић
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Славски обред који је уз саслужење Драгише 
Лазовића водио јереј Бранислав Тодорић, 
одржан је 27. јануара 2019. у просторима 
друштва у Крању, уз присуство чланова 
друштва и гостију. Након ломљења славског 
колача и послужења славским житом 
присутнима се обратио јереј Бранислав 
Тодорић који је у свом говору рекао: 
„Уважени гости, драга браћо и сестре, нека 
буде назван спасењем овај велики поглед и 
значај за ваш празник и заштитника вашега 
друштва, од онога момента и тренутка када 
сте то друштво и основали и хвала Богу да 
се прославља у овоме друштву многе године 
на здравље и Божјем благослову, да и даље 
прослављате, да вас овај велики светац 
заштити и да вам пред господом Богом 
принесе молитве које њему упућујете, како у 
овоме вашем раду тако и диљем наших светих 
цркава које прослављају овога великога и 
дивнога светитеља. Иначе, ове године је 
велики јубилеј, осамсто година од оснивања 
српске архиепископије, то јест добијања 
самосталности, управо захваљујући овоме 
великоме и умном светитељу који се 
одрекао свога земаљскога насљеђа и како 
се говори сам у својој лози није прихватио 
као други Немањићи да води државу, него 
се опредијелио за монашки живот. Каже се 
у његовом житију: „Побјегао са двора у коме 
је живио, да би завршио на Хиландару, то 
јесте руском манастиру гдје је пострижен и 
гдје је добио монашко име Сава, а прије тога 
звао се Растко. Својим животом је повукао, 
као што знамо, родитеље који су исто тако 
ступили у монашку заједницу, а самим тим 
издејствовао је ову самосталност 1219. 
године, када је велики успјех био и када је 
српска држава била у великом успону, то 
јесте за вријеме Немањића. Градиле су се 
цркве, градили су се манастири и много је 
прошириван духовни живот. Оне је, иако 
је био монах, много у своме животу давао 
подстрека и у неким великим државним 

Савиндан 2019
Српско културно просветно друштво 
„Свети Сава” на достојан начин про-
славило Савиндан – славу друштва

одлукама, јер се управо ишло у манастир 
да се пита таквога човјека у тешким 
искушењима, што је најбоље да се чини за 
државу. Измирио је своју браћу завађену, 
која су се била посвађала због насљедства 
и самим тиме допринио мир тада  усрпској 
држави. Колико је његова велика улога била 
и лик у самоме нашему српском народу 
говори то да, када су по окончању свога 
земаљскога живота, из Бугарске пренијете 
његове свете мошти, јер се задесио на 
пропутовању за Јерусалим гдје је одлазио, 
а самим тиме је преставио своју душу ван 
земље Србије. Када су пренијели мошти, 
каже се само, да је народ ишао клечећи и 
дочекивао тијело, светога Божјега човјека, 
јер Бог је прославио његово тијело, да није 
било, да није видјело трулење, а самим тиме 
каже се, за вријеме српских устанака везане 
су управо заставе са његовим ликом, гдје се 
ишло и гдје се давао подстрек и храброст 
народу тада у борби против Турака који су 
угњетавали наш народ и самим тиме они 
су из освете спалили те мошти на Врачару. 
И данас имамо тамо велики и велелепни 
храм, можемо да се похвалимо то што је 
народ подигао у заслугу Светоме Сави. 
Таква љепота је стварно огромна, то нам и 
показују да су се и сами Руси, који имају 
исто тако сличан храм, задивили тој љепоти, 
а самим тиме и помагању да га завршимо у 
ономе свјетлу у коме стварно треба да буде 
и да представља ваистину тај велики храм 
светоме Божјем човјеку, то јесте Светоме 
Сави, првоме архиепископу српском. Није 
спаљивањем његова тијела учињено то 
да би народ заборавио, него народ још 
више јача и јачаће у вјери и прослављању 
Светога Саве. Данас је, каже се, слава свих 
школа. Учио је и писмености наш народ, 
и државности и свему ономе што је било 
битно за човјеков живот, и много оставио 
нама оно што ми треба да испоштујемо 
у овоме земном свијету, да чувамо и да се 
поносимо оним што имамо, гдје год да се 
налазимо у овоме земном свијету и у овоме 
нашем земаљском животу. Његов отац који 
се исто тако замонашио постао је Свети 

Симеон Мироточиви, као монах, његово 
тијело је било сахрањено у манастиру 
Хиландару. Истом том заслугом је обновио 
да имамо велики наш манастир, са великим 
богатством у Грчкој, који припада српском 
народу и који стварно показује велике 
успјехе наше вјере кроз Светога Саву и све 
Србе који су испоснички живјели и који 
данас живе, велика љепота од манастира. На 
многе године у свакоме добру да се виђамо. 
Господине предсједниче нека је срећна 
слава, у свакоме добру, Божјем благостању, 
што се каже, да буде све свето, честито и 
благословено у овоме нашем овоземаљском 
животу.”

Све присутне поздравио је Милош Милић, 
предсједник СКПД „Свети Сава” сљедећим 
ријечима: „Ово је лепа прилика да се ми 
нађемо, да се захвалимо нашим спонзорима, 
свим нашим пријатељима друштва, да се 
захвалимо члановима друштва. Поздрављам 
нашег свештеника Бранислава и захвалио 
се за обред. Поздрављам заменика 
градоначелника Крања, он је млад дечко, 
Јанеза Чернета, добро нам дошао, драго ми је 
да сте данас са нама, искрен да будем жао ми 
је што није са вама дошао и градоначелник, 
али он се извинио. Поздрављам нашег 
Љубишу Гојковића, он нам је десна рука 
и спонзор друштва, поздрављам Вељка 
Татића, господина генерала у пензији 
Милана Аксентијевића, поздрављам госпођу 
Богатај из Градске општине Крањ, она је 
дугогодишњи наш пријатељ, поздрављам 
Виду Крчмар као и представнике друштава 
„Петар Кочић” Крањ, „Вук Караџић” 
Радовљица и „Брдо” Крањ. Захваљујем се 
свим нашим гостима, а посебно хвала нашим 
домаћицама и нашим члановима који су се 
потрудили да је све овако припремљено како 
треба да буде. Пријатно”.

Присутнима се обратио и Јанез Черне, 
замјеник градоначелника Крања који је у 
свом поздраву рекао: „Најљепша хвала што 
сте ме позвали, морам да се извинем у име 
градоначелника јер није могао доћи пошто 
је на путу, а обећао је да ће идући пут доћи 
сам. Знам да је за вас Свети Сава један од 
највећих црквених и вјерских празника у 
Српској православној цркви. Овдје сте се 
сви окупили и ја сам радостан да српска 
заједница дјелује у Крању и драго ми је 
да сте се окупили у овако великом броју. 
Најљепша хвала што сте ме позвали и 
срећна слава свима.”

Своје поздраве и честитке за славу 
изразили су и представници друштава, као 
и Милан Аксентијевић, који су се одазвали 
позиву и присуствовали овом великом 
догађају за друштво.

Дружење и славље је настављено уз богату 
трпезу и добро расположење.

Текст и фото: Душан Јовановић
Гости и слављеници
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„Међународни светосавски фолклорни фе-
стивал” одржан је 2. фебруара 2019. у Кул-
турном дому Кокрица код Крања пред око 
двејста посјетилаца који су имали прилику 
да виде кореографије из разних крајева и 
да чују пјесме из различитих подручја. Фе-
стивал је почео извођењем „Светосавске 
химне” коју су отпјевали чланови дјечје и 
ветеранске фолклорне групе, као и члано-
ви мушке и женске пјевачке групе СКПД 
„Свети Сава”.

У најави програма водитељка Маја Кнеже-
вић је истакла: „Драга публико, хвала вам 
што сте на почастили вашим присуством 
и надам се да ћемо данас провести једно 
незаборавно вече, испуњено енергијом и 
радошћу, исткати нове пријатељске везе и 
ојачати старе. Свима вама из срца желим да 
отворите своју душу и срце до дубина и да 
се једноставно препустите да вас музика и 
наши учесници одведу у њихов свет, да по-
тврдимо да култура није само поштовање и 
очување својих корена, обичаја и традиције, 
већ такође и толеранција до различитих.”

Након тога водитељка је поздравила госте 
концерта међу којима су били Матјаж Ра-
ковец, градоначелник Крања, Јанез Черне, 
замјеник градоначелника, Игор Велов, ди-
ректор Агенције за безбједност саобраћаја 
и Илија Димитријевски, предсједник Савеза 
македонских културних друштава у Слове-
нији,  а затим је водитељка позвала на бину 
Матјажа Раковца, градоначелника Крања, 
који се обратио присутнима и захвалио се 
организатору на овом догађају и пожелио 
много успјеха у будућем раду. Поред гостију 
Маја Кнежевић је представила и спонзоре, 
односно оне који су финансијским и другим 
средствима омогућили организацију и реа-
лизацију Фестивала, а то су: Градска општи-

Међународни светосавски 
фолклорни фестивал
Српско културно просветно друштво „Свети Сава” из Крања организовало „Међународни светосавски фолклорни 
фестивал“ на коме су учествовале фолклорне и пјевачке групе из Словеније, Србије и Италије

на Крањ, Игор Велов, Јавни фонд Републи-
ке Словеније за културне дјелатности, GIS 
Gradnje – Љубиша Гојковић, Gril Restauracija 
Centar – Зоран Зец, Мирко Шокчевић, Рачу-
новодски сервис – Вида Крчмар, Ауто про-
даја – Гојко Николић, Mercator Крањ, Servis 
dvigal Bexel&A.N. Крањ, Cvetličarna Vrtnica, 
Kedig d.o.o. Крањ.

У наставку програма водитељка је најавила 
прве извођаче, а то су били чланови дјечје 
фолклорне групе „Ринга Раја” СКПД „Свети 
Сава” Крањ који су наступили са кореогра-
фијом „Игре из Неготина”, а онда је Муш-
ка пјевачка група СКД „Петар Кочић” из 
Крања отпјевала пјесме „Питају ме одакле 
си брате” и „Нема раја на овоме сввијету”. 
Ветеранска фолклорна група СКПД „Свети 
Сава” приказала је кореографију „Игре из 
Баната”, а након њих представила се пјевач-
ка група Удружења Срба „Никола Тесла” из 
Удина, Италија, која је отпјевала пјесму из 
Шумадије „Промиче момче кроз село”, затим 
пјесму са Косова „Сини јарко сунце са Косо-
ва”, и пјесму из кумановског региона „Кума-
новски блок” уз музичку пратњу фруле и та-
пана. Македонско културно друштво „Свети 
Кирил и Методија” из Крања упризорили су 
кореографију под називом „Плесни вјенчић 
Роненка” који представља љубавну причу 

двоје младих, а потом су чланице Женске 
пјевачке групе КУД „Засавје” из Трбовља 
отпјевале пјесме „Густа ми магла паднала” 
и „Горанине чафанине” уз музичку пратњу 
тамбурице и тапана. Мушка пјевачка група 
КУД „Засавје” отпјевала је пјесме „Грмеч 
горо” и „Казуј право”. Из Постојне су дошли 
чланови ветеранске фолклорне групе СПД 
„Никола Тесла” који су одиграли игре из Ле-
сковца, а послије њих на ред су дошли гуслари. 
Млади гуслар Давид Радишић је уз гусле отпје-
вао пјесму „Марко Краљевић познаје очину са-
бљу”, а Давор Вулевић је отпјевао пјесму „Све-
та земља Васојева”. Игре из Босилеградског 
Крајишта приказали су чланови ветеранске 
групе КД „Брдо“ из Крања, а Мушка пјевач-
ка група СКПД „Свети Сава” отпјевала је 
пјесме „Нек се ори Буковица цијела” и „Што 
ливада није покошена”. На ред је дошла још 
једна група из Крања, а то су фолклораши из 
Фолклорне групе „Сава” који су приказали 
игре из источне Штајерске које носе назив 
„На колинах”. Сплет Комушанских кола 
„Двојац са пјесмом“ и „Коло среће” изве-
ли су млади и ветеранински чланови ХКД 
„Комушина”. Из Новог Сада стигли су чла-
нови Академског ансамбла Универзитета у 
Новом Саду „Соња Маринковић”. Ансамбл 
је основан на Универзитету у Новом Саду 
1962. Свој програм ствара базирајући га на 

Светосавска химна

Академски ансамбл „Соња Маринковић” Нови Сад Мушка пјевачка група СКПД „Свети Сава” Крањ
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аутентичним облицима народне уметности 
– мелодијама, играма, костимима и обичаји-
ма. Ансамбл окупља више од 500 чланова и 
чине га: фолклорни ансамбли, народни орке-

стар, тамбурашки оркестар, велики народни 
оркестар, школа фолклора, фолклорни ан-
самбл ветерана, женска група пјевача и во-
кално-инструментални солисти. Ветерански 

ансамбл  још увијек је спреман за дружење и 
гостовање, уз громогласне аплаузе и широк 
осмех,..тако. На овом Фестивалу представи-
ли су се играма из Понишавља.

На крају програма Милош Милић, предсјед-
ник СКПД „Свети Сава” захвалио се учес-
ницима на разноврсном и богатом програ-
му, као и посјетиоцима који су са великом 
пажњом и задовољством испратили овај 
догађај. Милош Милић је свим учесници-
ма подијелио захвалнице за учешће на Фе-
стивалу и пожелио да се поново виде идуће 
године на истом догађају. Након званичног 
програма настављено је дружење учесника 
и публике.

Текст и фото: Душан Јовановић

МКД „Свети Кирил и Методија” Крањ Фолклорна група „Сава” Крањ

СПД „Никола Тесла” Постојна ХКД „Комушина” Шкофја Лока

Давид Радишић Давор Вулевић

КУД „Засавје” Трбовље КД „Брдо” Крањ

Удружење Срба „Никола Тесла” Удине СКД „Петар Кочић” Крањ
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У просторима КД „Брдо” у Крању су 
24.02.2019 били окупљени чланови друштва, 
представници осталих српских организа-
ција, те високи гости поводом празника Све-
тог Симеона Мироточивог, славе Културног 
друштва „Брдо”. Својим присуством су 
протојереј-ставрофор Будимир Галамић, Ја-
нез Черне замјеник градоначелника Крања, 
Матеја Удовч посланик у Државном збору 
Републике Словеније и мр Драго Војводић 
предсједник Савеза српских друштава Сло-
веније, поред осталих представника српских 
организација у Словенији, допринијели 
чину подизања славе.

Главна сала друштва је захваљујући труду 
организатора изгледала свечано примивши 
стотињак људи који су прије почетка слав-
ског обреда посматрали мушку пјевачку 
групу у извођењу псалма „Славите Госпо-
да”. Надовезујући се на ову духовну арију је 
започет  чин славског обреда који је водио 
Будимир Галамић, парох православне паро-
хије у Крању. Славски колач је по обичају 
ломио Златомир Бодирожа, кум славе.

Протојереј-ставрофор Будимир Галамић је 
присутнима честитао славу ријечима: „Же-
лим вам срећну славу и свако добро од Госпо-
да и милости и молитвености од Светог Си-
меона. Да није добио трећег сина Растка и он 
би вјероватно остао Стефан Немања и само 
би се у историји спомињало како је створио 
српску државу. Али, пошто је добио трећег 
сина Растка, који је постао Свети Сава, а он 
је постао духовни отац своме стварном оцу. 
Одвео га је у манастир Хиландар, тако га 

Свети Симеон Мироточиви
Културно друштво Брдо прославило своју славу чувајући национално обиљежје са UNESCO листе од заборава

замонашио, духовно га уздигао, а Господ је 
наградио његов подвижнишки живот, јер је 
постао Свети Симеон и из његовог гроба по-
чело је да тече из његовог тијела свето миро. 
И чак из његовог гроба израсла је она зна-
менита лоза која се користи за здравље. Ето 
видите, кад духовни човјек може бити духов-
ни отац некоме ко је старији од њега, ко је 
створио тога. Наздравље.”

Предсједник друштва Митар Вујиновић је 
ријечима: „Драги гости, поштовани чланови 
Културног друштва „Брдо”, нека нам је срећ-
на данашња слава Свети Симеон Мироточи-
ви. Дозволите ми да у своје име и у име Кул-
турног друштва „Брдо” поздравим први пут 
на нашој слави нашег замјеника градоначел-
ника, господина Јанеза Чернета, који је први 

пут са нама на слави, али није први пут у 
нашим просторима“ . Предсједник је поздра-
вио присутне не скривајући своје велико за-
довољство, а обраћање је наставио рекавши: 
„Први пут данас међу нама је и посланица 
у парламенту Републике Словеније, нашем 
парламенту, Матеја Удовч, тако да јој желим 
добродошлицу у наше друштво. Дозволите 
да поздравим предсједника Савеза српских 
друштава Словеније, мр Драгу Војводића и 
све друге представнике друштава, представ-
нике друштва „Свети Сава”, представнике 
друштва „Петар Кочић”, придружили су 
нам се и представници друштва „Др Младен 
Стојановић” из Велења, а ту је и Удружење 
гуслара Словеније и нормално и наши прија-
тељи из Радовљице, из културно-просвјет-
ног-спортског и хуманитарног друштва „Вук 

Ломљење славског колача

Домаћин са гостима
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Караџић”. Ја бих се исто тако захвалио нашим 
вјерним пријатељима донаторима: Љубиши 
Гојковићу, Жељку Савановићу, Зорану Зецу, 
Марији и Велимиру Драгељу. Захваљујем се 
и свима вама који сте учествовали у овоме, и 
нашим домаћицама које су се стварно потру-
диле и припремиле све ово за вас, са Славком 
Кондићем на челу, који је уложио много труда 
да ово изгледа овако као што изгледа. Вели-
ка хвала нашим момцима, мушкој пјевачкој 
групи КД „Брдо”, које смо чули на почетку 
овога обреда, хвала њима што су се потру-
дили. Кума сам оставио на крају, кум је ове 
године Златомир Бодирожа, није на крају, али 
је намјерно одложен, да му намијеним добру 
здравицу данашњу, да му је срећно кумство и 
да нам буде још увијек активан као до сада. 
Хвала куме. Наздравље. Жив био.“

На здравицу предсједника друштва кум 
славе, Златомир Бодирожа, одговорио је 
ријечима: „Поштовано друштво, поштова-
ни предсједниче, цијењени високи гости, 
уважени чланови друштва, драги чланови, 
симпатизери и пријатељи, нека је срећна и 
Богом благословљена крсна слава, да дана-
шњи светац, чије име славимо и уздижемо, 
буде успјешан заступник пред лицем Госпо-
да у име свих нас овдје присутних и свих 
наших, да овоземаљски живот Светог Си-
меона буде наш правац и пут који треба да 
слиједимо, а његово небеско царство да буде 
наша жеља, хтијење и надање. У то име још 
једном свима заједно нека је наздравље и ду-
ховно спасење данашња крсна слава у име 
Свете Тројице, Оца, Сина и Светога духа. 
Наздравље свима.”

Гајећи обичај здравице предсједник је сљедећу 
чашицу упутио Јанезу Чернету, замјенику гра-
доначелника града Крања који је рекао: „Драги 
предсједниче, поштоване чланице, поштовани 
чланови, високи гости, хвала за позив. Чести-
там вам поводом вашег празника, желим вам 
много доброга и среће у будуће. Срећна слава.”

Здравицу и лијепе ријечи је обогатила и 
Матеја Удовч, посланик у Државном збору 
Републике Словеније, казавши: „Поштовани 
домаћини, драги гости, ја бих се захвалила 
господину Митру, предсједнику вашег кул-
турног друштва, да ме је лично позвао на 
ваш празник, вашу славу. Ја сам свјесна да 
је слава у Српској православној цркви или 
заједници, један од највећих празника. Зато 
ми је велика радост да сам имала част и да 
сте ме позвали, јер знам да позивате само 
породичне чланове, праве пријатеље и људе 
које имате уз себе и које цијените. И сама во-
лим сарађивати са људима различитих кул-
тура и обичаја, знам да ћемо заједно тако до-
бро сарађивати и у будуће. Знам да је слава 
намијењена дружењу, повезивању, сарадњи 
и тражењу рјешења за бољи живот за све нас 
у времену и свијету гдје живимо, да заједно 
нешто урадимо да би било за свакога. Радује 
ме да сте успјели тај вишекултурни догађај 
записати и у UNESCO листу. То значи да 
ће то остати незаборављено и да ће се на-
стављати и да ће остати међу нама, са нама 
и за нама. Желим вам срећну славу.”

Здравицу је подигао и предсједник Савеза 
српских друштава у Словенији, мр Драго 
Војводић бесједама: „Хвала предсједниче. 

Сви су рекли много тога, тако да ћу само да 
пожелим друштву „Брдо”, као и свима вама, 
сву срећу овога свијета, слогу и напредак. 
Хвала. Живјели.”

По окончаном уздизању славе и завршет-
ку бројних здравица су присутни сјели 
окушајући гурманске доброте из ризнице 
српског кулинарства које су припремиле 
домаћице, чланице велике породице КД 
„Брдо”. Припреме оваквих догађаја и гоз-
би изискују одређене вјештине и домаћин-
ску нарав коју Славко Кондић доказано 
посједује, зато је њему и био препуштен 
овај изазов.

Као што је већ споменуто, на слави су били 
присутни бројни представници српских 
организација, као и предсједник Савеза 
српских друштава. Сви заједно су имали 
прилику да у опуштеној атмосфери нефор-
мално изнесу своје ставове и размијене 
мишљења и искуства о сарадњи и усмјера-
вању рада друштава; што на неки начин оз-
начава почетак испуњења жеља из здравице 
мр Драге Војводића о слози и напредку.

Текст: Миодраг Кондић
Фото: Душан Јовановић

Мушка пјевачка група КД „Брдо” Крањ

Чланови друштва са гостима
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Концерт је одржан 16. фебруара 2019. у 
Центру културе Шпански борци у Љубља-
ни пред више од триста гледалаца, који су 
имали прилику да виде наступе свих фолк-
лорних и пјевачких група друштва и да виде 
велики број учесника, као и разноврсност 
кореографија и народних ношњи.

Водитељка програма Весна Рикић наја-
вила је овај догађај и представила првог 
учесника, а то је пјевачка група која је от-
пјевала пјесме „Елено моме мори” и „Три 
девојке запевале”.

Водитељ Милане Лекић је кроз писмо које 
пише мајци најавио сљедећег учесника, а 
то су били фолклораши из извођачког ан-
самбла који су одиграли кореографију под 
називом „Заигра ми дивно коло”, игре и 
пјесме из Косовског Поморавља. Умјет-
нички руководилац извођачког ансамбла је 
Жељко Крсмановић.

На ред су дошли најмлађи чланови СКУД 
„Видовдан”, дјечја група „Ципирипи” која 
је приказала игре и пјесме из Шумадије. 
Умјетнички руководиоци ове групе су На-
талија Керезовић и Данијел Серчић. При-
премни ансамбл под умјетничким вођством 
Жељка Крсмановића извео је пјесме и игре 
из Кобишнице, а омладински ансамбл који 
воде Наталија Керезовић и Данијел Серчић 
одиграо је игре из Беле Паланке.

Женска пјевачка група, којом руководи Сања 
Веселић, отпјевала је сплет пјесама, да би 
потом извођачки ансамбл приказао коре-
ографију „Стојан си виче, па виче”, игре и 

Заигра ми дивно коло
Српско културно уметничко друштво „Видовдан” из Љубљане приредило целовечерњи годишњи концерт под називом 
„Заигра ми дивно коло”

пјесме из Пчиње. Игре и пјесме из Ниша 
одиграли су чланови ветеранске фолклорне 
групе СКУД „Видовдан”, а умјетнички ру-
ководилац ветеранске групе је Јован Бајић. 
Након ветеранске групе Народни оркестар 
извео је сплет мелодија.

Публици и учесницима обратила се Драгица 
Веселић, предсједница СКУД „Видовдан“, 
поздравила присутне као и госте, међу који-
ма су били Ивана Јакшић Матовић, конзул 
у Амбасади Републике Србије у Љубљани, 
затим мр Драго Војводић, предсједник Саве-
за српских друштава Словеније, као и пред-
ставници других друштава. Присутнима се 
обратила и конзул Ивана Јакшић Матовић и 
честитала на овако изведеном концерту са 
жељом да се и даље настави овако  ида се 
на овакав начин шири и чува српска култура.

Предсједница друштва Драгица Веселић 
додијелила је захвалницу досадашњој пред-
сједници Зорици Латиновић и захвалила се 
за њен допринос у раду друштва као пред-
сједнице. Исто тако подијељени су поклони 
умјетничким руководиоцима фолклорних 
и пјевачке групе Жељку Крсмановићу, Да-
нијелу Серчићу, Сањи Веселић, Јовану 
Бајићу, Наталији Керезовић, као и музичару 
Дејану Ерцегу.

На самом крају овог лијепог догађаја из-
вођачки ансамбл је одиграо кореографију 
под називом „Море зађе сунце”, игре и пјес-
ме из Бујановца. 

Текст и фото: Душан Јовановић

Женска пјевачка група СКУД „Видовдан”

Заједничка фотографија СКУД „Видовдан”
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У склопу сарадње између СКД „Ново ме-
сто“ из Новог места и СКД „Петар Кочић” 
из Крања и проширења културних дјелатно-
сти оба друштва, као и у склопу „Каравана 
књижевности и драмске дјелатности”, који 
организује СКД „Петар Кочић”, одржано је 
28. фебруара 2019. у библиотеци „Миран 
Крањ” из Новог места, драмско-литерарно 
вече на коме су учествовали чланови драм-
ске и литерарне секције СКД „Петар Ко-
чић”. Библиотека „Миран Јарц” омогућила 
је просторе, односно Атријум за одржавање 
приредаба, и на тај начин била суорганиза-
тор овог догађаја.

У првом дијелу програма Душан Јовановић 
је извео монодраму „Петар Пепо Бандић” на 
текст Бранка Ћопића. Душан Јовановић је, 

Драмско-литерарно вече
У библиотеци „Миран Јарц“ одржа-
но драмско-литерарно вече на коме 
су учествовали чланови драмске и 
литерарне секције СКД „Петар Ко-
чић” из Крања

поред тога што је глумио Петра Пепу Бан-
дића, уједно и адаптирао текст, урадио ре-
жију, сценографију и костимографију. Ова 
представа изведена је пред око седеамдесе-
так присутних, који су са великом пажњом 
пратили монодраму, повремено награђи-
вали аплаузом у току извођења а на крају 

дуготрајним аплаузом наградили извођача, 
чиме су потврдили да су били веома задо-
вољни, како извођењем, исто тако и самом 
представом, односно њеним садржајем. 
На крају представе присутнима се обратио 
Остоја Бубњевић, предсједник СКД „Ново 
место“ и захвалио се како извођачу, исто 
тако и публици која је са великом пажњом и 
задовољством пратила представу.

Након завршетка монодраме гости из Крања 
и чланови СКД „Ново место” преселили су 
се у други простор библиотеке гдје је уз за-
куску одржано литерарно вече. Присутнима 
се прво обратио Крстан Шућур, предсједник 
СКД „Петар Кочић”, који је поздравио при-
сутне, захвалио се на позиву и организацији, 
а затим представио и учеснике програма.

Прво је наступила Смиљана Кондић која 
је прочитала своју пјесму „Реци ми рије-
ко” из своје збирке „Јутро у туђини”, као и 
необјављене пјесме „Туђи дан” и „Мајци”. 
Остоја Шобот је прво говорио о демокра-
тији, ослањајући се на грчког филозофа Со-
крата, да би у другом дијелу говорио о је-
зику и завештању Стефана Немање. Душан 
Јовановић је извео краћи комад, односно 
сатиру Вука Безаревића „Скончање максима 
дискутанта”, а Крстан Шућур је одрецито-
вао двије пјесме Боре Капетановића.

Ово дружење је насатвљено уз пријатан раз-
говор, са жељом да се настави са сарадњом, 
јер за то постоје могућности које треба на 
најбољ начин искористити, а показало се да 
је публика жељна оваквих догађаја, а треба 
нагласити да је током извођења монодраме 
био и већи број младих, који су показали 
своје интересовање за овакве догађаје.

Драмско литерарно вече омогућили су: 
Општина Ново место, Завод Ботер и Библи-
отека „Миран Јарц”.

Текст и фото: Душан Јовановић

Душан Јовановић као Пепо Бандић

Чланови друштва и гости из Крања

Крстан Шућур, Смиљана Кондић и Остоја Шобот
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Међународни фолклорни фестивал ветера-
на „Коло се вије“, четврти по реду, одржан 
је 16. фебрара 2019. године у Прешерновом 
позоришту у Крању. Дворана позоришта 
је била попуњена, што говори да културни 
догађај на задовољство организатора КД 
„Брдо” из Крања привлачи пажњу љубитеља 
фолклора. Велико задовољство организато-
ру чинило је и присуство замјеника градо-
начелника града Крања, Јанеза Чернета, ду-
гогодишњег одборника града Крања и члана 
државног одбора Игора Велова, одборника 
града Крања Наде Средојевић, као и бројних 
других представника фолклорних и култур-
них организација.

Весело и хумором прожето вођење програ-
ма одвијало се на српском језику, а аутор 
и водитељ програма је био Словенац ита-
лијанског поријекла Тони Дел Фабро; што 

Коло се вије
Међународни фолклорни фестивал 
ветерана „Коло се вије“ одржан у 
Прешерновом позоришту

фестивалу улијева карактер међународног 
већ кроз саму бесједу.

Програм су чиниле следеће тачке: КД „Брдо” 
Крањ, Игре из Груже. Аутор кореографије 
Дејан Јовић, музички аранжман Дејан Косић, 
а умјетнички вођа Дејан Бодирожа. ХКУД 
„Комушина” Шкофја Лока, Игре из Кому-
шине. Аутор кореографије Ката Пауревић, 
музички аранжман Фрањо будимир и Илија 
Јелић. Умјетнички вођа Ката Пауревић. СКД 
„Петар Кочић” Крањ, Игре из Шумадије. Ау-
тор кореографије Јован Мијалковић, музич-
ки аранжман Марко Чушин, умјетнички вођа 
Снежана Максимовић. Фолклорна група 
пензионерки савеза Словенаца у Мађарској, 
Порабске игре. Аутор кореографије и умјет-
нички руководилац је Драгица Коларич. КУД 
„Уна” Нови Град (Република Српска), Игре 
из Димитровграда. Аутор кореографије је 
Зоран Зубер, а умјетнички вођа Синиша Јо-
ванић. МКД „Св. Ћирило и Методије” Крањ, 
Ората копата. Аутор кореографије Стојко 
Митковски, а умјетнички вођа Миладин 
Младенов. КУД „Уна” Нови Град. Муш-
ка пјевачка група, Подгрмечке и Крајишке 
пјесме. СКПД „Свети Сава” Крањ, Игре из 
Баната. Аутор кореографије Данијел Ву-
чићевић, музички аранжман Здравко Рани-
сављевић. Умјетнички вођа групе је Данијел 

Вучићевић. КУД „Коловит” Градишка (Репу-
блика Српска), женска пјевачка група „Би-
сер“. КУД „Коловит” Градишка (Република 
Српска), Игре из Владичиног Хана. Аутор 
кореографије и умјетнички вођа фолклораша 
је Мирко Борјановић. КД „Брдо” Крањ, Игре 
из Црне Траве. Аутор кореографије и умјет-
нички вођа је Дејан Бодирожа, а музички 
аранжман Вања Диздаревић.

У шареноликом програму извођачи су пока-
зали не само вјештине приказивања и њего-
вања традиције, већ и способности очувања 
духа и тијела уз игру и пјесму, фолклорне 
елементе који имају благодарне и пози-
тивне утицаје на појединца, како извођача 
тако и посматрача. У завршници програма 
присутнима се обратио предсједник Кул-
турног друштва „Брдо” Митар Вујиновић 
поздрављајући све присутне. Посебне по-
здраве је упутио представницима Градсе 
општине града Крањ, замјенику градона-
челника Јанезу Чернету и одборнику града 
Крања Нади Средојевић, те члану државног 
одбора Игору Велову.

Предсједник Вујиновић је поздравио гостујуће 
фолклорне групе, а са посебним жаром је го-
ворио о побратимљеном КУД „Коловит” из 
Градишке. КД „Брдо” његује тијесну сарадњу 
са овим друштвом, а више о томе можете про-
читати у чланку о међусобној посјети. Митар 
је поред поздравног говора искористио прили-
ку да се захвали свим учесницима и публици, 
да упути ријечи хвале заслужним појединцима 
КД „Брдо”, као и да се захвали пријатељима 
који су помогли реализацију фестивала, а то су: 
Паркертарство Савановић, Сибит, информа-
цијска решења, Љубљана, Кнауф Инсулатион 
д.о.о., Шкофја Лока, Огревање Марјан, Чирче, 
ГИС градње, Љубиша Гојковић, Грил Центер 
Крањ, Давидов Храм, гросистична продаја хра-
не и пића, Болд д.о.о., рекламно предузеће.

Послије успјешно завршеног фестивала из-
вођачи и гости упутили су се у ресторан Ре-
ина, гдје је организатор приредио вечеру и 
забаву за учеснике уз музику.

Текст и фото: Миодраг Кондић

КУД „Уна” Нови Град

Јанез Черне и Митар Вујиновић

Фолклорна група пензионерки Савеза Словенаца у Мађарској
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На позив организатора и захваљујући личном 
ангажману вође пројеката, и уметничког вође 
фолклорних секција КД „Брдо” из Крања 
Милана Гламочанина, фолклораши нашег 
друштва учествовали су на великом међуна-
родном фолклорном фестивалу у Амстерда-
му. Фестивал, под називом: „Internationational 
folk dance and music Festival Amsterdam 2019” 
трајао је од 7. до 10. марта 2019., а фолклорни 
део је одржан у суботу 9. марта. Учествовала 
су друштва из седам европских држава: Хо-
ландије, Украјине, Русије, Аустрије, Слове-
није, Србије и Италије, а изведено је једана-
ест различитих кореографија.

КД „Брдо” је наступило са извођачком сек-
цијом, игре из Босилеградског Крајишта, и 
ветеранском секцијом, игре из Пчиње. За из-
вођачку секцију, која је наступила заједно са 
КД „Завичај” из Клагенфурта, кореографију 
је поставио Милан Гламочанин, а за вете-
ранску Дејан Бодирожа. Да напоменем, са  
КД „Завичај” сарађујемо дуги низ година и 
овај заједнички наступ је плод дугогодишње 

Међународни фолклорни 
фестивал у Амстердаму

сарадње двају друштава. Дејан Бодирожа је 
био одсутан из објективних разлога, па је 
бригу о ветеранима успешно преузела њего-
ва прва асистентска Дарја Дел Фабро. Ако 
је судити по аплаузима и подршци публике, 
наши наступи су били више него успешни. 
Али „слава” нам неће ударити у главу. Ра-
дићемо са још више мотива и ентузијазма 
јер нове обавезе су већ на видику.

Слика нашег гостовања би била непотпуна, 
ако не бих написао неколико речи о Амстер-
даму, једном од центара културе и културног 
живота Европе. Први утисак је, да је највеће 
брдо у Холандији било КД „Брдо” из Крања. 
Половина Холандије се налази испод нивоа 
мора, преплетена каналима, насипима, бра-
нама…, па је тај пројекат проглашен једним 
од Седам светских чуда. Та градња никад не 
престаје. Поред поменутог, Амстердам је 
препун културних знаменитости које су на-
стале између 17. и 19. столећа.

Рембрандтова кућа из 19. века,  која је због 
свега што садржи и чува добила назив музеј. 
У њој је овај велики, свестрани  уметник жи-
вео и стварао. То је време када је Холандија 
била велика поморска сила о чему сведоче 
многи детаљи на зградама и другим исто-
ријским знаменитостима.

Ван Гогов музеј чува највећу збирку слика 
једног од највећих сликара 19. века. У време 
празника овај музеј на дан посети по 7000 
знатижељника. Ексцентрични, у своје време 
несхваћени сликар,  је у само десет годи-
на стваралаштва оставио дубоке трагове у 
уметности којима се и данас диви цео свет.

Због многих канала и мостова, Амстердам 
зову Венецијом севера. Центар града, трг 
Дам. што на холандском језику значи брана, је 
окружен са четири канала из 16. и 17. века који 
се шире у концентричним полукруговима. 
Отмене куће трговаца уз канале, са њиховим 
детаљима чине импресивну слику. Још једна 
занимљивост коју вреди истаћи је да прозори 
немају завесе, јер се верује да „верници немају 
шта скривати од Бога”. Кад већ поменусмо 
Бога, мислим да му морамо бити захвални кад 
је стварао наше прелепо поднебље, иако се 
многи намрште кад поменемо Балкан.

Текст: Драган Ђерић

Наступ у Амстердаму

Заједничка Фотографија у Амстердаму
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Овај лијеп догађај, са разноликим програ-
мом и учесницима, одржан је 2. марта 2019. 
у Културном дому Горњи Град. Водитељски 
пар је прво поздравио све присутне, који су 
добро попунили дворану Културног дома, 
као и све учеснике у програму, а затим се 
публици обратио Антон Шпех, начелник 
општине Горњи Град, који је поздравио 
присутне и учеснике у програму и пожелио 
лијепо и угодно вече.

Након увода и поздравних говора водитељ-
ски пар је најавио прве учеснике, а то су 
били чланови плесне групе „Flame&Co” из 
Љубљане, који су извели плесове „Tientos” и 
„Soleá por Bulerias”. Сестре Полона и Петра 
Лампречник из Згорње Савињске долине, 

Етно вече у Горњем Граду
У организацији Културног друштва 
Горњи Град одржано 8. етно вече под 
називом „Glej, lušno je pr’ nas” на 
коме су учествовале фолклорне, плес-
не и пјевачке групе

тачније из Сподњих Краш, у два наступа от-
пјевале су четири пјесме уз пратњу на гита-

ри, да би потом наступило Плесно друштво 
„Salam Ghazeea“ из Љубљане са плесом 
„Badri ki dulhania”. Ова група иначе плеше 
оријенталне и индијске плесове.

Културно умјетничко друштво „Младост” 
из Љубљане, које је већ два-три пута госто-
вало на овом догађају, приказало је игре из 
Крајишта, аутор кореографије Слободан-
ка Сеја Рац, а умјетнички вођа ансамбла је 
Милка Марин. Публика је са великим оду-
шевљењем пратила њихов наступ и награди-
ла их великим аплаузом.

Клапа „Galuss”, на чијем репертоару су 
углавном далматинске пјесме у два насту-
па отпјевала је четири пјесме, а Плесно 
друштво „Salam Ghazeea” отплесало је ин-
дијски плес под називом „Garba”. Српско 
културно друштво „Марибор” из Марибора 
представило се кореографијом Јанка Дими-
тријевића „Сабор у Црној Трави”, музички 
аранжман мр Здраво Ранисављевић, умјет-
нички руководилац ансамбла Ана Добрије-
вић. И они су својим наступом одушевили 
публику и награђени бурним аплаузом.

Програм је завршен заједничком пјесмом 
сестара Лампречник и Клапе „Galuss”, да би 
се потом присутнима и учесницима обрати-
ла Татјана Безовшек ,која се захвалила учес-
ницима на разноврсном и квалитетном про-
граму, као и публици на посјети и подршци.

По завршетку програма приређена је вечера 
за све учеснике.

Текст и фото: Душан Јовановић

КУД „Младост” Љубљана

СКД „Марибор” Марибор

Водитељи програма и начелник Антон Шпех
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U organizaciji Kulturnog društva „Brdo” iz 
Kranja upriličen dečiji međunarodni folklorni 
susret u Kranju na kojem su najmlađi izvođači 
oživeli vrednosti iz kulturne riznice igre i pe-
sme.

Festival je održan 23. marta 2019. u dvorani 
„Doma krajanov” Primskovo u Kranju. Nastu-
pilo je 250 dece i omladine iz osam folklornih 
društava iz Slovenije i inostranstva. 

Pored KD „Brdo” koje je predstavljalo 50 ci-
cibana i omladinaca, pratio ih je naš orkestar 
pod vođstvom Dejana Kosića, nastupili su: KD 
„Piskavica” iz Republike Srpske, KD „Mla-
dost” iz Ljubljane, SKD „Zavičaj” iz Klagen-
furta (Austrija), MKD „Sveti Kiril i Metodija” 
iz Kranja, KUD „Zasavje” iz Trbovlja, SKUD 
„Vidovdan” iz Ljubljane i SKPD „Sveti Sava” 
iz Kranja.

Ringaraja
Održan međunarodni dečiji festival u 
Kranju

Najbrojniji, kao što i priliči renomeu našeg 
društva, bili su devojčice i dečaci iz KD Brdo. 
Festival, koji je uspešno, u maniru iskusnih 
estradnika, vodio Srđan Krgović, otvorili su 
naši omladinci i cicibani pesmom „Ja urani ju-
tros rano”. Pesma je oduševila ne samo mame 
i tate, babe i dedove, nego i sve prisutne u pre-
punoj dvorani na Primskovom. KD „Brdo” se 
predstavilo sa još jednom lepom, tradicional-
nom pesmom. Mlađana  Lara Nedović je uz op-
šte odobravanje prisutnih otpevala pesmu „Sa 
Oplenca kliče vila”. Cicibani su nastupili sa 
igrama iz Šumadije, koreografiju su postavile 
Bilja Peternel i Darja Del Fabro. Omladinci su 
se predstavili sa igrama iz Jasenice. Koreogra-
fiju su postavili Srđan Krgović i Violeta Jakov-
ljević. Pomenuta četvorka su i mentori omla-
dinaca i cicibana. Njihova je zasluga što naša 
dečica tako lepo igraju i što su na dobrom glasu. 

Svi učesnici su pokazali visok nivo znanja i 
talenta za folklor, što je publika prepoznala i 
podržala s gromoglasnim aplauzima. Možda 
je i to doprinelo da su svi folkloraši nastupali 
opušteno, bez treme iako ih je gledala prepuna 

dvorana. Smisao tog druženja nije takmičenje, 
nego predstavljanje svoje kulture, svojih pesa-
ma i igara, očuvanje veze sa maticom i upozna-
vanje drugih kultura i običaja. Naši gosti, izvan 
Slovenije su imali priliku da upoznaju lepote 
Kranja i Gorenjske i da ponesu sa sobom sliku 
o našoj novoj domovini. 

Festival podstiče naše najmlađe da se bave 
nečim vrednim, plemenitim, nečim što 
čoveka obogaćuje i daje mu širinu… To je 
u ovim virtualnim i otuđenim vremenima 
mnogo važno za generacije koje odrastaju i 
stasavaju.  Priredbu su podržali: Opština Kranj, 
Javni fond za kulturne delatnosti Slovenije 
i Kafe Ars. Ipak, bez Srđana, Darje, Bilje, 
Violete, kao i naših članova, koji su se odlično 
snašli u ulogama: konobara, redara, scenskih 
majstora…, ova priredba ne bi tako uspela. 
Verujemo da ćemo se iduće godine videti u još 
boljem izdanju. 

Tekst: Dragan Đerić
Foto: Dušan Jovanović

KUD „Piskavica”

Lara Nedović

KD „Brdo”
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Концерт, са разноврсним кореографијама, 
играма, пјесмама и фолклорним и пјевачким 
групама одржан је 16. марта 2019. у Духов-
ном центру светог Антона у Љубљани пред 
око 250 гледалаца, који су у двосатном про-
граму имали прилику да виде дио реперто-
ара ова три друштва. Извођачи, заједно са 
својим умјетничким руководиоцима, потру-
дили су се да на најбољи начин покажу оно 
што су увјежбавали мјесецима, а њихо труд 
се свакако исплатио и дао им путоказ за бу-
дући рад и учешће на концертима и другим 
догађајима који их очекују, а млађим фолк-
лорашима био је ово и велики подстрек за 
њихово даље бављење овом лијепом дјелат-
ношћу, која је, не само очување традиције, 
него и много више од тога.

Овогодишњи концерт почео је уводном пје-
смом под називом „Ај, има мајка две девој-
ке”, био је то заједнички наступ фолклорне 
групе КУД „Младост”.Умјетнички руково-
дилац пјевачке групе је Снежана Максимо-
вић, која се својски потрудила да све пјесме 
које су отпјеване на овом догађају буду изве-
дене на најбољи начин.

Водитељ програма Марина Пејановић 
истакла је значај оваквих концерата и 
окупљања око игре и пјесме, поздравила све 

Годишњи концерт 
КУД „Младост” Љубљана
Културно умјетничко друштво „Мла-
дост” из љубљане приредило свој го-
дишњи концерт на коме су учество-
вали и гости из Новог Града и Нове 
Горице

присутне као и госте, представнике српских 
друштава, као и све учеснике у програму, а 
затим најавила прву тачку програма. Међу 
гостима били су представници СКД „Слога” 
Нова Горица, КУД „Уна” Нови Град, СКПД 
„Свети Сава” Крањ, СКД „Сава” Храстник, 
ПКУД „Свети Никола” Марибор, СД „Др 
Младен Стојановић” Велење и СКУД „Ви-
довдан” Љубљана.

Од фолклораша први су на сцену ступили 
чланови извођачког ансамбла КУД „Мла-
дост” Љубљана, који су одиграли кореогра-
фију под називом „Златиборка ја сам“, игре 
и пјесме из Ужичког краја, кореографи Го-

ран Пауновић и Властимир Вељовић, умјет-
нички руководилац Милка Марин, директор 
оркестра Вања Диздаревић и Дејан Панић. 
Послије њих наступила је најмлађа дјечја 
фолклорна група КУД „Младост” која је 
приказала „Сплет дјечјих игара”, умјетнич-
ки руководиоци и кореографи Тамара Пеја-
шиновић и Рада Стојић уз музичку пратњу 
Драгана Цветкова на хармници.

Још једна дјечја група из КУД „Младост” 
добила је своју прилику, и то дјечја група, 
која је одиграла кореографију „Игре из Беле 
Паланке”, умјетнички руководилац и корео-
граф Бојан Антонић, музичка пратња орке-
стар КУД „Младост”, а млађа дјечја група 
из истог друштва представила се играма из 
централне Србије, умјетнички руководилац 
и кореограф Бојан Антонић. Након дјечјих 
група на ред је дошла омладинска група 
КУД „Младост” Љубљана, која је извела 
кореографију која носи назив „Ој ти Маро 
дилиндаро”, игре и пјесме из Пчиње, корео-
граф Александар Штрбац, умјетнички руко-
водилац Бојан Антонић.

Гости из Новог Града, чланови фолклорне 
групе КУД „Уна” Нови Град, одиграли су 
динамичне и лијепе игре и пјесме из Црне 
Траве, аутор кореографије Велибор Тодић, 
умјетнички руководилац Синиша Јованић, 
музички аранжман Дарко Ћитић. Послије 
играња на ред је дошло и мало пјевања, за 
то су се потрудили чланови женске и муш-
ке пјевачке групе КУД „Младост” Љубљана, 
женска пјевачка група отпјевала је пјесме 
„Цветала ми липа и топола” и „Мене драги 

Најмлађа дјечја група КУД „Младост”

КУД „Уна” Нови Град
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прстеном заклео”, а мушка пјевачка група 
пјесме „Проблејало младо јагње” и „Зелени 
се зоро”, умјетнички руководилац пјевачких 
група Снежана Максимовић.

На ред је поново дошао извођачки ансамбл 
КУД „Младост” Љубљана који је приказао 
увијек занимљиву и себи својствену коре-
ографију „Гламочко нијемо коло”, корео-
граф Миливоје Ђуровић, умјетнички ру-
ководилац Милка Марин. А гости из Нове 
Горице, фолклораши СКД „Слога” Нова 
Горица, одиграли су кореографију „Игре из 
Црне Траве”, кореограф Милан Гламочанин, 
умјетнички руководилац Давид Грујић, му-
зички аранжман Здравко Ранисављевић.

Наступе фолклорних група КУД „Младост” 
Љубљана пратио је оркестар којим руководе 
Вања Диздаревић и Дејан Панић, а да међу 
својим члановима имају и добре вокалне со-
листе показао је састав Фрула Мира”, са во-
калном солисткињом Тањом Зец и солистом 
и вокалним инструменталистом Дејанон 
Подгорелцем, који су уз помоћ вокала Еве 
Младеновић и Маријане Грегорич Диздаре-
вић извели пјесму „Елено ћерко”, аранжман 
Вања Диздаревић. Још једну прилику да се 

покажу овдашњој публици добили су,  ина 
прави начин искористили, фолклораши КУД 
„Уна“ из Новог Града, и то са кореографијом 
„Игре и пјесме из Новског Подгрмеча“, ко-
реограф и умјетнички руководилац  Сини-
ша Јованивћ, музички аранжман Борислав 
Дамјанић, да би потом мушка пјевачка група 
истог друштва отпјевала, „Сплет крајишких 

пјесама“, умјетнички руководилац Борислав 
Дамјанић. За своје наступе добили су као на-
граду буран и дуг аплауз.

Прије задње тачке, овог интересантног и 
квалитетног прогара, учесницима и публици 
обратио се мр Драго Војводић и захвалио се, 
како на свему ономе што је приказана кроз 
наступе фолклорних и пјевачких група, исто 
тако и гостима и публици на посјети, а затим 
Синиши Јованићу, умјетничком руководио-
цу, кореографу и представнику КУД „Уна” 
Нови Град уручио захвалницу за учешће 
на концерт и поклон у знак њиховог госто-
вања код КУД „Младост”. Синиша Јованић 
се топлим ријечима захвалио на позиву, 
учешћу и гостопримству које им је указано 
током њиховог боравка у Љубљани. Мр Дра-
го Војводић такође је уручио захвалницу и 
поклон Илији Јанковићу, предсједнику СКД 
„Слога” Нова Горица. У име фолклораша 
КУД „Младост” Љубљана је Данијел Вуко-
вић уручио поклоне Снежани Максимовић и 
Милки Марин за њихов рад и вођење фолк-
лорних и пјевачких група.

На крају програма још једном су се пред-
ставили чланови извођачког ансамбла КУД 
„Младост“ Љубљана, и то са динамичном и 
пуном енергије кореографијом под називом 
„Голуб гка на јабука” игре и пјесме из Бо-
силеградског Крајишта, аутор кореографије 
Слободанка Сеја Рац, умјетнички руково-
дилац Милка Марин, пратња оркестар КУД 
„Младост”.

Након завршетка концерта дружење је на-
стављено у гостионици „Портал”, гдје је 
приређена вечера за све учеснике у програ-
му и представнике друштава, а ово лијепо 
вече потрајало је дуго, уз добро располо-
жење и музику оркестра Дејана Косића.

КУД „Младост” се побринуло да веома до-
бро, и може се рећи без грешке, организује 
овај важан догађај за друштву, у нади да ће 
оваквих догађаја бити и у будуће.

Текст и фото: Душан Јовановић

СКД „Слога” Нова Горица

Мушка пјевачка група КУД „Уна” Нови Град

КУД „Младост” Љубљана
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Пијукање
За Србе је Божић нај радоснији дан. Зато и 
дајемо толики значај и пажњу обичајима ве-
заним за Божић. Српско друштво „Др Мла-
ден Стојановић” из Велења већ шесту годину 
организује „пијукање”. Посебна задужења 
имали су појединци и чланови друштва за 
припрему и организацију. За сјечу бадњака 
су задужени Алекса Радовановић и Зоран 
Јауз. Милисенко Малбашић припремио је 
на своме имању сламу за тај догађај и тако 
већ шесту годину. За припрему пакетића по-
бринули се Алекса Радовановић, Лука Перо-
вић, Маја Тешић, Нина Мајсторовић и Зоран 
Јауз. Бадњак (храстово дрво) у рану зору по-
сјечен и донесен. Наши чланови су Бадњак 
окитили и припремили дарове за дјецу. У 
десет сати окупили су се сви позвани, дјеца 
наших чланова и пријатељи, међу којима је 
било и Словенаца.

Велика радост за дјецу је почела. Дозивали 
смо их позивом „пипи, пипи, пипи” а онда 
их обдаривали  бомбонима, орасима које 
смо за њих бацали по простору свугдје гдје 
је била слама. Било је задовољство гледати 
их како траже и веселе се нађених ораха и 
бомбона. После тога смо их још обдарили са 
пакетићима. Гости су били врло задовољни, 
што само значи да у друштву добро радимо 
на очувању обичаја и традиције.
За пијукање је била задужена и укључена 
већина наших чланова.

Активности 
СД „Др Младен 
Стојановић” Велење

Завичајно вече 
Српско друштво „Др Младен Стојановић” 
из Велења прославило је 15. фебруара 2019. 
своју четрнаесту годишњицу постојања, 
концертом традиционалног српског пјевања 
Kозаре, Поткозарја, Херцеговине и Kрајине.

Kонцерт „Завичајно вече” одржан је малој 
дворани Дома културе у Велењу и први 
је те врсте у организацији нашег друштва. 
Приредба је дио већег пројекта „Младено-
ви дани”, који ће се изводити током цијеле 

године а у току су већ припреме за друге 
догађаје са културним садржајем. Одзив 
гостију је био врло добар, много бољи него 
што смо очекивали, што је нама као органи-
затору врло драго. Гости су изразили жељу 
да се концерти српског традиционалног пје-
вања организују више пут годишње.

Учествовала је женска пјевачка група 
Српског друштва „Др Младен Стојано-
вић” из Велења са пријатељима: Јанком 
Гребовићем и Давором Вулевићем из 
Друштва гуслара Словеније, мушком пје-
вачком групом која изводи козарачку ојка-
чу из СKХД „Десанка Максимовић” из 
Цеља и крајишком групом СKПД „Свети 
Сава” из Kрања. Програм је припреми-
ла и повезивала нама драга пријатељица 
Снежана Максимовић. После наступа за-
држали смо се у малој дворани, гдје смо 
угостили госте концерта и разговарали о 
могућностима будуће сарадње.

Туцијада
Прође година и опет је ту Васкрс, нама 
највећи хришћански вјерски празник. 
Српско друштво „Др Младен Стојановић” 
из Велења већ традиционално организује 
„Туцијаду” на сам дан Васкрса, ове године 
већ шести пут узастопно, и то 28. Априла 
2019. На тај дан се окупљамо у дворани „Га-
удеамус” у Велењу, гдје организујемо „Ту-
цијаду”.  Поред активних чланова друштва 
придруже нам се и они који прате активност 
и рад друштва и редовно посјећују наше 

Пијукање

Завичајно вече
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догађаје. Пред сам почетак „Туцијаде” раз-
дијелимо се у двије старостне групе, дјеца 
од четири до дванаест година, а старији од 
тринаест до шездесет и пет и више године. 
Станемо у двије лесе и одмјеримо снагу 
најтврђег јајета. Оном што пукне јаје изла-
зи из лесе као губитник и тако до краја. По-
бједник је дужан појести побједничко јаје. 
Много нам је драго да сваке године долазе 
нови људи који подупиру рад друштва. У 
такмичењу за најтврђе јаје побиједио је у ка-
тегорији старији Горан Арсенијевић, а други 
је био Здравко Васиљевић, а у категорији 
дјеце побједила је Нина Мајсторовић, друга 
је била Мартина Грабовац. За прва и друга 
мјеста подијељене су стаклене плакете. По-
сле тога смо се дружили уз пјесму и игру и 
већ са мислима били у сљедећој години на 
„Туцијади 2020”. 

Изложба Змијањског веза у 
Општини Велење 
У просторијама општине Велење, припре-
мили смо 6. маја 2019. изложбу Змијањског 
веза. Изложба је плод сарадње Српског 
друштва „Др Младен Стојановић” из Ве-
лења и општине Велење и то још из 2017. 
кад је општина Велење одобрила средства за 
извођење радионица Змијањског веза. 

Српско друштво „Др Младен Стојановић” 
из Велења сусрело се са змијањским оби-
чајима, културом и везом  у октобру 2008. 
у Љубљани на семинару на којем су обрађи-
ване игре и пјесме Змијања, у организацији 
Савеза српских друштава Словеније.

А већ 2010. у друштву одлучујемо да игра-
мо игре из тога краја, „Игре са Змијања”. 
Тад Змијањски вез још није био на листи 
UNESCO, нити смо ми знали да ћемо једног 
дана организовати радионице змијањског 
веза са нашим пријатељима из Хуманитар-

ног друштва жена „Дуга” из Бање Луке, 
који су кривци да је змијањски вез завр-
шио на UNESCO листи. Змијањски вез је 
на UNESCO листу нематеријалне свјетске 
баштине уписан 26. новембра 2014.  Српско 
друштво „Др Младен Стојановић” је прво 
друштво у Словенији које је новембра 2017 
организовало радионице везења. 

На радионицама змијањског веза Мира, 
Милица и Вера одлучиле су да и ми дамо 
допринос очувању змијањског веза и тако 
су  створиле сопствену збирку змијањског 
веза коју промовишемо у Словенији и ино-
странству. Прво смо друштво у Словенији 
које има такву збирку. Збирка је до сада била 
изложена два пута у Kрању, затим у Храст-
нику, Велењу и Нишу, а ове године биће из-
ложена још у три града Словеније. 

Хвала нашим везиљама, Вери Kнежевић, 
Милици Празник и Мири Згоњанин, које су 
одговорне да наш змијањски вез живи и да 
га успјешно промовишемо. Збирка је врло 
богата и занимљива и можете је ових дана, 
од 6. маја до 3. јуна 2019. видјети у Општини 
Велење (Mestna občina Velenje). 

Захваљујемо се Градској општини Велење 
и Дарји Плазник  из уреда за друштвене 
дјелатности што нас је контактирала и омо-
гућила да прикажемо изложбу „Змијањски 
вез”, а захваљујемо се и осталим чланови-
ма друштва који су допринијели припреми 
изложбе а то су: Радо Бодирогић, Јово Јауз, 
Зоран Јауз, Горан Арсенијевић, Марко Уро-
шевић.

Текст: Јово Јауз 
Фото: Зоран Јауз

Туцијада

Змијањски вез
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Srpsko kulturno društvo „Sloga” iz Nove Gori-
ce, po stažu je jedno od najstarijih društava toga 
profila u Sloveniji. Zato su i iskustva društva u 
organizovanju različitih kulturnih događaja bo-
gata i raznovrsna. Društvo već dve decenije u 
kontinuitetu organizuje svoju centralnu folklor-
nu manifestaciju „Razigrana srca”, po pravilu 
u oktobru. Međutim, svesni stare dobre istine 
da „na mladima svet ostaje”, društvo „Sloga” je 
odlučilo da još više pažnje posveti radu sa naj-
mlađim članovima „Sloge” kako u folklornoj 
sekciji, tako i u drugim oblastima angažovanja 
dece i omladine.

Motivisana navedenim opredeljenjem, „Slo-
ga” već treću godinu zaredom organizuje dečju 
folklornu manifestaciju „Dečja radost utkana u 
kolo”. Manifestacija je osnovana sa namerom 
da okuplja dečje folklorne ansamble srpskih 
društava iz Slovenije, i susednih italijanskih 
regiona, kao i dečje ansamble drugih etničkih 
grupa sa kojima „Sloga” ostvaruje uspešnu sa-
radnju. Početna ideja je bila da se manifestacija 
realizuje u formi celovečernjeg folklornog kon-
certa, prožetog i drugim kulturnim sadržajima 
dramskog, scenskog ili recitatorskog karaktera, 
a da kasnije zavisno od interesovanja i moguć-
nosti organizatora i interesovanja gostiju prera-
ste u mali dvodnevni folklorni festival.

Ove godine manifestacija je održana 20. aprila 
u Omladinskom domu u Vrtojbi, malom mestu 
u okolini Nove Gorice. Svesni činjenice, da sa 
trećim uzastopnim održavanjem, manifestacija 
prestaje da bude sporadični događaj i prerasta u 
niz događaja koji se tradicionalno organizuju, 
domaćini su posvetili posebnu pažnju pripremi 
i izvođenju koncerta.

Sticaj okolnosti je održavanje folklornog kon-
certa poklopio sa obeležavanjem hrišćanskog 
praznika „Lazareva subota” u zadnjoj nedelji 
posta prema srpskom pravoslavnom kalendaru. 
Ta okolnost je prouzrokovala određene dileme, 

Dečja radost utkana u kolo
Izuzetno uspela manifestacija dečjeg 
folklora i jedno neizrečeno pitanje

pa čak i sporadična upozorenja, da li je taj dan 
pogodan za održavanje dečjeg koncerta. Me-
đutim dileme i nedoumice su ubrzo nestale, jer 
svako ko iole poznaje pravoslavne običaje zna 
da je „Lazareva subota” praznik koji je najvi-
še posvećen deci i simbolizuje dečju radost, a 
to je upravo i naziv i suština dečjeg folklornog 
koncerta „Sloge”. U potvrdu takvog stava or-
ganizatora je došla i činjenica da je nacional-
ni TV program u Srbiji bio toga dana od ranih 
jutarnjih časova neprekidno prožet folklornim 
sadržajima, tradicionalnom igrom i pesmom 
mladih Srbije. 

Bina je za tu priliku bila posebno ukrašena ma-
slinovim i palminim grančicama, a posle zaista 
ozbiljnih i temeljitih priprema, koncert je odr-
žan po planu, na veliku radost i zadovoljstvo 
dece i njihovih roditelja.

Manifestacija je izazvala veliku pažnju među 
ljubiteljima folklora, članovima društva „Slo-
ga”, prijateljima društva iz lokalne sredine, a 
celom toku priredbe prisustvovao je i načelnik 
opštine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk. 

Sala omladinskog doma u Vrtojbi je veoma 
funkcionalna ali i relativno malog kapaciteta 

pa su organizatori, pomalo iznenađeni velikim 
interesovanjem publike, morali da se snalaze 
dodavanjem pomoćnih sedišta i klupa.

U programu je učestvovalo više od 150 dece, 
igrača folklora, muzičara i recitatora iz Lju-
bljane, Kranja, Kopra, Postojne, Nove Gorice, 
Udina….Među oduševljenom publikom poseb-
no zadovoljstvo je bilo videti roditelje kako sa 
uživanjem, ali i tremom prate nastupe svojih 
mališana. Za mnoge od njih to je bio i prvi oz-
biljniji javni nastup.

Program je završen nastupom mališana „Slo-
ge”, a po završetku je organizovana skromna 
igranka uz posluženje osvežavajućim napicima. 
Gostima je poslužen i skroman ali kvalitetan 
obrok da prikupe snagu pred povratak kućama. 
Bilo je zaista veselo i razdragano, kako priliči 
deci i mladima. 

Nakon uspešne organizacije zaista impresiv-
nog folklornog koncerta, ostaje zahvalnost 
svima koji su pomogli organizaciju: društvima 
gostima na učešću, opštini Šempeter-Vrtojba, 
Mladinskom domu Vrtojba, JSKD Republike 
Slovenije, Savezu kulturnih društava Nova Go-
rica, brojnim sponzorima i finansijerima, kako 
pojedincima, tako i firmama i državnim ustano-
vama, vrednim aktivistima „Sloge”, i nadasve 
divnoj dečici, „folklorašima” na kojima leži 
budućnost društva „Sloga”. 

Na kraju lebdi u vazduhu i jedno neizrečeno 
pitanje: Zašto moramo ponekad i nekim najdo-
bronamernijim skepticima iznova objašnjavati 
da folklor nije nikakvo „bekrijanje”, „šenluče-
nje” ili „lumpovanje”, već lepa, kulturna i na-
dasve zdrava aktivnost, pre svega mladih ljudi, 
koju treba uvek i na svaki način podržavati i 
stimulisati?

Siniša Živković
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U četvrtak, 9. maja 2019, predstavnici SKD 
„Sloga“ posetili su gradonačelnika Nove Go-
rice u sedištu administracije Gradske opštine 
Nova Gorica i imali jedno i po časovni radni 
sastanak sa gradonačelnikom i njegovim najbli-
žim saradnicima.

Podsetimo da je dr Klemen Miklavič za gra-
donačelnika izabran na zadnjim lokalnim iz-
borima u decembru prošle godine, i da je na 
toj funkciji nasledio Mateja Arčona koji je tu 
dužnost obavljao u dva uzastopna mandata i sa 
kojim je SKD „Sloga“ imala veoma uspešnu 
saradnju i razumevanje.

Sastanak je zakazan na inicijativu predsednika 
SKD „Sloga“ Ilije Jankovića, sa ciljem da se 
novoizabrani gradonačelnik upozna sa tekućim 
aktivnostima SKD „Sloga“, ostvarenim rezulta-
tima i planovima društva. 

Delegaciju SKD „Sloga“ činili su: Ilija Jan-
ković, predsednik, Siniša Živković, sekretar i 
David Grujić, umetnički rukovodilac folklorne 
sekcije.

Sastanak je protekao u veoma prijatnoj atmos-
feri što je posebno bilo podstaknuto velikim 
interesovanjem gradonačelnika za različite as-
pekte delovanja i aktivnosti SKD „Sloga“ kao 
i za sveukupni položaj srpske etničke zajednice 
na teritoriji Nove Gorice. 

Tom prilikom je gradonačelnik posebno poten-
cirao da je Nova Gorica, kao vrlo mlad grad, 
sa tradicijom koja ne seže dalje od 70 godina 
u prošlost, od samog nastanka zasnovana kao 
multietnička i multikulturna sredina, što svim 
stanovnicima pruža mnogo uslova za afirmaciju 
svoje kulture i tradicije, a da je taj karakter me-
sta samo dodatno potenciran lokacijom grada i 
savremenom prekograničnom saradnjom.

Predstavnici SKD „Sloga“ su predstavljajući 
društvo, njegova dostignuća i planove, istakli 
da je SKD „Sloga“ jedno od najstarijih srpskih 
društava u Sloveniji, sa tradicijom dugom 24 
godine, da poseduje sopstvene prostorije, te da 
se smatra masovnim društvom jer je u toku go-
dine u aktivnosti društva uključeno više deseti-
na, pa i više stotina učesnika.

Članovi SKD „Sloga“ su sebe oduvek smatrali 
lojalnim stanovnicima i državljanima države u 
kojoj žive, podržavajući svako opštinsko ru-
kovodstvo i političku opciju koje je radilo na 
dobrobit građana Nove Gorice, a samim tim i 
srpske zajednice u njoj.

U poseti kod gradonačelnika 
Nove Gorice

Po odredbama Statuta, kao i u praktičnom radu 
SKD „Sloga“ je apolitična, nevladina, laička 
organizacija, otvorena za različite ideje, pod 
jedinim uslovom da se poštuje i neguje cilj 
osnivanja društva, a to je afirmacija i negovanje 
srpske tradicije i kulture. 

Pri tome se SKD „Sloga“ u svom delovanju 
kroz realizaciju statutarnih ciljeva zalaže za 
kvalitetnu integraciju srpskog stanovništva u 
slovenačko društvo, bez podleganja riziku štet-
ne i nekontrolisane asimilacije.

Utoku razgovora gradonačelnik je upoznat i sa 
nekim od strateških ciljeva društva koji su defi-
nisani kroz misiju i viziju društva usvojenu na 
ovogodišnjoj skupštini, kao što su:

1. Promocija istinskih i realnih kulturnih vred-
nosti uz uporan i strpljiv rad na odbacivanju 
lažnog i neverodostojnog subkulturnog stvara-
laštva.

2. Uvažavanje i prilagođavanje programa i pro-
jekata društva specifičnostima i strukturi srp-
skog stanovništva na prostorima Goriške regije

3. Međusobno povezivanje i ostvarivanje me-
đukulturne i prekogranične saradnje i razume-
vanja sa kulturnim institucijama slovenačkog 
naroda i drugih naroda u regiji, kao i sa srpskim 
društvima u Sloveniji i regiji.

Dugoročni cilj SKD „Sloga“ je da se razvije u 
reprezentativnu kulturnu organizaciju i institu-
ciju srpskog stanovništva u Goriškoj regiji što 
će postići:

1. Aktivnim i predanim radom na omasovljava-

nju društva i uključivanju mladih i kreativnih 
kadrova svih generacija i profila srpskog sta-
novništva u regiji.

2. Pravilnim i uravnoteženim izborom pro-
gramskih sadržaja.

3. Transparentnim i javnim radom i otvorenošću 
za nove i kreativne ideje predloge i projekte.

U toku razgovora gradonačelnik se posebno 
interesovao za ocenu saradnje SKD „Sloga“ sa 
lokalnim kulturnim institucijama i ustanovama, 
kao i sa drugim institucijama srpskog naroda u 
regiji i Sloveniji.

Predstavnici SKD „Sloga“ su saradnju pozitiv-
no ocenili, a posebno istakli veoma uspešnu i 
svestranu saradnju sa Savezom kulturnih dru-
štava Nove Gorice, čiji je SKD „Sloga“ aktivni 
član već duže vreme.

U toku razgovora gradonačelnik Miklavič je 
obećao punu podršku i pomoć kroz forme i in-
stitucije koje su na raspolaganju lokalnoj vlasti. 

Na završetku razgovora predsednik SKD „Slo-
ga“ Ilija Janković je pozvao gradonačelnika da 
bude počasni gost folklorne manifestacije „Ra-
zigrana srca“ koju  SKD „Sloga“ tradicionalno 
organizuje svake jeseni, što je sa zadovoljstvom 
prihvaćeno.

Siniša Živković
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Концерт је уједно био и прослава двадесе-
тогодишњице Српског културног друштва 
„Марибор”, што је јубилеј вриједан пажње, а 
за ових двадесет година друштво је оставило 
велики траг и иза њега су важни догађаји на 
подручју културне дјелатности Срба у Сло-
венији. Исто тако, концерт је био прилика да 
се публици, њих више од триста, покажу све 
фолклорне и пјевачке групе, као и рад лите-
рарне секције која је такође имала неколико 
веома успјешних представа.

Програм овог великог догађаја за СКД „Ма-
рибор”, његове чланове, пријатеље и сим-
патизере пратили су и гости међу којима је 
била Ивана Јакшић Матовић, први секретар 
и конзул у Амбасади Републике Србије у 
Словенији, Златомир Бодирожа, предсјед-
ник Савеза српских друштава Словеније, 
представници Српске православне општи-
не Марибор јереји Саво Кесојевић и Ми-
лан Јовановић, представница Јавног фонда 
Републике Словеније за културне дјелатно-
сти – Подручна испостава Марибор, као и 
представници других српских друштава и 
други гости.

На сцени, након најаве водитеља програма 
Наташа Укај и Бојана Марошевича, су се 

Играј, заиграј! 7
Српско културно друштво „Мари-
бор“ из Марибора одржало свој тра-
диционални годишњи концерт под 
називом „Играј, заиграј! 7

појавили чланови извођачког ансамбла СКД 
„Марибор” који су одиграли кореографију 
„Сабор у Црној Трави”, аутора Јанка Ди-
митријевића а у музичком аранжману мр 
Здравка Ранисављевића. Умјетнички руко-
водилац групе је Ана Златопер Добријевић.

Да би фолклорна секција, као и друштво у 
цјелини, имали своју будућност, треба да 
имају и младе чланове који ће у догледно 
вријеме замијенити старије. Тако раде скоро 
у свим друштвима, па тако и у СКД „Ма-

рибор”, а њихови најмлађи чланови „Ци-
цибани” представили су се симпатичном 
кореографијом која носи назив „Ја сам Јови-
цу шарала варала”. Аутори кореографије и 
умјетнички руководиоци су Тамара Орловић 
и Сања Радовановић.

Као што је већ у уводу речено, у друштву 
је веома активна и литерарна секција под 
умјетничким руководиоцем Наташом Укај, 
а код првог извођења на овом концерту пу-
блика је чула пјесму Бранка Ћопића „Мала 

Гости и публика на концерту

Сви предсједници СКД „Марибор”
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моја из Босанске Крупе” у извођењу Стефа-
на Глигоревића и Вељка Михајловића.

СКД „Марибор” има већ дужи низ година ве-
ома добру и плодну са Академском фолклор-
ном Групом „Штудент” из Марибора и као 
добри домаћини позвали су на концерт своје 
пријатеље који су се на првом појављивању 
на позорници представили кореографијом 
„Межишки плеси об Флорјановем (Цврча”, 
аутор кореографије Мирко Рамовш, музички 
аранжман Сречко Ковачић а умјетнички ру-
ководилац ансамбла је Бојан Гласер.

У СКД „Марибор” већ неколико година дје-
лује и фолклорна група ветерана а у свом пр-
вом наступу на овом концерту приказали су 
кореографију „Хајд поведи весело” – игре из 
централне Србије, музички аранжман ура-
дио је Дејан Ерцег а аутор кореографије и 
умјетнички руководилац је Ања Периз.

Како игра не иде без пјесме, на неки начин 
допуњавају једна другу, тако је публика 
имала прилику да чује и пјевачке групе, а 
прве су на позорницу крочиле чланице жен-
ске пјевачке групе СКД „Марибор” које су 
под умјетничким вођством Сандре Ђурић 
отпјевале пјесме „Суво дрво”, „Ситан Ка-
мен”, „Ја вечерам”.

Омладински ансамбл СКД „Марибор” у 
свом првом наступу приказао је кореогра-
фију „Игре из Владичиног Хана”, аутор 
кореографије и умјетнички руководилац 
ансамбла је Далибор Ристић а аранжман је 
урадио Данијел Маринчић.

У другом наступу литерарне секције Уна 
Укај и Анастасија Марковић извеле су краћи 
комад под називом „Десанка и мајка”, а под 
умјетничким вођством Наташе Укај.

На ред је поново дошао извођачки ансамбл 
који се овај пут представио кореографијом 
под називом „Гајтано моме, мори” – игре 
из Пчиње, аутор ове кореографије је Саша 
Богуновић а музички аранжман написао мр 
Здравко Ранисављевић.

Након паузе и освјежења за учеснике и пу-
блику опет је на ред дошао извођачки ансам-
бл и то са народним играма и пјесмама из 
Скопске Црне Горе. Аутор кореографије је 
Јанко Димитријевић, умјетничког аранжма-
на мр Здравко Ранисављевић, а умјетнички 
руководилац је Ана Златопер Добријевић.

Женска пјевачка група СКД „Марибор” још 
једном је показала љепоту неродне пјесме 
извођењем, односно пјевањем пјесама „Ој, 
Савице”, „Ја, хо-хој” и „Јаре Моје”.

Гости и пријатељи из АФС „Штудент” у 
свом другом представљању проказали су 
кореографију „Плеси з Разкрижја”, аутор ко-
реографије Мирко Рамовш, музичког аранж-
мана Миран Валдхитер – Хитри, умјетнички 
руководилац је Васја Самец а вођа ансамбла 
Бојан Гласер.

Млади члан Литерарне секције Лука Ста-
менковић прочитао је дјело „Крепао котао” 
а затим је омладински ансамбл СКД „Мари-
бор” извео кореографију „Игре из Босиле-
градског Крајишта”, аутор кореографије је 

Далибор Ристић, који је уједно и умјетнички 
руководилац, а музички аранжман је урадио 
Стефан Манчић.

И ветерански ансамбл је добио још једну 
прилику а то је искористио извођењем ко-
реографије под називом „Запали се град Со-
фија”, аутор кореографије и умјетнички ру-
ководилац је Ања Периз, музички аранжман 
Ђуро Булајић.

При крају програма и концерта публици, 
која је са великом пажњом и одушевљењем 
пратила наступе свих група, још једном се 
представио извођачки ансамбл који је оди-
грао нову кореографију, „Народне игре из 
Владичиног Хана”, са којом ће наступити 
на 24. Европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону, 8. и 9. јуна у 
Центру Сава у Београду. Аутор кореографије 
је Јанко Димитријевић, музичког аранжмана 
мр Здравко Ранисављевић а умјетнички ру-
ководилац је Ана Златопер Добријевић.

Све фолклорне групе пратио је оркестар под 
управом Стефана Манчића.

На крају програма подијељена су признања 
досадашњим предсједницима СКД „Ма-
рибор” и то Радету Бакрачевићу, Милошу 
Русићу, Ањи Периз, Миленку Суботићу,  
Борисаву Јанковићу и Недељку Поповићу, а 
захвалница је уручена АФС „Штудент” Ма-
рибор за учешће у програму.

Представница Јавног фонда за културне дје-
латности уручила је Јасмини Крапше при-
знање СКД „Марибор”.

Реализацију концерта омогућили су Јав-
ни фонд Републике Словеније за културне 
дјелатности, Градска општина Марибор и 
Академска фолклорна група „Штудент” 
Марибор.

Текст и фото: Душан Јовановић

Женска пјевачка група СКД „Марибор”

Омладински ансамбл СКД „Марибор”
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Овогодишњи цјеловечерњи концерт под 
називом „Ђурђевданске игре” одржан је 
25. маја 2019. у Прешерновом позоришту 
у Крању пред око двије стотине гледалаца 
који су имали прилику да виде наступе свих 
фолклорних и пјевачких група КД „Брдо” 
као и наступ Вокално инструменталног 
састава „Котарт” из Београда. 

У веома лијепој и пријатној атмосфери про-
грам је почео извођењем кореографије под 
називом „Момче седи на брега”, пјесме и 
игре из Косовског Поморавља у извођењу 
извођачког ансамбла Кд „Брдо”. Аутор ко-
реографије и умјетнички руководилац из-
вођачког ансамбла је Милан Гламочанин. 
Био је то прави увод у наставак програма и 
најава занимљивог програма.

Водитељ програма Тамара Гламочанин по-
здравила је све присутне а затим на позор-
ницу позвала Јанеза Чернета, градоначелни-
ка Крања, који је поздравио све присутне и 
учеснике у програму. Затим се присутнима 

Ђурђевданске игре
У организацији КД „Брдо” Крањ одржане 16. ђурђевданске игре уз учешће 
фолклроних и пјевачких група друштва, као и гостију из Београда

обратила и Матеја Удовч, посланица у Др-
жавном збору Републике Словеније и у свом 
говору истакла значај културе и оваквих до-
гађаја. Међу гостима била је и Нада Богатај 
Кржан из Управе за културне дјелатности 
Градске општине Крањ.

Тамара Гламочанин је најавила први блок у 
коме су прво учествовали чланови млађег 
„Цицибанског” ансамбла са играма из Ср-
бије. Ауторке кореографије и умјетнички 
руководиоци најмлађег ансамбла су Дарја 
Дел Фабро и Биљана Петернел. Најмлађи 
добију и највише симпатија, као подстрек 
њиховим наступима.

Гости из Београда, чланови Вокално ин-
струменталног састава „Котарт” у свом 
првом наступу на овом концерту извели су 
„Гајтано оро”, свирка на кавалу и пјесму 
„Ој горо”. За многе је ово било нешто ново, 
пјевање уз музичку пратњу на кавалу, што је 
још један допринос очувању традиционалне 
пјесме и свирке.

Игре из западне Славоније приказао је ом-
ладински ансамбл, а аутори кореографије и 
умјетнички руководиоци овог ансамбла су 
Виолета Јаковљевић и Срђан Крговић.

У наредном блоку први су на позорницу 
изишли старији „Цицибани” и одиграли 
игре из Шумадије. Кореографију су урадиле 
Дарја Дел Фабро и Биљана Петернел, које су 
уједно и умјетнички руководиоци ансамбла.

Женска пјевачка група „Брђанке”, чији је 
умјетнички руководилац Срђан Крговић, от-
пјевала је сплет традиционалних пјесама, да 
би потом извођачки ансамбл приказао оби-
чаје „беле недеље” у кореографији Славице 
Михаиловић „Бела недеља у Гружи”, игре и 
пјесме из Груже.

Млада и талентована Лара Недовић уз 
пратњу народног оркестра отпјевала је 
пјесму „Киша пада, трава расте” а затим су 

Матеја Удовч

Брђанке

ВИС „Котарт” Београд
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поново дошли на ред гости из Београда, Во-
кално инструментални састав „Котарт” који 
су извели импровизацију на кавалу и пјесму 
„Море дунуо ветар”. Умјетнички руководи-
лац Вишња Караклајић.

Игре и пјесме из Босилеградског Крајишта 
одиграо је младалачким жаром ветерански 
ансамбл, аутор кореографије и умјетнички 
руководилац ветеранског ансамбла је Дејан 
Бодирожа.

Мушка пјевачка група „Брђани” извела је 
сплет традиционалних пјесама, групом ру-
ководи Срђан Крговић, а потом је омладин-
ски ансамбл у свом другом наступу приказао 
игре и пјесме из Јасенице.

Вокално инструментални састав „Котарт” је 
у свом трећем наступу извео пјесму „Идем 
путем, песма с’ ори” и Радмилино коло, овај 
пут свирка на двојницама.

Прије него што је публика видјела задњу 
кореографију ове вечери, водитељ програ-
ма Тамара Гламочанин позвала је на сцену 
Митра Вујиновића, предсједника Културног 
друштва „Брдо” Крањ који се обратио при-

сутнима и поздравио госте као и представ-
нике других српских и осталих друштава. 
Захвалио се учесницима у програму, као и 
публици на посјети и подршци која је изра-
жавана током концерта. 

Свим умјетничким руководиоцима по-
дијељене су захвалнице за њихов успјешан 
рад са фолклорним и пјевачким групама.

И на крају програма још једном је на по-
зорницу изишао извођачки ансамбл који је 
одиграо кореографију под називом „Димко 
делија”, игре и пјесме из Кумановског поља. 
Аутор кореографије и умјетнички руководи-
лац ансамбла је Милан Гламочанин.

Све фолклорне и пјевачке групе пратио је 
Народни оркестар под управом Вање Дизда-
ревића. Тако су завршене и ове, шеснаесте 
по реду „Ђурђевданске игре” а треба напо-
менути да многи од учесника нису ни рође-
ни када се почело са овим играма.

Овај концерт омогућили су Јавни фонд Ре-
публике Словеније за културне дјелатности, 
Градска општина Крањ и спонзори.

Текст и фото: Душан Јовановић

Омладински ансамбл КД Брдо

Ветерански ансамбл КД Брдо

Млађи Цицибани КД Брдо

Тамара Гламочанин
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Добри резултати и квалитетан са-
држај рада 
СКД „Петар Кочић” је наставило активност 
и добру сарадњу са многим друштвима као и 
протеклих година. Само у прошлој години је 
била сарадња и размјена гостовања остваре-
на са дванаест друштава у Словенији, као и 
гостовања ван граница Словеније, у Србији 
и Републици Српској, на шта је друштво 
поносно и обавезно да настави активности 
преко својих секција. 

Бадње вече 
Већ на почетку године организовали смо 
за дјецу и родитеље пригодан програм за 
Бадње вече, а родитељи, бабе и дједови су 
блистали од задовољства дјеце и надметању 
у програму. Друштво је за дјецу обезбиједи-
ло и практичне поклоне, што је развеселило 
њихову радозналост. 

Гостовање у Новом месту 
Домаћин СКД „Ново место” поново је 
жељело да својим члановима и публици 
представи позоришну представу, драму Пе-
тра Кочића „Јазавац пред судом, у режији 
Бошка Ђурђевића, глумца и режисера из 
Бање Луке, а у продукцији и извођењу „Те-
атра Давид” из СКД Петар Кочић. Тако смо 
у препуној дворани 28. марта 2019. извели 
представу. Улоге су тумачили: Остоја Шобот 
као Давид, Љубо Андрић као судија, Миле 
Гашић као Писарчић и Крстан Шућур у уло-
зи доктора. Одушевљење публике је било 
очито. Тиме смо обогатили нашу сарадњу, 
понуду културног садржаја и доказ да драм-
ска дјелатност има своје мјесто у културном 
дјеловању друштава. 

Новости из 
СКД „Петар Кочић” Крањ

Сусрет фолклорних, пјевачких и 
музичких група мањинских етич-
ких заједница 
У организацији Јавнога фонда Републике 
Словеније за културне дјелатности, регио-
нална испостава Крањ, организован је ре-
довни годишњи сусрет фолкорних, пјевач-
ких и музичких група припадника других 
народа. Смотра је изведена 30. марта 2019. 
године на Високом код Крања, а наступило 
је четрнаест група из шест друштава. Међу 
друштвима наступила је и фолклорна група 
ветерана из СКД „Петар Кочић”. Вриједно 
је напоменути да наведена манифестација 
заиста представља добру праксу сарадње, 
повезивања и повјерења међу друштвима 

припадницима народа бивше заједничке 
државе Југославије. Поред СКД „Петар Ко-
чић” Крањ од српских друштава учество-
вале су фолклорне и пјевачке групе из КД 
„Брдо” Крањ и СКПД „Свети Сава” Крањ. 
Чланице жирија др Весна Бајић Стојиљко-
вић и Нева Трампуш, стручно су пратиле 
манифестацију и наступ група. Пракса је да 
се за сваку групу да оцјена, као и разговор 
с умјетничким вођама фолклорних група 
и представника друштва, гдје се у доброј 
намјери изнесена оцјена понуди као пре-
порука за будући рад. Посјета публике из 
друштава, као и околног становништва била 
је добра, што је увеличало манифестацију. 

Пријатељство потврђује сарадњу 
Обиљежавајући своју годишњицу постојања 
и рада СКД „Ново место”, поред бројних го-
стију из Словеније и Мађарске позвало је и 
фолклорну групу ветерана СКД „Петар Ко-
чић” из Крања да учествују на свечаности и 
учешће у програму фолклорне групе вете-
рана 13. априла 2019. године било је препо-
знатљиво. Посебно дружење било је за све 
учеснике програма у организацији домаћина. 

Наведене активности доказују да је по-
требна сарадња међу друштвима, гдје се 
обогаћује садржај и квалитет дјелатности 
друштава. Друштво „Петар Кочић” је спрем-
но за сарадњу с свим друштвима понуду и 
размјену програма и на томе ћемо и у будуће 
бити усмјерени. 

Текст: Крстан Шућур 
Фото: Фејсбук СКД  Ново место

Остоја Бубњевић са глумцима

Из представе „Јазавац пред судом”
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Фестивал се одржава сваке године у мају, 
а ове године то је било 18. маја у Андрић-
граду уз учешће десет фолклорних група 
из Србије, Црне Горе, Републике Српске и 
Словеније. Фестивал је отворио Младенко 
Тасић, замјеник начелника општине Више-
град. У поздравном говору истакао је да се 
оваквим манифестацијама чува традиција и 
култура и изразио наду да ће гости понијети 
најљепше утиске из Вишеграда.

Из Словеније на Фестивалу је учествовало 
КУД „Младост” из Љубљане са двије омла-
динске групе, а изјавили су да је ово њихо-
во друго гостовање на овом Фестивалу, јер 
су били прије дванаест година, и изразили 
жељу да поново дођу у овај град.

У програму Фестивала учествовале су фолк-
лорне групе: КУД „Бикавац” Вишеград – 
Игре из Србије, КУД „Младост” Љубљана, 

Међународни фолклорни 
фестивал Вишеград 2019
У организацији КУД „Бикавац” и 
КУД „Краљ Петар Први ујединитељ” 
одржан је 16. међународни фестивал 
фолклора

прва омладинска група – Игре из Пчиње, 
ССД „Краљ Петар Ујединитељ” Вишеград 
– Сплет дјечјих игара, КУД „Традиција” Тр-
стеник – Игре из Бујановца, КУД „Весна” 
Мојковац – Игре из Црне Горе, КУД „ФРА” 
Чачак – Игре из Црноречја, КУД „Фоча” 
Фоча – Игре из Црне Траве, КУД „Рома-
нијска врела” Мокро, Пале, КУД „Просвјета 
Рудо – Игре из Босилеградског Крајишта, 

ССДС „Крањ Петар Ујединитељ” Вишеград 
– Игре из Ужица, КУД „Бикавац” Вишеград 
– Влашке игре и КУД „Младост” Љубљана, 
друга омладинска група – Игре из Беле Па-
ланке. Покровитељ Међународног фестива-
ла фолклора је општина Вишеград.

Текст: Душан Јовановић
Фото: Бојан Антонић

У оквиру сарадње између СКД „Сава“ из 
Храстника и СКД „Петар Кочић” из Крања 
и проширења културних дјелатности оба 
друштва, као и у склопу традиционалног 
17. фестивала „Рдечи ревирји” приказана 
је 22. маја 2019. монодрама Бранка Ћопића 
„Петар Пепо Бандић” у извођењу Душана 
Јовановића. Душан Јовановић је, поред тога 
што је глумио Петра Пепу Бандића, уједно 
и адаптирао текст, урадио режију, сценогра-
фију и костимографију. 

Прије почетка представе присутнима се 
обратила и поздравила их Славица Трипу-
новић, потпредсједница СКД „Сава” Храст-
ник и представила извођача као и госте из 
СКД „Петар Кочић”, предсједника Крстана 
Шућура, Драгицу Шућур и Остоју Шобота.

Ова представа изведена је пред око осамде-
сетак присутних, који су са великом пажњом 
пратили монодраму, повремено награђи-
вали аплаузом у току извођења а на крају 

Петар Пепо Бандић
У дворани Омладинског центра у 
Храстнику (Mladinski center Hrast-
nik) изведена монодрама „Петар Пепо 
Бандић”

дуготрајним аплаузом наградили извођача, 
чиме су потврдили да су били веома задо-
вољни, како извођењем, исто тако и самом 
представом, односно њеним садржајем. 

На крају представе Славица Трипуно-
вић захвалила се Душану Јовановићу, као  
идруштву „Петар Кочић” на успјешној са-
радњи између два друштва.

Дружење је настављено уз пријатан разго-
вор, са жељом да се настави са сарадњом, 
јер за то постоје могућности које треба на 
најбољи начин искористити, а показало се 
да је публика жељна оваквих догађаја.

Извођење монодраме омогућили су Јавни 
фонд Републике Словеније за културне дје-
латности и Младински центер Храстник.

Душан Јовановић у улози Пепе Бандића
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Концерт традиционалног 
српског певања

У организацији КПСХД „Вук Караџић” 
Радовљица одржан је 25. маја 2019. у 
дворани Турист Словенски Јаворник 
„Концерт традиционалног српског певања 
на коме су наступиле мушка и женска 
певачка група из КПСХД „Вук Караџић”. 
Концерт је припремила и водила Снежана 
Максимовић, уметнички руководилац 
певачких група у друштву. На програму су 
биле традиционалне српске песме из разних 
крајева где су Срби живели и где живе, тако 
да су и извођачи били обучени у различите 
српске народне ношње, што је употпунило 
цео наступ певачких група.

NIGDJE NIKOG 
Polako prolazi toplo ljeto,
na suncu mirišu plodovi zreli,
nigdje nikog, da ih sočne bere
nigdje nikog, da im se veseli. 

Rodilo ljetos bolje nego ikad,
kao da rađa posljednji put,
prezreli u travi plodovi leže
nijedan rukom otrgnut.

Kô usnulo dijete bezbrižno spava
rajska dolina djetinstva moga,
puste staze, seoski puteljci
nemaš kome da nazoveš boga.

Dan se polako gasi
u gluvoj grobnoj tišini,
da l’ to neko prođe seoskim puteljkom
da l’ to neko prođe, ili mi se čini. 

Anđa Radujko

SIROČE
Nit’ majku nit’ oca
nit’ brata nit’ sestru,
svih ovih godina nije snio
njihovu sudbu dobro je znao
a suzu je vješto u oku krio.

Molio boga svakoga dana,
tješeći ludo srce što lupa, 
da bar u snu još jednom ih vidi
pred rodnom kućom zajedno skupa.

Dobro je znao da nikad više
na poljima rodnim neće ih sresti
pokopani su njegovi snovi pusti
na tvrdoj Petrovačkoj cesti. 

Evo ga danas pred kućom starom,
tužno škripe oronula vrata
a kraj njega najmilijih nema
ni oca ni majke, ni sestre ni brata. 

Anđa Radujko
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НЕ ТУГУЈ МАЈКО
   Чим је Божић минуо, а она као и увијек 
у тим приликама, вјешто скривајући сузе 
испратила свог Милутина за Београд, Зорка 
се вратила својим уобичајеним обавезама 
и тегобама. Често би осјетила како јој срце 
снажно затрепери, кад год се сјети свог је-
динца, кад се онако наочит и стасит поја-
вио на капији, а комшилук и народ из села 
навраћао да га види. Неки су то чинили из 
знатижеље, а други због дивљења и силног 
поноса, што је неко баш из њиховог села 
постао пилот војне авијације. Реченица: 
„Како му само униформа лијепо стоји!” – 
била је најчешћи и гласан израз дивљења, 
нарочито међу женском чељади. Све је то 
пријало мајчином срцу, а и њене се очи 
нису могле довољно нагледати једине радо-
сти у њеном животу.

* * *

   Када се дванаесте, по избору својих роди-
теља удала за Драгутина, лако га је завољела 
јер је био добар и пажљив према њој, а већ 
тринаесте, из те љубави се роди њихов прве-
нац Милутин. Четрнаесте, док су се радова-
ли првим корацима, и првим ријечима свог 
јединца, попут грома из ведра неба у њихове 
животе стиже рат. Драгутина, брата му Жив-
ка и још неколико мушкараца из села, већ 
крајем љета мобилисаше у војску аустријске 
царевине. Док су се ћутке опраштали, није 
могла ни помислити да се у том часу зау-
вијек завршио њихов заједнички живот.

   Године које су услиједиле, споро су про-
лазиле и све су биле испуњене тешким ра-
дом, тугом, али и сталним чекањем нечега. 
У њихово село, али и многа друга села око 
Добоја, с разних и далеких ратишта, враћали 
су се рањени и тешко обољели војници. За 
изгинуле на фронту, војне власти би послале 
обавијест коју је народ назвао „црном кар-
том” и чим би се пред нечијом кућом зачуо 
лелек, знало се да је породици стигла нај-
црња вијест.

   На селу је живот био тежак и у мирним 
временима, али тек за вријеме криза и ра-
това покаже се сва мука и тежина опстанка. 
Многе куће у селу су остале без способне 
радне снаге, због чега је сав терет спао на 
плећа жена, па и нејачи која је одрастала без 
очева и брзо сазријевала.

   Зорка је стрпљиво и ћутке радила све што 
се од ње очекивало. Њен свекар, једини у 
кући способан за тешке послове, већ је с по-
четка рата свекрви и њој рекао:

   - Даће Бог, па ће се овај рат завршити, па 
нешто мислим, кад се Живко и Драгутин 
врате, не би било лијепо да затекну упарло-
жену земљу и запуштено имање.

   Као што је и приличило, свекрва је ради-
ла у кући и чувала Милутина, док се Зорка 
свом снагом трудила да помогне свекру у 
свему, па и у оним најтежим пословима.

   Иако се, како су јој рекли, крајем осамна-
есте рат завршио, за њу је све остало исто. 
Држава, за коју је њен Драгутин отишао да 
ратује, нестала је и створена је нека нова, 
о којој она ништа није знала, а да зло буде 
веће, грозница, која је попут велике поша-
сти стигла и у њихово село, ојадила је многе 
куће, па и њену. За само неколико дана, по-
косила је свекра и свекрву и сеоско гробље 
пунила свјежим хумкама.

   Неколико војника из села, који су преживје-
ли све страхоте рата, вратили су се својим 
кућама у којима више ништа није било исто. 
За већину војника који се нису вратили, била 
је позната судбина, а од Зоркиног Драгутина 
ни трага ни гласа.

   - Као да је у црну земљу пропао – јадала се 
Зорка, али пошто никада није добила „црну 
карту” и даље се надала његовом повратку. 
Заузета тим чекањем, лакше је подносила 
проблеме самохране мајке и усамљене жене.

   Кад је Милутин завршио основну школу, 
њен дјевер Живко, који је имао ту срећу да 
се у току рата прикључи српској војсци и 
након рата остане живјети у Београду, дође 
једног дана с намјером да Милутина узме 
код себе и да га школује.

   - Знам снајка да ти је Милутин радост и 
утјеха у животу, али обоје знамо да добро 
учи и била би права штета да остане на селу, 
гдје живот није ни мало лак. Ја дјеце немам, 
па нека знаш да ћу се о њему бринути као о 
рођеном сину.

   Након болног растанка са сином, за Зорку 
је кућа постала још празнија, а срце препуно 
туге. Живјела је за његове доласке на рас-
пуст и за празнике. Тад би њено срце  жив-
нуло, па би се с пуно мајчинске љубави ра-
довала, али и предано трудила, да му сваки 
дан проведен у родитељској кући и родном 
селу буде лијеп и незабораван.

***

   Проводећи дане на свој начин и у неком 
грозничавом ишчекивању празника, Зорка је 
дочекала и крај марта. Наредних дана се по-
светила сређивању куће и припремању свега 
оног без чега се ускршња трпеза није могла 
замислити. Увече се, у току молитве прије 
спавања, мајчинским срцем обраћала Богу:

   - Боже свемогући, хвала ти на доброти и 
понизно те молим за здравље мога Милути-

на, кога ћу уз твоју милост ускоро радосна 
дочекати.

   На велику суботу је рано устала јер је оче-
кивала да њен син сваког трена стигне, па 
нипошто није жељела да је затекне неспрем-
ну. Кад је увелико пала ноћ, још увијек сама 
и већ забринута, тјешила се ријечима:

   - Нешто га је важно задржало, па зато кас-
ни, али знам да ће доћи јер ми је ономад по 
Божићу обећао: „Не тугуј мајко. Брзо ћу ја 
опет доћи јер желим да заједно прославимо 
наш Ускрс, који Богу хвала, ове године пада 
већ почетком априла. Буди ми здрава, и збо-
гом мајко.”

   На Ускрс, у лијепо уређеној и ручним ра-
довима украшеној соби, за богато поставље-
ним столом, обучена у свечану бијелу руби-
ну, сједила је Зорка и непрекидно зурила у 
корпицу пуну црвених јаја. Онда, као у не-
ком сну, око ње се све промијени и би као на 
онај Ускрс четрнаесте, кад су још сви били 
на окупу. У челу стола сједи свекар Марко, 
до њега свекрва, а њен Драгутин, с Милути-
ном на крилу, сједи до ње и баш њој пружа 
оно најљепше нашарано јаје.

   Пошто је капија била широм отворена, баш 
као и улазна врата на кући, свјестан тишине 
која је владала у њој, Тодор је брзо стигао 
до собе у којој је често био, нарочито у дје-
тињству. Док је стајао на прагу собе и ћутке 
гледао у Зорку, која је као зачарана зурила у 
једну тачку испред себе, очајнички је поку-
шавао да смисли начин како да јој приђе, и 
шта да јој каже? Чинило му се, да оне уоби-
чајене двије ријечи: Христос васкрсе, не би 
имале никаквог смисла. Како мајци свог нај-
бољег друга из дјетињства, како јој уопште 
рећи, за сву ону несрећу и трагедију која се 
рано јутрос обрушила на град гдје живи њен 
син?

    Као олово тешких ногу, нечујно је изашао 
из куће и био је готово сигуран, да је за Зор-
ку боље да што касније сазна, како је баш 
тог јутра, на Ускрс те четрдесетпрве године, 
почео још један рат, и још једно узалудно 
чекање.

Ружица Кљајић

Напомена:
Прича је на Ђурђевдан ове године објављена 
у ВЕЧЕРЊИМ НОВОСТИМА а посветила 
сам је мајкама и свим женама уопште, 
поготово њиховим судбинама у трагичним 
ратним збивањима на  нашим  просторима.
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Nije ovo neka greška. Dragi moji, naslov 
teksta je pravi, i tvrdim da će se desiti ovo o 
čemu pišem. Tema je obimna. A moja je namje-
ra da opišem nešto što objektivno i neminovno 
dolazi i što niko, obratite pažnju, baš niko nije 
u stanju da spriječi. Znam da će mnogi biti izne-
nađeni ovom tvrdnjom, međutim to je tako. U 
ovo turbulentno  vrijeme, kad se protiv Srba di-
gao čitav zapadnjački svijet, jer smo se isprije-
čili  novom svjetskom poretku, teško je povjero-
vati da će se pojaviti neki  - novi srbski poredak.  

Preuzimam na sebe rizik da će neko možda 
reći: - šta ovaj lupeta? Ispostaviće se međutim, 
da nije tako. Kada bih ovo pisao napamet, tada 
bi ispalo da zaista lupetam. Zato ću o ovome pi-
sati veoma argumentovano, navodeći zaključke 
najčuvenijih srpskih  znalaca, stručnjaka, anali-
tičara koji znalački objašnjavaju izume savrše-
nih naučnika. U pitanju su tri srpska velikana, 
kojima bi morao biti zahvalan čitav svijet, jer su 
mnogo zadužili čovječanstvo. Nikola Tesla, Mi-
hajlo Pupin i Milutin Milanković. Nenadmašni 
su svaki na svom području. Svijet bi nedvosmi-
sleno drugačije izgledao bez njihovih dostignu-
ća. Ove naučne gromade nije moguće opisati 
bez poznavanja njihovog dječačkog života. 

Svaki od ovih dječaka igrao se u polju po-
red stoke i na nebu brojao zvijezde. Zato ih je 
popularna srpska književnica i istoričarka Alek-
sandra Ninković nazvala „Zvjezdobrojci”. 

Zabilježene  su tajanstvene izjave naših na-
učnika i to u zrelom dobu svog istraživačkog 
rada. Sva trojica su veoma ozbiljno tvrdila, 
kako su povremeno osjećali misteriozno dje-
lovanje apsolutne inteligencije, koja je dopira-
la do njih na talasima svjetlosti iz kosmičkog 
jezgra. Začuđujuće je da su davali identične 
izjave. Tesla je uglavnom, izjavljivao da su mu 
otuda dolazile vizije i da ih je on samo kanali-
sao.  Postoji još jedna spona, koja je ovu trojicu 
povezivala, a isto je tako čvrsta kao i ona prva. 
Sva trojica su izražavala neizmjernu dječačku 
ljubav prema svojim roditeljima, zavičaju i va-
skolikom srpskom narodu.  

Ne želim ni pomisliti da će se možda opet 
pojaviti neki neobaviješteni i neodgovorni sa 
izjavom da preuveličavam kvalitet Srba. To bi 
bilo zaista pakosno.

Materijalistički zapadanjački svijet, pa čak 
ni njihovi vrhunski naučnici nisu mogli nika-
ko razumjeti takav odnos Velikih Srba, prema 
svom narodu. Zbog toga su ih u javnosti pa-
kosno  nipodaštavali, marginalizujući njihove 
izume. Zašto je tako objasniću nešto kasnije.  

Novi  srbski, svjetski 
poredak

Sámo po sebi se postavlja pitanje, šta to po-
sjeduju Srbi, te iznjedriše takve sinove?

U današnje vrijeme Srbi su, u odnosu na 
druge, veoma mali narod, pa i pored toga rađa-
ju vrhunske genijalce. Da bismo odgonetnuli tu 
osobinu u srpskom narodu, moramo se osvrnuti 
na ono duhovno u njima. Srbi su rijedak narod 
koji tako snažno časti kult svojih predaka. Takvi 
su od samog početka, a takvi su dobrim dijelom 
i danas. To zapadnjaci ne podnose i kategorički 
ih napadaju, tumačeći da je to primitivno, jer je 
kod zapadnjaka važna samo individua.

Pa da zavirimo u prošlost Srba. Ovo što ću 
napisati ne može se naći u zvaničnoj istoriji, 
jer je krivotvorena, a istinite činjenice su skraj-
nute.  Da, istina je krivotvorena usljed zlobnih 
interesa, prije svega germanskih država i Vati-
kana, naročito u devetnaestom vijeku. Kada u 
cijeloj Evropi nije bilo nikoga, u Podunavlju 
na području Lepenskog Vira i  Vinče, razvila se 
samonikla civilizacija ljudskog roda. U to vrije-
me, u Podunavlju je bila najpovoljnija klima na 
planeti za razvoj ljudske civilizacije.

Pošto sam u više navrata pomenuo da je 
istorija Srba  krivotvorena, znači da neću kori-
stiti te argumente. Pored istorije u prošlosti su 
takođe  postavljane i druge pogrešne teorije, 
koje je svijet kasnije opovrgao. Jedna od tih je 
i Darvinova teorija o postanku čovjeka evolucij-
skim procesom u koju danas više skoro niko ne 
vjeruje. Dakle, ni argumente ove teorije ne mogu 
koristiti. Postavlja se pitanje: koje onda argu-
mente možemo koristiti? Pa jedine argumente 
koji su još preostali, a to su predanja  najstarijeg 
roda na planeti. Već više desetljeća, pojavljuju 
se pravi istoričari koji po čitavom svijetu pro-
nalaze mnoge arhive u kojima se kriju skrajnute 
činjenice iz istorije Srba. Uostalom, te činjenice 
su stoljećima poznate, samo su bile zabranjene 
u zvaničnoj nauci, međutim pojavom interneta, 
to je izašlo na vidjelo. Otkrićem arheoloških 
iskopina Lepenskog Vira i Vinče i njihove siste-
matizacije, istina istorije ljudskog roda se dra-
stično mijenja. Dakle, u Vinči se dvije hiljade 
godina, dva milenijuma, u prirodi i sa prirodom 
razvijala civilizacija u miru bez ratova. Vinčan-
ska kultura Vedskog znanja nije nastala nekim 
čudom iznenada, nego je narodnim predanjem 
prenošena iz roda u rod. Potrebno je nešto reći 
povodom ove izjave. Pošto se više ne vjeruje u 
teoriju evolucijskog procesa, a mnogi ne vjeruju 
ni u kreacionizam, sasvim je izvjesno da mnogi 
ne vjeruju ni u predanja. Opravdano postavljam 
pitanje u šta ćemo onda vjerovati. Onaj ko ni u 
šta ne vjeruje,  čovjek je bez smisla i spušta se 
na nivo životinje; hranjenja, spavanja i parenja.

 Dok su neka druga plemena u okolnim 
predjelima, još uvijek živjela lovačkim i saku-
pljačkim načinom života, u Vinči su već pronaš-
li pismo i način vađenja i topljenja rude. Pored 
toga su naravno, ove velike rodovske zajednice 
iznašle mnoga oruđa za napredniji način obra-
đivanja zemlje. Podižu visoke građevine od pri-
rodnih materijala, a to su starodavni dvorci, na 
neki način preteče izgradnje tajanstvenih grado-
va. U tim dvorcima su rodovske „staroste” po-
tomcima prenosili predanja o neprestanoj vezi sa 
apsolutnom kosmičkom inteligencijom, koja im 
se odražavala u trojedinom Božanstvu. Više od 
dvije hiljade godina živeći u prirodi i sa priro-
dom, doživljavajući je kao jedno sa kosmosom, 
poštujući jedinstvene kosmičke zakone, zadržali 
su vrhunsku duhovnost. Vijekovima, na osnovu 
mnogih iskustava kod njih su se na prirodan na-
čin razvila znanja, kultura i nauka. Vedska nauka 
je zapisana u drevnim spisima „Veda”. 

Po prirodnom zakonu, rodovi su se počeli 
raseljavati i stvarati nova plemena, zadržavaju-
ći iskonsku duhovnost svojih predaka. Njiho-
va teritorija je bila znatno proširena. Sve se to 
dešavalo daleko, daleko prije pojave judeo hri-
šćanske religije. Drevna civilizacija Srba, kao 
takva po svom razvoju i po svojoj duhovnosti, 
divljim plemenima bila je neshvatljiva, pa su 
ih doživljavali božijim sinovima i prema njima 
osjećali strahopoštovanje. Međutim, postepeno 
su im postala neodoljiva meta za napade. To se 
zaista u određeno vrijeme i dogodilo. Od tada je 
taj miroljubivi, visoko duhovni narod bio prisi-
ljen da se neprestano brani.                                                                                                                                     

Tako je počelo, i tokom cijelog istorijskog 
perioda srpski narod je konstantno napadan. 
Tako je i danas. U početku su nas napadali zbog 
pljačke. Pljačkali su nas još tada dok smo bili 
jedina civilizacija koja je u to vrijeme samostal-
no ostvarivala nepojmljivu vrijednost, koju je 
bilo moguće pljačkati. Međutim, tokom duge 
istorije su nas napadali i zbog naše visoke du-
hovnosti, kao i urođene slobodarske osobine. 
Nije dovoljno samo reći da su Srbi slobodarski 
narod, već je potrebno objasniti zašto je to kod 
nas izraženije nego kod ostalih. Uzroci su, kao 
što sam rekao, specifičan razvoj u prošlosti.   

Ovu činjenicu zapadnjaci ne mogu smisliti. 
Bježe od nje kao đavo od krsta, i zato su izmi-
slili da je prva civilizacija nastala u međurječju 
Eufrata i Tigrisa. Pominju: Sumerce, Egipćane, 
Grke i Rimljane, a Srbi su se navodno doselili 
na Balkan u sedmom vijeku.

 Vječitim pljačkaškim pohodima postajali 
su ti divljaci sve imućniji, pa su bili u mogućno-
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sti da organizuju veliku plaćeničku vojsku. To 
su bile preteče velikih robovlasničkih carevina, 
kraljevina, a kasnije kolonijalnih sila, pa sve do 
današnjih eksploatatora. U kapitalističkim dr-
žavama na zapadu, ljudi su postali bolesni ovi-
snici materijalnih dobara i sav smisao života su 
sveli na materijalizam.  Tako je i danas.

Liberalno-kapitalistički Zapad, na čelu po-
hlepnih bankara i velikih korporacija, uveo je 
pogubni sistem velikih interesa, a idejni tvorci 
tog sistema su određene grupe bolesnih umova, 
koji djeluju u sklopu tajnih društava s namjerom 
uvođenja jednog vladara na svijetu, kome svi 
moraju biti potčinjeni. Ovo što planiraju liberal-
ni globalisti, nije ništa drugo nego satanistički 
nagon. To je van svake pameti, jer zbog pohlepe 
su spremni da izazovu treći svjetski rat. Očit pri-
mjer toga su razarajući primjeri NATO alijanse 
po svijetu, zbog navodnih nacionalnih interesa.

Tajna društva djeluju u tajnosti i opsjednuta 
su izrazito mračnim, zločinačkim namjerama da 
svedu čovječanstvo planete na samo jednu mili-
jardu. Naročito su poznata u Vatikanu: Templa-
ri, Jezuiti, Iluminati i drugi. Otuda i potiču tajni 
planovi, grupe Bilderberg, Trilaterala itd.

Kako se svijet razvijao tako su razvijali 
sve moderniju tehnologiju naoružanja. Danas 
nažalost, kapacitet nuklearnog oružja kod ve-
likih sila je tolike razorne moći, da mogu našu 
planetu uništiti više puta. Pošto su svjesni toga, 
trenutno se ne usuđuju započeti nuklearni rat, 
ali zato, da bi ostvarili svoje pohlepne intere-
se, prešli su na podmukli način ratovanja. To je 
ovo čega smo danas svjedoci. Ulaganje velikog 
kapitala u medije i korupciju. Sve je u službi 
velikih prevara i laži. Kada im je u interesu 
da razore neku državu kako bi ostvarili svoje 
ljigave namjere, sve učine da pronađu doma-
će izdajnike i postave marionetsku vladu. Ako 
negdje naiđu na visoko svjestan narod, tada se  
obruše na njihovu porodicu, kao osnovnu ćeliju 
naroda. To rade dugoročno i smišljeno propa-
girajući u javnosti mnogobrojne rialitije, šireći 
razvrat i nemoral. Na taj način truju omladinu, 
proglašavajući sve običaje i sve što je tradicio-
nalno kao primitivno i zaostalo, a njihove ria-
litije kao nešto vrlo zabavno i moderno. U tu 
svrhu koriste sva medijska sredstva, međutim u 
doba računara, to im se često vraća  kao bume-
rang. Svjedoci smo pojavljivanja Vikiliksa, pa 
se povremeno iskrade i poneka istina, kao što 
je ovaj izvještaj francuskog generala, koji kaže:

„Deset je godina od kada je zapadna de-
mokratija predvođena: Njemačkom, SAD, En-
gleskom, Francuskom i ostalim, bombardovala 
zemlju Jugoslaviju, grubo kršeći međunarodno 
pravo, povelju UN, Helsinški akt i odredbe o ne-
povrjedivosti granica. Ovo je neposredno nasilje 
nad međunarodnim pravom, kao istinska crna 
mrlja moralnosti zapadnih zemalja. Moram reći 
da je rasturanje Jugoslavije bila dugo planirana 
operacija u Njemačkoj. Njemačka je bila vrlo 
zainteresovana za dobijanje podrške za cijepanje 
teritorije po njenom nahođenju. Dogodilo se da 
sam indirektno bio umiješan u tok tih razgovo-
ra, na taj način što sam redovno prisustvovao 

skupovima Žozefa Štrausa, ministra odbrane 
Njemačke, a kasnije ministra finansija. Redovno 
su se, godine hiljadu devetsto sedamdeset šeste i 
hiljadu devetsto sedamdeset sedme održavali u 
Njemačkoj, na maloj farmi u okolini Minhena. 
Razgovori su obično trajali dva-tri dana i okup-
ljali desetak ličnosti i bavili se pitanjima svjetske 
situacije. Tu su bili predstavnici: Britanije Krou-
zi, Španije bivši ministar Sančez Beja, Vatikana 
advokat Viola. Ja sam bio predstavnik Francu-
ske. Pričalo se o svemu puna dva dana. Ostali 
su mi u snažnom sjećanju razgovori u kojima su 
moji susjedi Nijemci gledali na Jugoslaviju kao 
beživotnu i smatrali da se treba pripremiti poslije 
Titove smrti, na sprovođenje drugačije teritori-
jalne organizacije. Posebnu  osjetljivost po tom 
pitanju pokazivali su, po mom mišljenju, iz slje-
dećih razloga: Prvo, želja Njemačke da se osveti 
Srbima koji su tokom Prvog i Drugog svjetskog 
rata bili na strani Saveznika protiv Njemačke. 
Osim toga Srbi su hiljadu devetsto četrdeset prve 
godine, predvođeni Mihajlovićem, a kasnije Ti-
tom, uspjeli da zadrže više njemačkih divizija, 
inače veoma korisnih za front Moskve, a potom 
i Lenjingrada. Dakle, Berlin, tada je to bio Bon, 
smatrao je da je srpski otpor doprinijeo da Nje-
mačka izgubi svjetske ratove. Potrebno je bilo 
kazniti Srbe. Druga njemačka ideja, bila je da 
nagradi Hrvate i muslimane koji su se pridružili 
u ratu Njemačkoj. Treća njemačka ideja bila je, 
uključiti katoličke republike, Sloveniju i Hrvat-
sku u ekonomsku zonu EU kojom je tada pred-
sjedavala Njemačka. Na taj način, ostvarile bi se 
mogućnosti ostvarivanja njemačkih interesa, na 
dalmatinskoj obali i Mediteranu. Potrebno im je 
takođe bilo uvesti Ameriku i Francusku u cije-
li taj pothvat. Tada je Kol imao određeni uticaj 
na Miterana i hiljadu devetsto devedeset četvr-
te godine, pridobio ga u vojnu koaliciju u korist 
hrvatsko-muslimanskoj federaciji u BiH. Ova 
federacija imala je za cilj da protjera Srbe sa nji-
hovih vjekovnih teritorija, da ih sa šesdeset četiri 
procenta teritorije u BiH svede ispod četrdeset 
procenata. Sve je to pratila snažna kampanja laži, 
potpomognuta Vatikanom. Njemačka je uspjela 
pridobiti SAD za intervenciju, kojoj su se u po-
četku opirali. Pored toga cilj Njemačke je bio da 
se oslobode NATO trupa sa svoje teritorije.” 

Da se zna, ovo nije tvrdnja nekog Srbina, 
niti bilo koga ko je prosrpski orjentisan, već 
izjava francuskog generala kao neposrednog 
učesnika tajnog sastanka. Koliko god je sasta-
nak bio u tajnosti ipak je dospio u javnost. 

Na našu veliku žalost, mnoge istine ispliva-
ju na vidjelo, tek kada je već kasno, i kada nas 
zadesi veliko zlo. Svjedoci smo kako su velike 
medijske kuće sa zapada izvještavale uzroke 
raspada Jugoslavije. U tome su im svesrdno po-
magale vlasti separatističkih  republika. Upor-
no su tvrdili da je glavni krivac Slobodan Mi-
lošević i navodni veliko-srpski hegemonizam. 
Mnoga neprijateljstva i interesi, kao prevare i 
laži, su isprepleteni protiv našeg naroda. Zato 
je teško povjerovati da bismo mogli pokrenuti 
novi srpski poredak. Ipak je moguće. Na počet-
ku sam pomenuo tri srbska velikana. Veličine  
njihovih izuma svijet ni danas nije svjestan. 
Samo bih pomenuo jednu izjavu Tesle:  

„Onoga dana kada nauka počne da 
ispituje nematerijalne fenomene, za jednu dece-
niju će  postići više nego za sve vjekove svoga 
postojanja. Radim za budućnost,- govorio je, - i 
svremenici me neće razumjeti, ali jednog dana 
prevladaće naučni zakoni prirode, čije sam taj-
ne otkrio i sve će se izmijeniti, kao dlanom o 
dlan. Nastupiće nova era čovječanske mudro-
sti, čije će glavne odlike biti, razumijevanje 
vremena, otkriće izvora beskrajne energije i 
oblikovanje materije po volji naučnika”. 

Ko je pažljivo pročitao moraće da shvati da 
nas ova Teslina izjava na nešto podsjeća.  Pomi-
nje, naučne zakone prirode. Kada znamo da su 
u svoje vrijeme Lepenci i Vinčanci živjeli sklad-
no u prirodi i sa prirodom, shvatajući da smo 
svi jedno sa cijelim kosmosom, čovjek može biti 
samo ćorav da ne primijeti ovaj odnos.

Već nekih deset godina naučnici u Srbiji 
se intezivno bave izučavanjem Teslinih izuma. 
Kako kažu, -Teslu tek treba ozbiljno izučavati-.  
Oko „Slobodnog univerziteta Srbije” okupila se 
cijela plejada naučnika različitih profila izuča-
vajući Teslina otkrića.  

Naravno, sve to izgleda kao utopija, ili nauč-
na fantastika, ali izjava tih naučnika glasi, - mi 
od nedavno imamo Tesla institut -patent -, koji 
će se baviti etarskom tehnologijom, slobodnom, 
besplatnom energijom, odozgo prema dole. Do-
voljno je da sve bude istinito, na zakonima višeg 
nivoa, na nivo materije. To je odnos koji smo mi 
primijenili u jednoj filozofiji nauke, prvenstveno 
fizike, koja još nije javna, a postaće javna onda 
kada eksperimenti budu verifikovali sve postav-
ke, koje je kao što znamo počeo Tesla sa vremen-
skom tehnologijom, kao hipoteza vremena, da-
kle, ključ shvatanja vremena. Tesla je bio čovjek 
etike. Sa sigurnošću se može porediti sa drevnom 
civilizacijom, koja je bila ispred nas. To je Ved-
ska civilizacija Vinče i Lepenskog Vira.

Srbi posjeduju kód Vinčanske kulture, a 
Tesla je Srbin. Kao što je rečeno, Tesla je bio 
poseban naučnik, naučnik etike i duhovnosti i 
radio je za dobrobit čovječanstva. Bio je daleko 
ispred svog vremena, i zato o svojim izumima 
nije ostavio nikakvu dokumentaciju, kako ih 
ljudi ne bi zloupotrijebili. Pored svega da na-
vedem još i ovu njegovu izjavu: „Svako začeće 
je bezgrešno zato što mora da dođe svjetlosna 
šifra u oplođenu jajnu ćeliju, na atomsko-mole-
kulskom nivou. Mora da dođe elektro-magnet-
ski, što je u stvari na nivou duše.” 

No, da vidimo kako i na koji način bi se 
mogao desiti novi srpski poredak. Koji je to 
razlog da bi baš Srbi mogli uspostaviti novi 
poredak? Da li Srbi posjeduju nešto posebno 
što bi ih kvalifikovalo za ovakav podvig? Da, 
jedino Srbi posjeduju „Vinčanski kód”. Šta to 
znači? Dvije hiljade godina se Srbski rod razvi-
jao u prirodi, strogo se pridržavajući prirodnih i 
svekosmičkih zakona.

U naučnim susretima Srba i Izraelaca bila 
je izrečena izjava izraelskog naučnika: „Mi 
smo svoje poslanstvo po Mojsiju ispunili, sada 
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je Srbi red na vas”. To je na neki način nedavno 
potvrdio i izraelski premijer, izjavljujući pred-
sjedniku Vučiću: „Izraelski i srpski narod ima 
biblijsku istoriju i poznamo se još od Rimske 
Republike”, međutim ta je izjava prećutana, 
kako u svjetskoj javnosti tako i srpskoj javnosti, 
samo zato što ne odgovara zvaničnoj istoriji.

  Da bi bilo shvaćeno ovo o čemu ću pisati 
u produžetku, potrebno je osloboditi se mnogih 
predrasuda koje smo stekli usljed različitih uti-
caja. Još kao gimnazijalac sam često sumnjao u 
određena štiva iz udžbenika  društvenih nauka i u 
vezi toga sam često polemisao sa pojedinim pro-
fesorima. U zrelijim godinama, već više deceni-
ja, pomno proučavam mnoga objavljena stručna 
djela stranih i domaćih profesora sa raznih uni-
verziteta. Sva zbivanja koja su se dogodila u  svi-
jetu i sva istraživanja pojedinaca na bilo kojem 
području, na neki način su zapisana. Iskustvo mi 
govori da je potrebno mnogo toga proučiti, ako 
želiš dokučiti šta je vjerodostojno. Tek na osnovu 
toga čovjek može zauzeti stav. Zato se usuđujem 
iznijeti u javnost određene tvrdnje.

Već dugi niz godina vrhunski profesori i 
doktori nauka, zasebnim istraživanjem iz filozo-
fije, fizike, hemije, biologije i još nekih nauka, 
dostižu zadivljujuće rezultate koji se skoro u 
potpunosti podudaraju sa zapanjujućim izumi-
ma Nikole Tesle. U okviru „Slobodnog univer-
ziteta Srbije”, oni održavaju besplatna predava-
nja svojih dostignuća. Navodiću njihove tvrdnje 
nasumično i sadržajno bez prioriteta i bez ko-
mentara. Naravno, tu su i dostignuća mnogih 
stranih naučnika. Svijest je prauzrok svega! Mi 
egzistiramo u potpuno virtuelnom svijetu! Be-
smisleno je pričati o bilo čemu ako ne znamo u 
čemu je suština života. Niko nema rješenje su-
štinske stvari kao npr: Zašto je čovjek nesrećan?  
Ljudi su nesrećni zato što su uronjeni u svijet 
nepravde, a izvor nepravde je sebičnost koja 
vodi porijeklo od straha pred smrću. Zato ljudi 
svaki trenutak svog života provode u unaprije-
đenju svog materijalnog stanja, računajući da 
će im materijalno blagostanje produžiti životni 
vijek, jer smo naučeni da je samo materijalni ži-
vot stvaran i da izvan toga nema ničeg. Naučni-
ci kao i religiozni ljudi, svoja uvjerenja temelje 
isključivo na iracionalnom vjerovanju. Čestice 
su hipotetički modeli a ne stvarnost! Ali kada 
od njih stvorimo stolicu onda to sve izgleda lo-
gički, jer stolicu možemo da vidimo i opipamo. 

To je kauzalni proces od dna ka vrhu, dakle 
od najsitnije čestice mikro svijeta koji izgradi 
predmete koje vidimo u svojoj okolini, pa sve 
do makro svijeta. Međutim, nekako na volšeban 
način tu u nekom koraku, neobjašnjivo se pojavi 
svijest koja daje smisao kao misaona konstruk-
cija, koncept atoma i molekula. Dakle, ti atomi 
i molekule sami nekako znaju da se organizuju  
i da naprave recimo biljku. Kako se milijarde 
tih sitnih čestica tako savršeno spoje sa drugim 
česticama i u simbiozi stvore konstrukciju koju 
mi vidimo i koja za nas ima smisao. Naravno za 
konvencionalnu nauku je to još uvijek misterija. 
Postoje dva koncepta stvaranja stvarnosti: 1. De-
terminisani svijet, materijalizam koji ima koncept 
objektivne stvarnosti, koji-podrazumijeva slučaj-

no samoorganizovanje čestica. Zasnovan je na 
paradigmi da je sve što postoji na svijetu stvore-
no od materijalnih čestica. 2. Potencijalni svijet, 
simulacija potencionalne mogućnosti, virtuelni 
svijet. Po ovom konceptu, informacija je sadržaj 
koji prethodi čulnoj percepciji, iako imamo utisak 
da nam informacija dolazi percepcijom „spoljne 
sredine”. Zasniva se na informacijama, kao gra-
divnog elementa svijeta. 

Dakle, taj prvi koncept zahtijeva vjerovanje 
u najsitniji gradivni element. Čestica je osnova, 
ali problem je u tome da se osnova ne može dije-
liti. Ako se može dijeliti to znači da je ta najma-
nja čestica od nečega nastala. Ako je čestica ne-
djeljiva, fundametalna, od čega je ona  nastala, a 
drugo je u kojem je prostoru nastala. Drugi kon-
cept, svijet je sačinjen od informacija, kauzalnost 
od „Vrha ka Dnu”, što je inače kauzalnost smisla. 
Bitno je da znamo da namjerom mijenjamo tu-
mačenje podataka. U koliko o nečemu nestane 
informacija, nećemo imati saznanja. Dakle, na 
osnovu bivših nama poznatih informacija po-
staju varijable novih činjenica. Interpretacijom 
podataka kao informaciju, informacije samim 
tim kreiraju drugu stvarnost. Namjera je prethod-
nik. Drugim riječima, preko noći možemo zaista 
stvoriti drugačiji svijet, ako prihvatimo ovaj kon-
cept da fokus svijesti stvara stvarnost. Svijest je 
prauzrok svega i jedini entitet koji postoji. Svijet 
funkcioniše po jednostavnom mehanizmu, a ne 
besmisleno kompleksnim kakav bi bio u slučaju 
da je svijet determinističke materijalne prirode. 
To je inače mehanizam funkcionisanja prirode. U 
kosmičkom jezgru je univerzalni vir informacija. 
Što je pojedinac čistiji biće mu dato da ih prihva-
ti, što je više zatrovan egom manje će prihvatiti 
rečeno. Na taj način zapravo ovo znanje samo 
sebe čuva i bira kome će da se otvori. Tačno zna 
ko određenu informaciju može da razumije  i 
onda mu je daje, u suprotnom ne.

Obzirom da niz godina brižno pratim do-
stignuća i izjave srpskih i stranih istraživača, 
kako u rijetko objavljenim brošurama doma-
ćih istraživača, tako i stranih sa prevodom, 
ali u novo vrijeme i sa internet stranica. Zato 
nije čudno što iznosim ove podatke o kojima u 
zvaničnoj javnosti nema ni pomena, jer su vje-
kovima zataškivani zbog ovih ili onih razloga. 
Naše savremeno čovječanstvo se našlo u veoma 
bijednom stanju. Sve religije ovog svijeta i sve 
moguće nauke naše civilizacije, ni približno 
nisu otkrili suštinu stvarnosti. Religije su izašle 
iz okvira svog poslanstva i preselile se u insti-
tucije materijalnih interesa. Nauka se nalazi u 
učmalosti pogrešnih teorija mnogih autoriteta.

 Međutim, u naučnim krugovima je ne-
davno bilo nekakvih komešanja u vezi otkrića 
Sunčevog uticaja na raspadanja radioaktivnih 
elemenata na Zemlji.  Intenzivno su počeli sa 
istraživanjem atoma ugljenika, koji je osnova 
sveg poznatog života na zemlji. Otkriveno je da 
neke vrste Sunčevih izduvnih gasova utiču da 
materija na Zemlji mutira. Utiču na brzinu ras-
padanja elemenata poput ugljenika c-14, koja 
se ispostavila zabrinjavajućom i neočekivanom. 
Nagradu za fiziku su dobila dva naučnika rođe-
na u Rusiji, za revolucionarne eksperimente sa 

materijalom grafinom i ultra tankim formama 
ugljenika. Mješavinom grafina i ugljenika do-
bija se izotop ugljenik c-12. Ugljenik c-12  je 
najrasprostranjenija forma ugljenika i zauzima 
oko devedeset posto poznatih formi ugljenika. 
Sastoji se od 6 protona, 6 neutrona i 6 elektrona 
666. Znače li vam ove tri šestice nešto? Poslije 
kiseonika, ugljenik c-12 je najrasprostranjeniji 
elemenat u ljudskom tijelu. Takođe je jedan od 
pet elemenata koji sačinjavaju ljudsku DNK. To 
je broj ugljenika  c-12, koji je osnova ljudskog 
fizičkog tijela, koji ga veže za fizički univerzum. 
Prema tome, ugljenik  c-12 je zaista ključni 
elemenat što se tiče života kakvim ga mi danas 
znamo. Ovo ima posebnu važnost kada shvati-
mo kakvim promjenama vodi ovaj ugljenik c-12 
koji će čovjeku darovati „nadljudske moći” koje 
će svu dosadašnju tehnologiju učiniti suvišnom.

Sve ovo nam govori da se pojavljuju pro-
mjene u Univerzumu i samim tim i na Zemlji, 
koje će drastično promijeniti uslove za život. 
To znači da se i ljudska bića moraju prilagoditi 
tim promjenama. A to je moguće samo ako se 
promijenimo sami u sebi prije svega duhovno.

Ljudi osjećaju prirodan otpor prema promje-
nama. Većina bi željela da sve ostane kako jeste. 
Razumljivo je da ne žele preokret. Niko nas ne 
uči kako se odnositi prema promjenama. Ne uči-
mo to u školi ni u crkvi ni u porodici. Jednostavno 
nismo osposobljeni za suočavanje s promjenama. 
Rješenje za to je u velikoj mjeri duhovne prirode. 
Kada dublje, temeljnije shvatimo svrhu promje-
na i uvjerimo se da ispunjavamo potrebu ljudske 
duše, odjedanput promjena nije nešto što mora-
mo, nego joj se čak radujemo. Prihvatiti tako ra-
dikalan stav, moramo najprije prihvatiti teoriju da 
imamo dušu. Ne treba da se doživljavamo samo 
kao tijelo i um, nego kao biće od tri dijela. Mora-
mo se osloboditi dosadašnjeg kaveza i sagledati 
stvari iz novog ugla, doživljavati se kao trodjelna 
bića i shvatiti da je duša najvažniji aspekt našeg 
bića. Naš zadatak je duhovni, a ne fizički. 

Kako to objasniti zapadnjačkom materijal-
nom egoisti? Vijekovima su živjeli pljačkajući, od 
robovlasništva do kolonijalizma i na kraju do mo-
dernog eksploatisanja. Iz roda u rod, s koljena na 
koljeno u njihovim genima je nastao kód materi-
jalnog, a nestao kód duhovnog. Njihov materijalni 
kód im je izbrisao svaku duhovnost. Zato su po-
stali pohlepni, licemjerni i okrutni. U njima nema 
ni traga samilosti. To je značajno naglašavao Isus 
Hrist, pa su ga robovlasnici prikovali na stub.

Najduhovniji narod na svijetu je narod koji 
posjeduje Vinčanski kód. Narod Veda. To je 
srbski narod. Nije slučajno što je veliki Nikola 
Tesla Srbin. Jedino Srbi imaju priliku da poč-
nu živjeti za ispunjenje potrebe duše, služeći se 
tijelom i umom kao sredstvima duše, pomoću 
kojih ćemo ispuniti taj zadatak. Jedino Srbi ima-
ju duhovni kód i jedini su sposobni prihvatiti 
promjene. Ovdje se događa više nego što smo 
svjesni. Ima više stvari na nebu i zemlji, nego 
što se u našoj filozofiji sanja. To je spas za čo-
vječanstvo. TO JE NOVI, SRBSKI POREDAK.

                                           Ostoja Šobot 
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Ajkule su imune na rak!
Ako su žabi usta otvorena predugo - ugušiće se.
Ako vas krokodil uhvati u svoje čeljusti gur-
nite mu palčeve u očne duplje; odmah će vas 
ostaviti.
Aligatori ne mogu da idu unatraške.
Buva može da preskoči daljinu 350 puta veću 
od njenog vlastitog tela
Crv ima pet srca.
Dalmatinac je jedini pas koji može da oboli od 
kostobolje.
Delfin može ubiti morskog psa tako što ga na-
bije na njušku.
Delfini koji žive u reci Amazon su pink boje.
Delfini spavaju sa jednim otvorenim okom!
Džinovske kornjače mogu živeti i preko 150 
godina.
Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljud-
sku kosu.
Fizički je nemoguće da svinja podigne glavu i 
pogleda u nebo.
Godine 1859. na tlo Australije puštena su 24 
zeca. Za šest godina populacija zečeva dostigla 
je dva miliona!
Iako su već 250 miliona godina na zemlji, bu-
bašvabe se nimalo nisu promenile!
Iguana može izdržati pod vodom 28 minuta.
Istraživanja pokazuju da komarce privlače ljudi 
koji su nedavno jeli banane.
Između 1902. i 1907. godine isti tigar ubio je 
436 ljudi u Indiji.
Jakovo mleko je pink boje.
Jedini kontinent na kome nema reptila i zmija 
je Antarktika.
Jedna vrsta antilope (Sintatunga) može spavati 
pod vodom.
Jedna vrsta crva u Australiji raste i do 3,5 me-
tara u dužinu.
Jelen ne može da jede seno.
Kitovi moraju učiti svoje mladunce da plivaju.
Krave spavaju gotovo isto toliko dugo koliko 
i ljudi!
Kravu je moguće voditi uz, ali nikako niz ste-
penice!
Krtica može da iskopa tunel od 70 metara za 
jednu noć.
Ljudi s plavim očima bolje vide u mraku
Mačke mogu da čuju ultrazvuk!
Majmun će potonuti u živi pesak, ali mula neće!

Jeste li znali?
Morske zvezde nemaju mozak
Mungos nije imun na zmijski otrov.
Na našoj planeti dnevno se pronađe oko 5 kg 
dijamanata...to je 274.000 karata.
Na svetu ima više pilića nego ljudi!
Najtajanstvenija knjiga na svetu otkrivena je 
1912. u Italiji. Do današnjeg dana niko još nije 
uspeo da dešifruje pismo.
Najveća ptica letačica je albatros.
Ne postoje dve žirafe sa istim rasporedom šara, 
kao što ne postoje ni dve zebre s istim prugama 
niti dva čoveka s istovetnim otiskom prstiju
Neki dinosaurusi bili su mali kao kokoške.
Nožne kosti slepog miša su tako tanke da zbog 
toga ne može da hoda.
Od 354 vrste ajkula 80% je nesposobno da na-
padne čoveka, ali nemojte proveravati
Od svih američkih država najviše nacionalnih 
parkova ima Aljaska, osam.
Orlovi mogu živeti u ropstvu ne više od 46 
dana.
Ostriga može promeniti pol nebrojeno puta to-
kom života!
Ostrigi je oko veće od mozga!
Pacov može da izdrži bez vode duže nego ka-
mila
Pacovi ne mogu da povraćaju!
Patka ima tri očna kapka.
Pčela umire ako ubode čoveka.
Pčele imaju kosu na ocima!
Pingvini mogu roniti u dubine i preko 400 me-
tara.
Plavi kit je najveća životinja na Zemlji.
Pola kilograma pirinča u toku kuvanja uveća 
se tri puta. Nekuvan pirinač može da se održi 
neograničeno, pod uslovom da ga ne napadnu 
pirinčani žižci.
Polarni medvedi su levoruki
Prema jednoj američkoj studiji, poznati začini 
origano, cimet i kim ne samo da poboljšavaju 
ukus jela, odnosno kolača, već uništavaju i bak-
terije.
Prosečan komarac ima 47 zuba!
Prosečna muva živi oko mesec dana!
Prsti na rukama saviju se i isprave najmanje 25 
miliona puta tokom prosečnog ljudskog života
Psi i ljudi su jedine životinje koje imaju pros-
tatu!
Puž može da spava tri godine odjednom!

Samo 25cm vode (od zemlje naravno) dovolj-
no je da pomera tj. nosi teške predmete, čak i 
automobile.
Sirijski grad Damask najstariji je neprekidno 
naseljeni grad na svetu. Procvat je doživeo oko 
2000 godina pre nego što je, 753. godine pre 
nove ere, osnovan Rim.
Slonovi su jedini sisari koji ne mogu da skaču!
Slonu velike uši služe za rashlađivanje i da ima 
preko 100.000 mišica u surli a ni jednu kost.
Suprotno ukorenjenom mišljenju, magarci spa-
daju u najpametnije kopitare. Oni, na primer, 
dlakama na bradi probaju da li je kroz žičanu 
ogradu puštena struja, a na opasno mesto stupa-
ju samo kad gospodar pređe preko njega.
Svaka kap morske vode sadrži približno mili-
jardu atoma zlata
Svakih 40 minuta kod svakog čoveka odum-
re oko 40 miliona ćelija kože. Kada bi se 
sve one sakupile, mogle bi da ispune jednu 
četvorospratnicu!
Svakog dana rodi se 364.321 čovek, a umre 
147.137...svakih 24 časa ionako prenaseljena 
planeta bogatija je za 217.184 čoveka.
Sve svetske pčele dolete svakoga dana na oko 
3 triliona cvetova, proizvodeći tako oko 3.000 
tona meda!
Svi labudovi u Engleskoj vlasništvo su kraljice!
Tajpan je jedna od najvećih zmija otrovnica na 
svetu i dugačka je do 3,5 m.
Tokom godine svaki čovek u proseku pređe šest 
i po kilometara nameštajući i razmeštajući pos-
telju za spavanje
Totalno pomračenje sunca dešava se svakih 18 
godina.
Tridesetih godina XX veka Diznijev junak Miki 
vredeo je na filmskoj berzi koliko i Greta Gar-
bo.
U Aziji se svakog dana pojede oko 1,5 miliona 
tona pirinča, što je otprilike brdo šest puta veće 
od Keopsove piramide!
U srednjem veku bolesnike su negovale najče-
šće kaluđerice, koje su se između sebe naziva-
le sestrama. Taj naziv kasnije je zadržan i za 
školovane medicinske sestre.
Uprkos telefonu,internetu... pošte širom sveta 
proslede svakog dana oko 1,2 milijarde pisama!
Većini leptirskih vrsta je čulo ukusa na nožica-
ma
Veliki roj skakavaca može pojesti 80.000 tona 
kukuruza u jednom danu.
Više ljudi su ubili majmuni, nego što je poginu-
lo u avionskim nesrećama!
Za farbanje Ajfelove kule u Parizu, koja se oba-
vlja svake sedme godine, neophodno je 60 tona 
boje
Za stalno menjanje raspoloženja i ponašanja 
dece u pubertetu odgovorne su promene nekih 
nervnih spojeva u mozgu - tako bar tvrde neki 
američki stručnjaci.
Zebra je bela, sa crnim prugama!
Zebre ne vide narandžastu boju!
Zečevi mogu da umru od srčanog udara!
Zlatiborskim mermerom je obložena poslovna 
zgrada čuvenog „Majkrosofta” u Sijetlu
Zlatna ribica ima moć pamćenja u intervalu od 
tri sekunde!
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Цркве и Манастири и порушена црквишта у Призрену:
-Црква Богородице Љевишке, задужбина краља Милутина, 1306 год.
-Манастир Светих Арханђела, Задужбина и гроб Цара Душана, 1343.
-Црква Светог Спаса, Црква властелина Младена Владојевића, 1330 
год. дарована задужбини Цара Душана 1348 год.
-Црква Светог Димитрија 13. век, президана у католичку цркву 
Девице Марије у 19. веку.
-Црква Светог Николе, (Кораћева црква), 14. век. У турско време 
претворена у џамију. 
-Саборна Црква Светог Ђорђа, саграђена 1887, звонара 1907.
-Црква Светог Бесребреника, 19. век.
-Црква Светог Пантелејмона (Пантелија) подигнута 1937, на 
темељима старе цркве.
-Остаци Цркве Светог Томе, зидине се налазе испод тврђаве 
„Каљаја”.
-Остаци цркве светог Прокопија, у махали Пантелија.
-Црква Свете Ане, президана у џамију Мустафе паше.
-Црква Светог Атанасија, у тврђави Каљаја, претворена у џамију, 
коју су бугари срушили у 1. светском рату.
-Остаци Цркве светих Апостола Петра и Павла, на левој страни реке 
Бистрице.
- Црква светог пророка Илије, Црква је заједно са српским гробљем 
постојала до 1915 год.
-Богојављенска црква, на темељима те цркве подигнута џамија у 
Мараш махали.
-Преображењска црква, дворна црква Цара Душана. На нјеним 
темељима подигнута џамија Мехмед Паше.
-Црква Светог Николе, Градска црква, 14. век. Остаци се налазе 
изнад Манастира Светих Арханђела.
-Госпојинска црква, Црква се помиње у христовуљи Цара Душана 1348.
-Манастир свете Варваре, помиње се у турском тефтеру  1526-1559.
-Остаци пећинске цркве и манастира Голем Камен код Призрена.
-Црква Светог Николе „Рајкова црква”, 14. век, обновљена 1857.
-Црква Светог Ђорђа „Руновића” 15. век, једина црква подељена на 
мушку и женску страну.
-Испосница Светог Николе, 14. век. На путу из Призрена до Светих 
Арханђела.
- Црква Свете Јелене, на темељима подигнута џамија Мустафа Паше 
Призренца.
-Остаци владичанског двора са капелом, поред Богородице Љевишке.
-Црква Светог Василија, црква се помиње у Душановој Христовуљи 1348. 
-Црква Светог Николе, Тутићева Црква, Ктитор властелин Драгослав 
Тутић са супругом Белом. Касније постала властелинство Манастира 
Дечани. Обновљена 1967-1970. Марта 2004. је демолирана и паљена. 
наредних година је поново обновљена.
-Црква Свете Недеље, Црква је поред сачуваних темеља Цркве 
Ваведења Пресвете Богородице. Задужбина Марка Мрњавчевића 
(Краљевића Марка) 14. век. 1371, Поткаљаја.
-Црква Светог Стефана, Задужбина Краља Милутина, Потпуно 
порушена и простор позидан.
-Црква Светих Козме И дамјана, 19. век. 2004, паљена и демолирана, 
2012 обновљена.
-Богословија Светих Ћирила и Методија. Основана 1871, запаљена 
2004, Обновљена наредних година и поново је настањена ђацима 
богословима.
-Споменик српским борцима великог рата. Порушен.
-Спомен капела Српским ратницима ослободиоцима Призрена 
1912., порушена.
-Студенац „Косово” Спомен чесма призренским ослободиоцима 
1912. Порушена.
-Споменик Цару Душану, испод цркве Светог Ђорђа, миниран 1999. 

Записао и сликао Драгиша Лазовић

Призрен

Пред Богословијом у Призрену

Црква Богородице Љевишке

Призрен - поглед са Каљаје

Призрен - Црква Светог Спаса
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Александар Обреновић и Драга Машин су 
током 1900, када се веровало да је краљица 
трудна, из читаве земље примили велики 
број дарова намењених новорођенчету, 
укључујући и 43 колевке.

Астеци су користили кокице као украсе на 
одећи за свечане прилике и правили од њих 
огрлице.

Бугарски кан Крум (803—814) направио је 
пехар од лобање пораженог византијског 
цара Нићифора I.

Да је један брод 1955. године требало да 
тајно превезе 300 египатских официра и 
војника у Пољску преко југословенских лука 
на Јадрану, али да је тајност целе операције 
искомпромитована зато што је приликом 
уласка у луку брод испалио почасне плотуне, 
што је неизбежно привукло пажњу?

Да је једини српски монарх 19. и 20. века који 
је крунисан и миропомазан био краљ Србије 
и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
Петар И Карађорђевић (1903—1921)?

Да је кнегиња Љубица, супруга књаза Милоша 
Обреновића у нападу љубоморе пуцала 
из кубуре и убила младу Петрију, једну од 
многобројних Милошевих љубавница? Од 
Милошевог беса спасла ју је једино чињеница 
да је у том моменту била трудна.

Да је кнез Милош Обреновић приликом 
посете Истанбулу 1835. од султана, у знак 
поверења, добио на поклон шест топова.

Да је кнез Милош Обреновић био једини 
хришћански владар у оквиру Османског 
царства који је успео да добије право 
наследности владарског достојанства? Наиме, 
ово право су, поред владара из Османске 
династије, у Османском царству имала само 
још два владара муслиманске вероисповести: 
нешто пре Милоша добили су је владари 
Туниса, а нешто касније, после српског кнеза, 
добили су га и египатски владари.

Да је квалитетан дуван, шверцован у 
Краљевину СХС из Елбасана (Албанија) 
називан качак што је био термин којим су 
означавани албански одметници. Иначе 
због државног монопола у Краљевини СХС 
кријумчарење дувана је представљало уносан 
допунски приход у пограничним подручјима.

Да је прва књига коју је издала Матица 
српска био роман Касија царица, Милована 
Видаковића.

Занимљивости 
из историје

Да је након изумирања династије Бранковић, 
угарски краљ Владислав ИИ 1504. доделио 
титулу српског деспота хрватском великашу 
Иванишу Бериславићу.

Да је српски принц Константин Бодин, син 
краља Михаила Војислављевића, када су 
га Византинци заробили 1075. привремено 
интерниран чак у Антиохију у Сирији.

Да је Светозар Милетић после издавања 
Туцинданског чланка 1860. године био 
толико популаран међу Србима да је на 
једној слици српских владара издатој у 
Новом Саду исте године цар Стефан Душан 
био приказан са брковима и брадом по узору 
на Милетићеве.

Да је у средњовековној Будви син који би 
се оженио против воље родитеља могао 
у складу са законским одредбама да буде 
истеран из куће.

Да је Вук Стефановић Караџић у толикој 
мери инсистирао да у Српски речник уђу 
само оне речи присутне у живом народном 
говору да у њега није унео реч предговор 
којом је насловио увод у дело али ни реч 
рјечник како је цело дело насловљено.

Да се Милош Обреновић, син Јеврема 
Обреновића, лажно представљао као свој 
стриц књаз Милош у чије се име задуживао 
широм Европе.

Да се српски цар Стефан Урош IV Душан 
на појединим повељама које је издавао 
на грчком и латинском потписивао на 
старосрпском језику и ћириличним писмом.

Да су порођају краљице Наталије Обреновић 
присуствовали председник владе Стевча 
Михаиловић, министар иностраних дела 
Јован Ристић и митрополит Михаило? 
После рођења Александра Обреновића 14. 
августа 1876. године у осам ујутро, одржана 
је седница Владе на којој је објављено 
његово рођење и то да се има сматрати 
престолонаследником.

Да су се Никола Пашић и Стјепан Радић, 
најистакнутији политички лидери Срба, 
односно Хрвата, лично састали тек 1925. 
године, пуних седам година по формирању 
Краљевине СХС.

Монголска племена мешала су ујутро на 
сунцу осушено кобиље млеко и воду и ту 
смесу држала у бисагама да би се до вечери 
претворила у јестиву кашу.

Игра духова код америчких Индијанаца била 
је светковина у којој су играчи сматрали да 
долазе у додир с мртвима.

Фараон Рамзес II имао је око 160 деце.

„Интернационала”, химна међународног 
пролетаријата, била је химна Совјетског 
Савеза од 1917. до 1944. године.

Халдејци су први бележили дугорочне 
астрономске податке и уписивали их на 
плочице прекривене воском.

Исак Њутн био је избачен из основне школе. 
То је учињено на захтев његове мајке која се 
надала да ће њен син бити фармер.

Изградња Богородичине цркве у Паризу 
почела је 1163. године и трајала све до 1340. 
године.

Канада је индијанска реч која значи „велико 
село”.

Кључеви кућа који су у XВ веку предавани 
невестама имали су „главе” у облику срца.

Леонардо да Винчи имао је још 1482. године 
план за израду три врсте брзометних топова 
с неколико редова цеви.

Мумија Рамзеса ИИ путовала у Париз са 
пасошем.

На почетку XVIII века две трећине 
Португала било је у поседу цркве.

Најстарија збирка бајки написана је у Индији 
у 3. веку, а њен назив је „Бајке Бидпаја”.

Најтајанственија књига на свету откривена 
је 1912. године у Италији. Писмо којим је 
она написана до данас нико није успео да 
одгонетне.

Омејадски калиф Јазид И (680—693) због 
свог алкохолизма прозван је Јазид ал Хумур 
тј. Јазид од Вина.
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Мисли Јустина Поповића
Еванђеље
Еванђеље Спасово је савршена истина Божја о човеку и свету.
Шта то значи: Еванђеље? Еванђеље је грчка реч и значи: благовест, 
блага, добра, радосна вест. Шта сачињава ту Благовест? – Сам Бо-
гочовек, Господ Христос, и све што Он као Бог доноси и даје свету. 
Може се смело рећи: Господ Христос је Еванђеље, и Еванђеље је Го-
спод Христос. Прва блага вест светог Еванђеља је само име Господа 
Христа: Исус. Исус значи Спаситељ. Спаситељ од чега? – Од греха, 
смрти и ђавола.
Шта је Еванђеље? Живот по угледу на Богочовека, и то помоћу бла-
годатних сила које Господ Христос даје својим следбеницима према 
њиховој ревности у еванђелском живљењу. Испуњавати Богочове-
ково Еванђеље, ето то је испуњавати дела Божја. А томе води и у то 
уводи, вера у Богочовека: „ово је дело Божје – το εργου Θεου – да ве-
рујете у Онога кога Он посла”. Еванђеље је – препев надприродног у 
природно и Божјег у човјечје, препев изливен у тајну речи која живот 
даје. Укратко, шта је Свето Еванђеље Христово? Христово Еванђеље 
у две речи, то је: молитва и пост.

Љубав
Љубав – једино Божанство = врлина? Не, прво вера, и за веру се даје 
љубав. Вери: све могуће; па  иљубав богочовечанска.
Човек је тек онда човек када је љубав. Јер шта је човек? Човек је 
слика Божија и ако је Бог љубав, онда и човек, слиак Божија, треба 
да буде љубав.
Духовна љубав је тако силна, да она никад не уступа ничему, већ 
увек влада душом љубећег, и не допушта да је победе никакве не-
воље, никакве муке. Знак истинске еванђелске љубави према људима 
јесте: веселити се њиховом спасењу, а туговати када се спотичу ,па-
дају и пропадају. Та љубав је увек дирљиво саосетљива, жалостива 
и милостива. Љубављу се постиже не само тајна Бога и бесмртности 
душе него и сваког створења уопште.
Сваки – колико може. А може – колико хоће. Мера је ту – љубав.
Љубав се рађа из молитве и расте растом молитвености.
Христолика љубав је архитектор личности, који тајанствено из-
грађује узидавајући у њу све врлине и чинећи их једносушним 
састојцима њене природе.
Без љубави према Богу немогућа је супстанцијална љубав према 
људима. Прва је заповест (љубави) увек прва, а друга је увек друга.
Љубав Христова је претежнија од сваког знања, јер даје души таква 
блага, такве радости, таква блаженства, о којима никакво знање не 
може ни слутити, а камоли пронаћи их и дати људском бићу.
Љубав неминовно процвета знањем. Уколико она расте, расте са њом 
и знање. Савршена љубав даје савршено знање. Знање пак без љу-
бави, то је око без зенице, уво без слуха, тело без духа. Такво знање 
надима, води у гордост; а гордост убија душу као нико.
Човек је љубав, јер је божанско биће. Света љубав, то и јесте авенђел-
ска љубав, права љубав, бесмртна и вечна.
Наук Евенђеља Христовог: нема љубави према човеку без љубави 
према Богу. Само љубав према Богу даје силе да волимо и човека, да 
га волимо и у греху његовом.
Хришћани су по позиву свети.  Ињихова је љубав само онда 
хришћанска, ако је света.
Само љубав евенђелска даје силе човеку да буде истински смеран, 
и кротак, и трпељив према људима, иако су њихове мане и греси 
очигледни. Без Бога и ван Бога љубав је немогућна. Исто тако, без 
љубави и ван љубави немогућно је познати Бога.
Што је човек ближи Богу, ближи је и људима. А најближи је људима 
онај који је најближи Богу. То је богочовечанска истина, посведочена 
многовековним православним искуством.
Људи највеће љубави су уједно људи највеће вере.
Нема смрти за љубав. Она је једина сила над којом смрт нема власти. 
Где је љубав, ту је већ бесмртност.

Еванђелска је благо-
вест и истина: Ољу-
ботворено срце = 
бесмртно срце; ољу-
ботворем ум = бесмр-
тан ума; ољуботворе-
на воља = бесмртна 
воља. Ко љуби божан-
ском љубављу, т оје 
прави бесмртник и на 
земљи и на небу. Јер 
има у себи Бога који је 
сама Бесмртност и из-
вор свега бесмртнога. 
Кроз подвиг богочо-
вечанске љубави чо-
век прелази из небића 
у биће, васкрсава из 
смрти у живот, устаје 
из гроба безличног 
ништа, из гроба не-
бића и улази у вечни 
живот Свебића... Без љубави – нема личности. Бог је из љубави и 
љубављу постао човек, да би човек из љубави и љубављу постао бог, 
али не Бог по природи, већ по благодати. Стичући богочовечанску 
љубав, човек са њом стиче богочовечанске врлине, мисли и осећања.
Љубављу мислити, осећати, живети, знати – то је еванђелски, бого-
човечански, православни метод живота.
У мени. Ја јесам, равно је са: ја волим. Љубављу јесам оно што јесам. 
Бити, постојати за мене је исто што и волети, љубити.
У човекољубљу је метод човекопознања. А у човекомржњи – узрок 
човеконезнања.
Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога.
Љубав се у томе и састоји: смиловати се на грешника, а осудити грех; 
спасти грешника, а уништити грех; одвојити грех од човека, па по-
миловати човека а осудити грех.
На човеково христољубље Господ одговара својом божанском 
свељубављу. За искрено христољубље даје се савршено божанско 
човекољубље.
Богочовек у ствари љубављу борави у човеку, али и човек љубављу 
борави у Богу.
Циљ је љубави да двоје постану једно, и то – једно суштином. Бого-
човечанска љубав је увек тиме нова што је бесмртна и вечна и што 
љубећег и љубљеног сједињује до једносушности. Зато је та љубав 
знак по коме се хришћани разликују од нехришћана.
Јер је божанска љубав сила којом биће људск орасте у све богочове-
чанске бесконачности.
Зато је губитник љубави раван губитку душе ,раван самоубиству, и 
човеково биће претвара у пакао.
Љубав се увек моли; молитва увек воли. Ко истински воли, молитвом 
воли све и сва; ко се истински моли, љубављу се моли за све и сва. 
Молитва је душа љубави; љубав је тело молитве.
Мера љубави је – не стати нигде. То је божанска мисао светог фило-
софа Јована Златоуста.
У нашем човечанском свету христолика љубав се увек пројављује 
као евенђелска милостивост и жалостивост.
Јер је циљ богочовечанске љубави. Да се љубећи изједначи са 
љубљеним; да се сједини са љубљеним; да се оваплоти у љубљеном, 
и тако вечно живи са њим и у њему. Образац вечни и најсаврше-
нији те љубави имамо у Богочовеку. Он је толико заволео човека: 
да се оваплотио занавек у њега. То саоваплоћавање у љубљеном, то 
оваплоћавање у љубљеном бива практиковање еванђелских врлина, 
држањем „заповести” Христових.
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Poučne priče
Ljubav. Zdravlje ili uspeh?
Žena je izašla iz kuće i videla tri starija muškarca sa dugim sivim bradama 
kako sede u njenom dvorištu. Nije ih prepoznala.
Rekla je: „Mislim, da vas ne poznajem, ali verujem da ste gladni. Uđite u 
kuću i nešto pojedite.“
„Je l’ suprug kod kuće?“, pitali su.
„Ne“, odgovorila je. „Izašao je.“
„Onda ne možemo ući“, odgovorili su.
Uveče, kad je suprug došao kući, rekla mu je šta se dogodilo.
„Idi, reci im da sam kod kuće i pozovi ih unutra!“ Žena je zaista otišla i 
pozvala starce da uđu.
„Ne možemo  zajedno ući u kuću,“ odgovorili su.
„Zašto sad?“ upitala je.
Jedan od staraca joj počne objašnjavati: „Njegovo ime je Zdravlje,“ rekao 
je i pokazao na jednog prijatelja. Pokazujući na drugoga je rekao: „On je 
Uspeh, a ja sam Ljubav.“ Na to je dodao: „Sada idi i dogovori se s mužem 
koga od nas želite imati u vašem domu.“
Žena je ušla u kuću i rekla mužu što je rekao.
Muž je bio oduševljen. „Divno!!“, rekao je. „Ako je tako, pozovimo 
Zdravlje. Neka uđe i napuni naš dom zdravljem!“
Žena se nije složila. „Dragi moj, zašto ne bi pozvali Uspeh?“
Njihova kćerka je slušala u drugom kraju kuće. Priskočila je sa svojim 
predlogom: „Ne bi li bilo bolje pozvati Ljubav? Naš dom bi onda bio 
ispunjen ljubavlju!“
„Poslušajmo njen savet,“ rekao je muž ženi. „Idi i pozovi Ljubav, neka on 
bude naš gost.“ Žena je otišla napolje i upitala: „Koji od vas je Ljubav? 
Molim Vas, uđite i budite naš gost.“ Ljubav je ustao i počeo hodati prema 
kući. Ostala dva su u isti čas ustala i pošla za njim.
Iznenađena, žena upita Zdravlje i Uspjeh: „Pozvala sam samo Ljubav, 
zašto vi ulazite?“ Starci uglas odgovoriše: „Da si pozvala Zdravlje ili Us-
peh, druga dva bi ostala napolju. Pozvala si Ljubav i gde god ide on, i mi 
obojica idemo s njim. Gde god je ljubav, tu su takođe zdravlje i uspjeh !

Sastav koji je rasplakao učiteljicu
Učiteljica osnovne škole dala je svojim učenicima zadatak da napišu sas-
tav o tome što bi želeli da im Bog učini. Na kraju dana, dok je ocenjivala 
sastave, pročitala je jedan koji ju je učinio vrlo emocionalnom. Njen muž, 
koji je upravo ušao u stan, ugledao ju je uplakanu i upitao: Šta se dogodi-
lo? - Pročitaj ovo, to je sastav jednog od mojih učenika.
Bože, večeras te molim da mi učiniš nešto vrlo posebno. Učini da posta-
nem televizor. Želim zauzeti njegovo mesto i živeti kao televizor u mojoj 
kući. Želim imati svoje posebno mesto i da se moja porodica okuplja 
oko mene. Želim da me shvataju ozbiljno dok govorim. Želim biti centar 
pažnje i da me čuju bez prekidanja i pitanja. Želim biti u društvu svoga 
tate kad dođe kući sa posla, čak i kad je umoran. Želim da me moja mama 
želi čak i kad je uzrujana, umesto da me ignoriše. Želim da se moja braća 
bore kako bi bili sa mnom. Želim osetiti kako moja porodica sve ostavlja 
sa strane, barem ponekad, samo da bi provodila vreme sa mnom. I na 
kraju, ali ne i manje važno, želim ih učiniti srećnim i zabaviti ih. Bože, ne 
pitam previše. Samo želim živeti kao televizor.
U tom je trenutku ganuti muž rekao: O moj Bože, jadno dete. Kakve 
grozne roditelje ima.
Žena ga je pogledala i rekla: Ovaj je sastav napisala naša ćerka!

Kako se otvaraju ogromna vrata?
Odluči neki car, zbog jednog važnog položaja na dvoru, testirati svoje 
dvorjane. Okruže ga moćni i mudri ljudi i car im reče:
- Imam nedoumicu i zanima me ko mi od vas može pomoći da je rešim. 
Potom ih odvede do ogromnih vrata i reče im: Ovo su najveća i najteža 
vrata u mom carstvu, objasni car. Može li ih neko od vas otvoriti?
Najveći deo prisutnih odmah poče odmahivati glavom u neverici. Manji 
deo koje su dvorjani smatrali mudracima, počeše zagledati vrata izbliza, 
dodirivati ih i premišljati se, ali na kraju svi priznaše da ih ne umeju otvoriti.

Međutim, iz mase iskorači jedan dvorjanin, priđe vratima, poče ih zagle-
dati, opipavati i gurati. Odjednom, povuče ih snažnim trzajem i vrata se 
otvoriše! Vrata su bila već odškrinuta, ali nisu bila zaključana. Za otva-
ranje već odškrinutih vrata bilo je potrebno samo samopouzdanje da se to 
uradi u prisustvu samog cara.
Car objavi: ti ćeš dobiti položaj na dvoru. Nisi se oslonio samo na ono 
što vidiš. Usudio si se pokušati ono što se u početku činilo nemogućim.
Tako je i u našim životima: mnoga su vrata već odškrinuta, ali se mi pri-
bojavamo da ih do kraja otvorimo.
Viktor Hugo je davno rekao: Usuditi se, to je cena napretka!

O zlostavljanju
Učiteljica smislila najbolju metodu da uči đake o posledicama zlostavl-
janja.
Jedna učiteljica podelila je svoje genijalno iskustvo na Fejsbuk (Face-
book) stranici - Relax Kids Tamworth. Ovo je nauk za sve nas, bilo da 
ste roditelj, prijateljica, brat, kolega, profesor... Nije bitno ko ste i čime se 
bavite, najvažnije je da budete – čovek!
Danas sam na jednom od svojih časova đacima predstavila dve jabuke 
(pre časa sam jednu jabuku nekoliko puta bacila na pod. Nije se moglo 
videti, obe jabuke izgledale su jednako savršene).
Izabrala sam onu jabuku koju sam bacila na pod i rekla sam deci koliko 
ne volim tu jabuku, i kako mislim da je odvratna, kako ima groznu boju, 
i kako je peteljkica suviše kratka. Rekla sam im da zbog toga što mi se ne 
sviđa, ne treba ni njima da se sviđa, i da treba da je nazivaju svakakvim 
imenima.
Neki su me pogledali kao da sam luda, ali jabuka je prošla nekoliko kru-
gova kroz ruke dece i dobijala je razna imena: Ti si smrdljiva jabuka, Ne 
znam ni zašto postojiš, Verovatno imaš crve unutra, itd.
Zaista smo rastrgli tu jabuku (ne fizički), i čak mi je u nekom trenutku 
bilo žao.
Onda je druga, nepovređena jabuka počela da cirkuliše i dobijala je lepe 
reči: Ti si tako ljupka jabuka, Imaš lepu koru, Kakva prelepa boja, itd.
Onda sam držala obe jabuke, i opet, pričali smo o sličnostima i razlikama, 
nije bilo razlike, obe jabuke izgledale su potpuno isto. Onda sam ih rasek-
la. Jabuka prema kojoj smo bili ljubazni, iznutra je bila sveža i sočna. 
Ona prema kojoj smo bili grubi bila je puna modrica, počela je nekako 
da truli iznutra.
Mislim da su deca odmah shvatila. Modrice, bol, raspadanje dešava se u 
svakom od nas kada nas neko maltretira svojim delima ili rečima. Kada 
su ljudi zlostavljani, posebno deca, osećaju se strašno i ponekad ne poka-
zuju niti kažu kako se osećaju. Da nismo presekli jabuke, nikada ne bismo 
znali koliko smo bola naneli.
Za razliku od jabuke, imamo moć da zaustavimo da se ovo dešava. Može-
mo da naučimo decu da nije u redu da govorimo ružno jedni drugima. 
Možemo da naučimo našu decu da se zauzmu jedni za druge, da se brane, 
i zaustave bilo kakvu vrstu maltretiranja.
Jezik nema kosti, ali je dovoljno jak da slomi srce. Zato uvek budite pažl-
jivi šta govorite!

Izvor:Opusteno.rs
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Anegdote i aforizmi
Vlasnik imanja
Bogati i naduveni Betovenov brat poslao je kompozitoru novogodišnju 
čestitku. Na kraju se potpisao: „Johan van Betoven, vlasnik imanja”.
Čuveni kompozitor mu je kartu vratio, dopisavši na poleđini:
„Ludvig van Betoven, vlasnik mozga”.

Pohvala
Jednog Sokratovog učenika i kasnijeg učitelja filozofije, Antistena iz Ati-
ne, neko htede da obraduje i reče mu:
- Ljudi te veoma hvale.
- A šta sam to glupo uradio da me hvale? - odvrati filozof.

Šolja čaja
Nan-in, japanski učitelj zena u periodu Meiđi (1868-1912), primio je jed-
nom jednog profesora univerziteta koji mu je došao da se raspita o zenu. 
Nan-in je poslužio čaj. On je napunio posetiočevu šolju do vrha, a potom 
nastavio da sipa.
Profesor je gledao kako se čaj preliva i na kraju nije mogao da se uzdrži.
„Ovo se preliva! Ništa više ne može da stane unutra!”
„Isto kao i ova šolja”, reče Nan-in, „i ti si pun svojih ubeđenja i razmišlja-
nja. Kako da ti pokažem zen ako prethodno ne isprazniš svoju šolju?”
 
Jedna reč za ceo život
Konfucijev učenik Zi Gong jednom upita svog učitelja:
„Postoji li bilo koja reč koja bi mogla da čoveku bude vodič kroz čitav 
život?”
Učitelj mu odgovori: „Šta misliš o „šu” (uzajamnost): nikad ne naturaj 
drugima nešto što ti sam ne bi izabrao za sebe?”

Ivo Andrić
Proslavljao se u Sarajevu jubilej. I to ne mali : 75 godina postojanja ta-
mošnje, sarajevske gimnazije. U prvom redu najstariji đaci, a među njima 
i Ivo Andrić. Svečana akademija je, kako je to uobičajeno, počela refera-
tom direktora koji je pominjao sve značajnije đake ove škole i koliko su 
godina u njoj učili.Direktor pročita:
-Ivo Andrić…osam godina…
-E nije, nego devet – ispravi ga poluglasno Ivo Andrić, misleći na onu 
godinu u kojoj je ponovio razred.

Posle dodele Nobelove nagrade Ivo Andrić je gostovao na ne-
kom radiju i pita ga voditelj pošto je sad poznat književnik ši-
rom sveta kako mu prija ta popularnost, a Andrić odgovara: 
-Ma dobro mi prija, ljudi me zaustavljaju na ulici i traže autograme.Samo 
mi je malo neprijatno kad dođem u Sarajevo i kada me prepoznaju na 
ulici, obavezno me pozovu: Allooo pisaaaac!
 
Čarli Čaplin
Na jednom putovanju po Japanu, Žan Kokto je sreo svog prijatelja Čarlija 
Čaplina. Zabrinut što ga vidi slabog i oronulog on reče:
-Po tvom izgledu bih rekao da si veoma umoran.
-Kako ne bih bio! – odgovara Čarli Čaplin. – Pomisli samo u koliko bio-
skopa u svetu nastupam svakodnevno!

August Oktavijan
Kad je umro jedan Rimljanin, koji je čitav svoj život proveo u velikim du-
govima, nepodmirenim do časa smrti, car August Oktavijan naredi da mu 
donesu njegov madrac.Na pitanje dvorjana šta će mu, August odgovori:
-To mora biti uistinu izvanredno mekan ležaj kad je njegov vlasnik mogao 
mirno spavati, uprkos tolikom dužnicima koji su ga redovno opsedali.

Hektor Berlioz 
Hektor Berlioz bio je već sasvim utučen nerazumevanjem i lošim kritika-

ma, pa kad bi čuo i jed-
nu jedinu reč hvale za 
svoju muziku, odmah bi 
se razvedrio i rekao:
-Šta ćete, ne mogu baš 
svakoga učiniti nezado-
voljnim!

Šarl Bodler
Jednoga dana, čuveni 
pesnik Bodler, šetao 
se sa damom koja je, 
uprkos mnogih svojih 
doživljenih proleća, za-
nosno izgledala.
-Koliko biste mi godina 
vi dali ? – pitala je osva-
jački.
-Šta, zar vam nisu do-
voljne ove koje imate 
? – odgovorio je pesnik.

Zenon
Filozof Zenon rado se okretao za mladim devojkama.Kada ga je neko od 
prijatelja upozorio da to ne priliči filozofu, Zenon mu odvrati sa osme-
hom:
-Zaista bih žalio lepotice kada bi ih voleli samo glupaci!

Danilo Kiš 
U Parizu Danilo Kiš imao je svoj omiljeni bistro u kojem je radio konobar 
Japanac. Kiš je u trenucima dokonosti Japanca učio naš jezik, ali s crno-
gorskim akcentom. Prijatelji bi dolazili u posetu velikom piscu, pričalo 
bi se o svemu, najviše o Balkanu, a konobar, lik iz Kurosavinih vizija, 
uveseljavao bi ih pitanjima tipa: 
-A što ćeš, mučeniče, popiti ?

Na primedbu novinara da delo Danila Kiša nije veliko, pisac je ka-
zao: „Nisam pisao sabrana, već odabrana dela.”

Aleksandar Veliki 
Majka Aleksandra Velikog, Olimpija, bila je poznata po svojoj okrutnosti 
koju je više puta na svojoj koži osetio i najveći osvajač svih vremena. 
Jednog dana, kada je Olimpija prevršila svaku meru, mladi je Aleksandar 
uzviknuo: 
-Koliko skupo hoćeš da mi naplatiš mesece koje sam proboravio u tvojoj 
utrobi ?

Jednom posle bitke, naredi Aleksandar Veliki da mu dovedu nekog pla-
šljivog vojnika koji je uvek bežao sa bojnog polja. 
-Kako se zoveš ? – upita vojskovođa.
-Takođe Aleksandar ! – odgovori plašljivac ponosno.
-Onda te molim – reče Aleksandar – ili pobedi svoj kukavičlik, ili menjaj 
ime!

Bogdan Popović i Branislav Nušić
Jednom, kad su se Bogdan Popović i Branislav Nušić našli zajedno u 
društvu, domaćica ponudi Popoviću kafu.
-Hvala, gospođo – odgovori on – Kada pijem kafu ne mogu da spavam.
-Čudna stvar ! – komentariše Nušić. - Kod mene je sasvim obratno. Kad 
spavam ja ne mogu da pijem kafu.

Иво Андрић
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Ako ti mogu kupiti kapu, pamet ne mogu.
Bez Boga ni preko praga.
Bez društva nema junaštva.
Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj.
Blago nestade, vrag ostade.
Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna.
Bog je spor, ali dostižan.
Bog ne plaća svake subote.
Bog onda pomaže kad niko ne može.
Čija sila, toga i pravda.
Čije june, onoga i uže
Čini dobro, raduj se, čini loše, nadaj se.
Čini drugom što je tebi drago da ti se učini.
Da je švati ko zjati, i vrana bi košulju nosila.
Da ne bole, ne bi se rane zvale.
Da nije vetrova, pauci bi nebo premrežili.
Dobro je kašto i pametnu ženu poslušati.
Đe nema malenog nema ni golemog.
Đe se god sastanu ljudi, ocjenjuju druge, a sebe ne.
Fabrika je košnica sa mnogo trutova.
Gde je cvet, tu je i med.
Gde je čija kuća tu je i sredina sveta.
Gde je sila gospodar, pravda je sluga.
Hajduke narod ceni, ali za njima u goru neće
Hlebom ga dušmani hranili!
Hoće hleba preko pogače.
I crna krava ima bijelo mleko.
I kljuse i goveče teži na svoj zavičaj.
I ljude poslušaj, i svoje pameti imaj.
I sunce prolazi kroz kaljava mesta ali se ne okalja.
Jače je djelo nego besjeda.
Jedna greška, večna muka.
Kad čovek nema svoga dobra, tuđe zlo premeće.
Kad čovek tone i za vrelo gvožđe se hvata.
Ko naglo počne, naglo će i završiti.
Ko ne čuva malo, ne može ni dosta imati.
Ko nema sreće u sebi neće je naći u svetu.
Ko se ne brani od gnjida, braniće se od vašiju.
Koja se ovca od stada odvoji, vuk će je pojesti.
Koji konja slamom hrani, sam kola vuče.
Koji se hrt silom u lov vodi, onaj zeca ne hvata
Kome je Bog otac, lako mu je biti svetac.
Lako je ljubav steći, al’ je teško uzdržati.
Lako ti je plitku vodu zamutiti i budalu naljutiti.
Lasno je pokraj čaša junakom biti.
Lasno je u Dunav kamen baciti, al ga je teško izvaditi.
Ljubav pametnog zaluđuje.
Ljubav prema otadžbini ne zna za tuđe granice.

Mudre misli Malena je tica prepelica, al umori konja i junaka.
Među ćoravijem, ko ima jedno oko meću ga za Cara.
Mnogo ašova treba dok se istina sahrani.
Na ugašenu vatru vode ne sipaj.
Na usamljenost osuđuju prijatelji.
Najčešće opeče potajni žar.
Najpre ispred svoje kuće počisti.
Namrgodio se kao da će mu kiša iz čela udariti.
Napao ko smrt na život.
Od pruta biva veliko drvo.
Od zla gore, a od dobra bolje ima.
Onaj te voli koji te nagoni na plač.
Po drugi put lisicu ne uhvati u gvožđe.
Po glasu ptica, a po šapama se lav poznaje.
Počni! Započeto je pola dela.
Poklon dušu gubi.
Ralo i motika svijet hrane.
Rat je kao oblak pa nekog orosi, nekog pokvasi.
Rat, rak i rad, su tri najgore srpske reči.
Ravnodušnost je najbolji način u brigama.
Slabo slovi, ali dobro lovi.
Slađa je i milosna reč, nego nemilosna milostinja.
Srditom popu prazni bisazi.
Srebrno sedlo ne čini dobra konja.
Sreća se sastoji od izbegnutih nesreća.
Strpljenja! Vremenom od trave postaje mleko.
Svako ima prava koliko ima moći.
Što danas ne potrošiš, to si stekao.
Što ih manje titraš to te više spopadaju.
Što je svačije, to je ničije.
Što je život skuplji - karakter je jeftiniji.
Što jedan lud zamrsi, sto mudrijeh ne mogu razmrsiti.
Što si rad da sam znaš, ne govori nikom.
Teško je čuvati tuđe pare i svoju ženu.
Teško je dobro videti, a lasno ga poznati.
Teško je dugo dobar biti.
Tuđe je sve lijepo, ali je svoje najljepše.
Tuđoj se budalaštini smejemo, a svoje se ne stidimo.
U koga je pogača u toga je i nož.
U nevolji ne treba plakati, nego leka tražiti.
U stara krvnika nema novog prijatelja.
Učiniš li zlo, ne misli da će te zlo mimoići.
Više je ljudi pomrlo od jela i pića nego od gladi i žeđi.
Više um zamisli nego more ponese.
Više valja gram pameti nego oka snage.
Za neprijateljem ako i misliš ne govori zlo.
Za nevolju babu vode, kad devojke ne nahode.
Za nevolju i medved igrati nauči.
Zlato je čisto i u prljavoj kesi.
Zloba jede dušu kao rđa gvožđe.
Ženu i kosu nikome ne daj.
Živa glava sve podnese i na sve se navikne.
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