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02 ǀ Умјесто увода ǀ Децембар 2012

Новогодишња честитка
Поштовани чланови ССДС, цењени читаоци часописа Мостови,
још једна година је за нама. Једноставно речено, година као година, за некога
добра и берићетна, за друге опет можда лоша и шкрта. Колико људи толико
судбина.

На жалост, време у коме живимо болује од многих подела и деоба на свим ни-
воима. Деобе су у друштву, у породици, па и у самом човеку. Људски ум би
могао подарити многа добра овој планети кроз научни и технолошки напре-
дак, али се човеков ум погордио, преузнео у својој сујети, па уместо добра про-
изводи страшна и несхватљива зла човечанству. Посуновратио се морал,
замрла је етика и љубав. Не бирају се средства и начин да се стигне до по-
стављених циљева, у некој свеопштој утакмици и престижу. Изгубљена је
врлина, изгубљен је карактер, изгубљено је поштење. Човек се полако пре-
твара у хладну машину, у робота коме се одузима и брише разум и осећање.
Нема човек више времена ни за сопствену душу, породицу, пријатеља, који су
вреднији од васцелог света. Као да је свима све јасно, а опет никоме ништа
није јасно. Оно што је јасно произилази из здравог разума, а оно што није
јасно у ствари само је одсутност здравог разума.

Шта је са нама? Да ли се и ми уклапамо у ову општу слику света? Нека свако
потражи одговор за себе и по својој мери, а моја жеља свима вама је да у Новој
2013. години не доживите ни један сат, ни један тренутак којег не би желели
да се сећате, да сачувате радост у души, мир у мислима и љубав у срцу без
обзира на ситуацију у којој се нађете.

Христос се роди!
Срећна Нова година!

Златомир Бодирожа
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Делегација Савеза српских друштава
Словеније на челу са предсједником
Златомиром Бодирожом, у којој су поред
њега били Илија Јанковић,
потпредсједник, Никола Тодоровић,
делегат у Скупштини дијаспоре и Срба у
региону и Душан Јовановић, секретар,
посјетили су 9. новембра 2012. године
Канцеларију за дијаспору и Србе у региону
и Одбор Скупштине Србије за дијаспору
и Србе у региону. Канцеларија за
дијаспору и Србе у региону и Одбор за
дијаспору и Србе у региону нови су органи
Владе и Скупштине Србије. Наиме,
умјесто досадашњег Министарства вера
и дијаспоре, Влада Републике Србије
основала је Канцеларију за дијаспору и
Србе у региону и на чело ове нове
институције именовала др Славку
Драшковић. Такође и Одбор Скупштине
Републике Србије за дијаспору је ново
тијело Скупштине, а на његовом челу
налази се Александар Чотрић.

Представници Савеза српских друштава
Словеније били су први посјетиоци
Канцеларије за дијаспору, само неколико
дана након што је др Славка Драшковић
преузела функцију директора
Канцеларије. Чланови делегације ССДС
упознали су др Славку Драшковић са
положајем припадника српске заједнице
у Словенији, дјеловањем Савеза и
друштава у њему као и о могућностима
изналажења рјешења за регулисање
статуса и побољшање положаја. О
питањима положаја и статуса говорио је
Златомир Бодирожа, о односима са
институцијама и матицом, као и о
очекивањима рјешавања проблема
говорио је Никола Тодоровић, о дјеловању

друштава и Савеза информисао је Илија
Јанковић, а о информативном и културном
подручју Душан Јовановић.

Др Славка Драшковић упитала је како
успоставити сарадњу. Потребно је
користити искуства других и направити
план у вези са активностима за
придобијање статуса националне мањине.
Потребно је такође наћи нови облик
повезивања и сарадње Срба у региону.
У вези са Канцеларијом за дијаспору и
Србе у региону истакла је да ће доћи и
до новог начина дјеловања, нових метода
које ће послужити да рад Канцеларије
буде ефикаснији.

Након завршеног разговора у Канцеларији
за дијаспору и Србе у региону, делегација
Савеза српских друштава Словеније
отишла је у Дом Народне скупштине гдје
су чланови делегације упознали
предсједника Одбора за дијаспору и Србе

у региону Александра Чотрића и члана
Одбора Миодрага Линту са положајем и
неријешеним питањима српске
националне заједнице у Словенији. Статус
српске заједнице у Словенији није решен,
одакле проистиче и недостатак стабилних
извора финансирања, нагласио је
Златомир Биодирожа, предсједник ССДС.
Наведени проблеми захтевају брзо
рјешавање, како би српска национална
заједница добила статус који је гарантован
свим другим националним заједницама
у Словенији. Подједнаку пажњу захтевају
и питања медијске заступљености српске
заједнице и изналажење системских
решења за учење матерњег језика.

Предсједник Одбора Александар Чотрић
подржао је активности Савеза српских
друштава Словеније и оцијенио да је од
кључног значаја да сва удружења српских
заједница у Словенији буду обједињена.
Он је том приликом рекао да ће се Одбор,
у оквиру својих надлежности, залагати
да о поменутим проблемима српске
заједнице у Словенији буду упознате све
кључне институције у Републици Србији.
Одбор ће се нарочито заложити да у
буџету Републике Србије за наредну
годину буду издвојена одређена средства
за српску заједницу у Словенији.
Учесници састанка сложили су се да

рјешавање питања српске националне
заједнице у Словенији треба да буде
једна од тема будућих разговора између
званичника Србије и Словеније.

На крају разговора делегација Савеза
српских друштава Словеније захвалила
се на пријему очекујући да ће ова посјета,
као и активности које произлазе из ње,
дати позитивне резултате и помаке ка
рјешавању статуса и положаја српске
националне заједнице у Словенији. 

Душан Јовановић

Посјета матици
Представници Савеза српских друштава Словеније посјетили Канцеларију
за дијаспору и Србе у региону и Скупштински одбор за дијаспору и
Србе у региону

Са директором Канцеларије др Славком Драшковић

Са предсједником Одбора Александром Чотрићем
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I konačno je stigao taj, dugo očekivani
vikend u novembru.

U Velenju je od 16. do 18. novembra održan
seminar za rukovodioce folklornih grupa na
kojem su predavači bili Sveto Kačar, terenski
istraživač koji se istraživanjem bavi već skoro
40 godina, i Gordana Roganović, univerzitetski
diplomirani etnomuzikolog. Sveto Kačar nam
je predavao o igrama i pesmama sa Kupresa
i iz Travnika (područje Bosne i Hercegovine),
a Gordana Roganović o pevanju i igrama iz
Budžaka (jugoistočna Srbija).

Petak, prvi dan - Oko 18 časova okupili su se svi
učesnici seminara i polako počeli sa tradicionalnom
srpskom muzikom. Gordana Roganović nas je
pripremila na igre sa Kupresa koje su sledile u
večernjim satima, tako da smo pevali pesme
koje pripadaju tim igrama. Posle pevanja sledilo
je druženje uz večeru u restoranu blizu studentskog
doma u kome smo boravili tokom seminara. Da
bismo što više vremena iskoristili za igru, posle
večere smo sa Svetom Kačarem počeli sa
igrama sa Kupresa. To su igre koje se igraju bez
muzike, što je tipično za područje Bosne. A da
ne bismo već prvog dana mnogo opteretili noge
i grla, igre smo odradili i druženje nastavili u
prostorijama doma.

Subota, drugi dan - Rano smo ustali iz toplih
kreveta i otišli na doručak. Pred nama je bio
„radni“ dan. Nastavili smo sa praktičnim
radom sa Svetom Kačarem, obnovili smo
igre sa Kupresa od prošlog dana i učili igre iz
Travnika koje se igraju uz šargiju. Nešto
neobično, ali jako zanimljivo. Do podne smo
odradili oblasti iz Bosne i bilo je vreme da
priuštimo jednu malo dužu pauzu kako bismo

se pripremili na igre iz Budžaka sa Gordanom
Roganović. Budžak se nalazi u jugoistočnoj
Srbiji, a južna Srbija poznata je po tempera-
mentnim igrama. Brži tempo igara, i brzo
odrađena oblast. I dok smo igrali, trošila se i
energija koju smo nadoknadili ručkom koji je
sledio. Posle ručka je došlo vreme da malo
odmorimo svoje telo, i umorimo svoja grla.
Pošto smo pevali razdvojeno, momci su bili
pravi džentlmeni i dali curama prednost da
se posle igara i ručka prvo odmore, pa tek
onda pevaju. Pesme koje smo pevali sa Gor-
danom Roganović su pesme sa područja
Bosne i Srbije. Pošto su devojke i momci bili
razdvojeni kod pjevanja, ponovo smo se za-
jedno družili na večeri, a posle nastavili sa
formalnim druženjem za okruglim stolom u
domu gde smo raspravljali o radu u folklornim
grupama, problemima, smernicama, itd. Mod-
erator rasprave bila je Gordana Roganović,
a Sveto Kačar nam je ispričao kako je započeo
sa terenskim istraživanjem, sakupljanjem
originalnih nošnji i druge životne priče. Uživali
smo u svakoj njegovoj priči, a takođe smo se
ponekoj do suza nasmejali. Na istom mestu
nastavili smo i sa neformalnim druženjem u

kasne sate.
Nedelja, treći dan - Osvanuo je i zadnji dan
seminara. Pomisao da će tog dana doći
rastanak i subotnji popunjeni „radni“ dan
bila su dva razloga što nam je tog jutra bilo
još teže ustati. Posle doručka smo se
pripremili za igru, svi zajedno stupili u krug

i počeli sa snimanjem svih odrađenih igara
i pesama. Posle podne bilo je odrađeno
sve što nam je bilo u planu, što znači da
smo bili veoma vredni. Za vreme ručka
došao je i predsednik SSDS-a Zlatomir
Bodiroža i podelio nam priznanja za učešće
na seminaru.

Svi učesnici bili su jako zadovoljni organi-
zacijom seminara i predavačima. Bilo je
oko trideset učesnika, a među njima, da ne
zaboravimo da pomenemo, bio je jedan
učesnik koji je došao čak iz daleke Kanade.
Zahvaljujemo se Savezu srpskih društava
Slovenije koji je seminar organizovao, stu-
dentskom domu u Velenju u kojem smo
tokom seminara boravili, restoranu Pri Cirotu
u kojem smo se hranili i, naravno, našim
predavačima.

Jedna srpska poslovica kaže: „Sve što je
lepo kratko traje.“ Tako je i našem seminaru
došao kraj. Rastali smo se sa nadom, da
se uskoro vidimo. 

Sandra Jevtić

Seminar
Seminar za rukovodioce folklornih grupa u organizaciji Saveza srpskih
društava Slovenije

Учесници семинара са предавачима
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Култура као спасење
Беседа о видовданском искуству

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

Сад смо на испиту сви, и као
појединци, и као друштво, и као народ.
Проверу не можемо избећи, него морамо
учинити све да се не сломимо, да се одр-
жимо. Јер већ смо издржали оно што би
мало који народ Европе могао да из-
држи. А ваљда ће и тој европској од-
носно светској заједници временом – али
кад? – постати јасно да је починила ка-
тастрофалне грешке; то сазнање још не
сазрева, али се пробија, тешко и неми-
новно. До смирења непогоде треба из-
држати, заштитити се и одбранити се:
свим средствима међу којима су знање,
свест, наука, мудра политика, једном
речју култура – најдостојнија. Недавно
сам присуствовао дебати о Југославији
на Универзитету у Кајзерслаутерну, у Не-
мачкој. Један професор је као рефрен
понављао: „Срби треба да су свесни: они
се сад жртвују за истинску слободу у
свету; сваки дан њиховог отпора притис-
цима велико је охрабрење за све мале
народе и све људе добре воље, који не
пристају на диктатуру неототалита-
ризма“. Расправа само о последицама
грађанског рата, које су ужасне, не ре-
шава ништа. Нема поделе одговорности
на равне части! Ми морамо неуморно
указивати на узроке и узрочнике несреће
у коју смо сви бачени. Нико у Југославији
није добитник, сви су губитници. А ту ка-
тастрофу проузроковали су разбијачи
Југославије, који нису међу Србима. Зар
у Београду треба на то подсећати? Па то
је и честитим Немцима јасно. Свак кога
није издало памћење зна како су ствари
текле, где су, најпре, побеснели екс-
тремни национализми, и колику су под-
ршку из света имале те нечастиве,
рушилачке, центрифугалне и сепаратис-
тичке зле силе. Југославија је лакомис-
лено и дрско проглашена за неодрживу,
вештачку версајску творевину. А да је за-
иста вештачка, као што су деценијама
тврдили њени непријатељи, од аустро-
немачких империјалиста и нациста до
лењиниста, стаљиниста и коминтеро-
ваца, да Југославија није јединствен и
природан организам, зар би толико крва-
рила приликом черечења? Крволиптање
је грозно: јер није разбијена само
држава, разбијени су народи, разбијене
су породице, разбијена су пријатељства;
а разбијена је и култура, па је свест уна-
кажена! Свету треба, најзад, да буде
јасно: насиље и злочин извршени су над
Југославијом, њеним становништвом и

њеном културом. То треба, то мора ко-
начно да призна сад већ очигледно збу-
њена Европа, покрећући своје
хуманистичке или хришћанске врлине, от-
кривајући, макар касно, величину своје
душе, у тражењу не апсурдних, као до
сада, него праведних решења. Јер Европа
би се морала сетити давно знаног упозо-
рења Џона Лока: Рат се не зауставља
ратом, него правдом.

Српски део кривице је такође
очигледан. Ни влада, ни опозиција, ни
интелигенција нису појмиле дух времена
и нису знале да занемаре своје уске и се-
бичне политичке, страначке, класне и
личне амбиције, своју бедну сујету, у ко-
рист свенародног егзистенцијалног инте-
реса. Извесна опозиција, не сва наравно,
и извесна интелигенција, такође не сва,
чини оно што ни једна пристојна опози-
ција у просвећеном свету не чини: каља
не само владу него и сопствени народ,
призивајући велике силе да га још суро-
вије казне што се супроставља апсур-
дним решењима, која покушавају да
наметну, преко европске и светске зајед-
нице, ревизионистички и реваншистички
зли дуси, у жудњи да пониште резултате
не само два светска рата него и свих ос-
талих борби српског народа за своје ос-
лобођење и уједињење. Има граница
које се не смеју прекорачити, има ствари
на које се не може пристати. Босански
Срби су то на делу показали, па се свет
итекако замислио, готово збунио. Али да
окренемо лист. Уместо да одавно имамо
владу народног јединства, концентра-
циону владу или владу националног
спаса, јер ужасан стицај околности уп-
раво такву владу захтева, ми имамо
свеслабије, све недораслије, све мање
репрезентативне, све провинцијалније
владе, и Србије и Југославије, владе нес-
пособне да се суочи с помахниталим
светом и трагедијом у коју смо бачени.
Израз је то огромне неодговорности и
морално-политичке заслепљености вла-
дајућих снага, које су морале потражити,
а нису нашле, заједнички језик са свим
родољубима и свим умним главама ове
земље. У интересу опстанка на овој
страшној ветрометини историје.

Уз то, и недовољно репрезента-
тивне владе могу да свршавају неод-
ложне послове; а у нас држава
функционише слабо, или успорено, или
никако. Сад је драматично стање у бол-
ницама. Смртност је нагло порасла.
Умиру деца, новорођенчад. Умиру хро-
нични болесници. У мукама. Прете епи-
демије. Нема основних лекова. Из

иностранства траже податке о тој нес-
рећи, да би се нашла бар нека помоћ. Ти
ужасни подаци имали би и моралну, па и
политичку тежину: деловали би као оп-
тужба оних што спроводе ембарго, који
се лако може и мора приказати као тежак
злочин над децом, над болесним и не-
моћним, над основним правима човека.
Међутим, многе наше службе су за-
тајиле, а затајила је и јавност која се
троши у јаловим прегањањима и сујет-
ним препиркама. Шта предузимају гос-
пође, супруге наших државника?
Митеранова жена, Колова супруга, и
многе сличне, на челу су хуманитарних
акција. Где су наше угледне даме? Где су
наши хуманисти? Не би ли много часније
било да се хуманистичка интелигенција
окрене великој несрећи нашег народа, а
против оних који су ту несрећу цинично,
до детаља испланирали? Зацело, нико
од нас нема права на самозадовољно
посматрање очигледних пораза и на без-
обзирну критику, која не подразумева
прво нас саме, који критикујемо, јер смо
подбацили сви, ко мање, ко више. Сви
смо, а владе на првом месту, знатно
испод захтева, мерила и разине епохе. У
време кад комуникације и информације
одлучују о судбинама земаља, ми не-
мамо н иједан једини озбиљни информа-
тивни центар у свету; оно што се, како
чујемо, прекасно, неодлучно и тромо
предвиђа, од самог почетка се наопако
замишља, у старом стилу поделе титула,
положаја, фотеља и, наравно бенефи-
ција. А онима што раде у корист српског
народа потипуно несебично, из дубоког
уверења, не очекујући никакве награде,
владе Југославије и Србије још нису пру-
жиле никакву помоћ. То је неопростиво!
– Не само погрешна, него је идиотска
претпоставка да ће Истина и Правда,
које су свагда биле и биће велике стра-
далнице, неминовно победити, као што
су, уосталом, Вера, Нада, Љубав, и мати
и мСофија, то јест Мудрост, мученице у
календару цркве Христове (славе се 30.
септембра). Док у свету бесни апсурдни
медијски рат против Срба, држава
Србија и Југославија нису учиниле ништа
на том пољу: да мобилишу све располо-
живе научне, интелектуалне и моралне
снаге за разобличавање апсурда. По ко
зна који пут упозоравам на тај кобни за-
борав. Зар је могуће толико бити без
слуха за захтеве ове трагичне епохе?

Ако су у условима блокаде мало
шта може урадити у привреди, а и ту се
морало чинити могуће и немогуће, у кул-
тури и просвети био је час, и још је, за ве-
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лике и неопходне подухвате. У најдрама-
тичнијим тренуцима, а пре трагедије,
преко потребно је било, због хаоса на-
слеђеног од титовске епохе, изнова де-
финисати филозофију културе, прво
српске, свесрпске, а затим – и југосло-
венске. Јер култура се не наслеђује ау-
томатски – она се непрестано изнова
осваја. И у тој области затајили су дух и
духовне снаге, дух који се морао уздићи
изнад овог хаотичног века, а за векове.
После разбијачких недела оних што су
безобзирно, брутално и доследно приме-
њивали гесло Подели па владај!, измиш-
љајући нове нације, сејући тиме хаос у
моралу и култури, и разбијајући, пре
свега, дотад јединствену националну
свест Срба, морала се на време дефини-
сати српска нација и њена култура: у
новом историјском контексту обновити и
модернизовати оно што је нашим пре-
цима – Доситеју, Вуку и Његошу, Марку
Миљанову и Николи Петровићу, Јовану
Дучићу и Алекси Шантићу, Петру Кочићу
и Сими Матавуљу, Михајлу Пупину и Ни-
коли Тесли, Бранку и Змају (набрајам без
реда, али бисмо могли, срећом, проду-
жити, јер ту спора готово да нема) – било
савршено јасно, премда нису живели у
истој држави ни у исто доба, а то је: да
постоји јединствен српски народ, једин-
ствена српска култура, јединствена
српска национална свест у свим српским
земљама, онима које Бранко помиње у
своме Колу. То традиционално јединство
било је изложено терору једне идеоло-
гије, која нам је изломила кичму на више
места. Злодела те идеологије, комунис-
тичке, морала су бити одмах жигосана,
морални и културни хаос уклоњен, а при-
родан ред повраћен. Уместо тог темељ-
ног раца, дошло је до празног,
галамџијског, бесадржајног, јер неопле-
мењеног културом – национализма. Сви
су задоцнили, нико није имао пречиш-
ћену представу о том хитном задатку;
влада и опозиција трошиле су се у јало-
вим биткама око власти, а интелигенција
се није ни чула у том заносу. Тако ми
нисмо до краја ослободили наше људе
од дубоко усађених предрасуда, јер – ве-
роватно – ни сами нисмо били довољно
од њих очишћени. Требало је не окле-
вајући, почети од школе, тог краљевства
фалсификата. Наша школа још није, од
темеља до врха, реформисана.

И данас се неки, очигледно,
плаше дубоког преображаја. Још има
страха од „национализма“, и баш зато
смо суочени са примитивним национа-
лизмом, недобродошлим јер незналач-
ким и инстиктивним, без подлоге у
култури. Историја, традиција и вера и
даље су мало и површно познате, или су
сасвим непознате, и отуд толико бусања
у празне српске груди, отуд нападно ис-
тицање спољашњих симбола, који само из-
азивају друге, а срозавају слику нашег народа
и његове културе. Министарства за просвету

и културу морала би бити најважнија и најсло-
женија наша министарства, кошнице умних и
учених људи, оних којима је јасна историјска
судбина српског народа, у којој је средишњи
и најјачи ток свето-савско православље, али
у чијем историјском искуству, уз ту матицу,
постоји и католичка струја, нажалост занема-
рена, премда је и сам Стефан Немања најпре
крштен у католичкој цркви, јер је увелико пос-
тојала барска српско-католичка архиеписко-
пија; и постоји – наравно – муслиманска
димензија, последица турске окупације и већ
поменуте српске крви у тим, за нас кобним
столећима. Да су те ствари одмах враћене на
своја места, да смо се отворили једни дру-
гима, као свој своме, можда би била избег-
нута катастрофа. Ишло би то више него
тешко, али ваљало је бар покушати.

Од судбинске важности био је,
на пример, историјски споразум са мус-
лиманима, прво са онима који се итекако
сећају свог српског порекла, својих
српских презимена и крсног имена, а
нема их мало. Они су, у титовско доба,
просто отерани у муслиманску нацију, на
своје велико запрепашћење. Касније, то
што је било вештачко – примило се, као
што се калем прими, и постало природ-
ним. Сличан процес отуђивања, још
бржи и силовитији, одвијао се у Македо-
нији. Нажалост, и на нашу општу нес-
рећу, после одбацивања титоизма,
владајуће структуре, али не само оне,
одвећ су робовале социјалистичком на-
слеђу, те нису биле у стању, нису биле ни
духовно дорасле, ни довољно образ-
оване, ни морално независне, да изведу
тај темељни и судбоносни преображај:
васпостављање разбијеног народног
јединства – кроз културу која је темељ,
залога, речито сведочанство тог једин-
ства. Застало се на пола пута, па су
тријумфовали површност, оно спо-
љашње, небитно, углавном штетно, што
је довело до ниског национализма, а не
до узвишеног националног јединства
свих Срба. Зато је остало још довољно
простора за шпекуланте и идиоте разних
врста: од војвођанских аутономаша и
црногорских сепаратиста, преко србијан-
ских тежњи ка затварању и небризи за
Србе изван Србије, до лажних јер неуко-
рењених „Југословена“. Затајио је сми-
сао за синтезу онда кад нам је синтеза,
а то значи хармонија, то јест јединство
засновано на контрапункту раскошне
разноликости – била насушно потребна,
кад се наметала као категорички импера-
тив епохе. Затајио је спасоносни „дух му-
зике“, како би рекли неки филозофи,
песници романтичари и симболисти, па
се наша политика оглашавала намет-
љиво, али без слуха, као певачица без
дара која много воли да пева, и само
квари песму, јер има гласа а слуха –
нема. Говорећи језиком Европског
друштва културе, потпуно је надвладала
дневна, обична, вулгарна политика, без
неопходне јој допуне у „политици кул-

туре“, оној дугорочној, која исходи из ве-
ковног и не само нашег искуства, а пог-
лед баца далеко напред. Смисао за
синтезу поготово је изневерен на
свејугословенском нивоу, што је изаз-
вало несрећу за све. Доказ је то велике
инфериорности наше сабраће. Сви су, у
суштини, заклињући се „демократији“, а
без везе с њом, остали робови титовске
осуде „унитаризма“ као проклетства. Па
и сами Срби, не само комунисти, често
су осуђивали и осуђују Краља Уједини-
теља, немајући разумевања за његов хе-
ројски икарски лет. Да је Тито започео
тамо где је Александар Први стао, где би
нам био данас крај! Али Тито није знао
да се упише у историју великим словима
као други творци јединства упркос не
мањим него и већим разликама у њихо-
вим народима: Бизмарк, Гарибалди,
Кавур, на пример. Тито ће остати упам-
ћен, али као државник огромног успеха,
а ништавног дела. Ако је он пропустио, и
упропастио, ту велику и за све спасо-
носну шансу – они после њега, у Србији
и Црној Гори, никако нису смели застати
на пола пута, нити створити недоношче
јако налик на бившу, болесну и пропалу
државу. Значи да нису схватили суштину,
да ни они нису достојни потомци Ње-
гоша, најугледнијег Црногорца и највећег
Србина, главног утемељача српског на-
ционализма у најбољем смислу тог
појма.

***
Да бар нешто мало кажем,

пошто долазим са Запада, како се све
ово прелама у расејању. На наш народ у
туђини природно и неизбежно утиче
стање у отаџбини. Уз то, тај наш исе-
љени свет пренео је у иностранство
многе од заблуда Титовог доба, којих се
теже ослобађа него Срби у матици.

Као наши преци у изгнанству, од
сеоба под Арсенијем Трећим и Арсе-
нијем Четвртим, тако и сад наш народ у
расејању тражи начине да опстане, да се
не утопи. Али преци наши, предвођени
својим патријарсима, понели су светиње
са собом: мошти косовског великомуче-
ника Лазара и светих краљева српских, а
у себи – јаку веру, свест ко су и шта су,
као и неодољиву жељу за васкрсом
државе српске. Наши савременици, и не-
образовани и они најобразованији, нису
пошли у свет са 250 светиња, још мање
са вером: дошли су на ватрометину јако
окрњене, па и сасвим разбијене свести,
и не знајући да су тешки инвалиди – ду-
ховни, културни и морални.

С тим стањем осакаћене и пому-
ћене свести није лако, заправо није могуће,
одржати се у туђем свету, свету агресивне ци-
вилизације и моћне, освајачке културе. Наш
одбрамбени систем био је и остао је слаб. Као
и у југословенским мешовитим браковима,
још више у онима са странкињама или стран-
цима Срби и Српкиње су, по правилу, слабија
страна, лако збуњива и неотпорна, подложна
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свакаквим утицајима јер без јасне свести
и без самосвести, чија је подлога – кул-
тура. То важи и за интелигенцију, ону „без
предрасуда“, па и оне „успеле“ стручњаке,
који често нису у стању да одрже равно-
тежу између две културе, него се прикла-
њају туђој, тим више уколико су мање у
сопственој култури. Та слабост иде чак до
династије: јер како објаснити чињеницу
да претедент на престо не говори језик
свог народа? А ако се не зна језик, како
да се присније знају историја и цивилиза-
ција? По правилу, они који су исклизнули
из сопствене културе – нису у стању ни
туђу темељно да прихвате. Она пролази
мимо нашег мноштва, које лебди, попут
прашине, између Истока, коме више не
припада, и Запада, у који се није довољно
уклопило, него је прихватило, најчешће,
само спољашње, оне блештаве, најмање
вредне манифестације западњачке кул-
туре, особито њену материјалну страну, а
не и духовне и моралне вредности.

Наши несрећни преци стигли су с
патријарсима и свештенством у Средњу Ев-
ропу испуњени српско-византијском култу-
ром, оличеном у православној хришћанској
вери, које се никако нису хтели одрећи. И баш
зато имали су смелости и снаге да прихвате,
да усвоје и себи прилагоде барокну културу
осамнаестог века: пример срећног оплођења
и успеле симбиозе, која и мје, у Европи, омо-
гућила не само опстанак него и брзо укла-
пање и нагли развитак у грађанском друштву.
Српска православна црква била је тада не
само чувар традиције, него и носилац про-
свете, творац и заштитник школе. Наши
преци су се вером и културом бранили од
претапања; и одолевали су притисцима,
сталним и страшним притисцима.

А наши „гастарбајтери“ при-
спели су на Запад већ отуђени: и од
сопствене историје, и од наше културе, и
од цркве, потпуно неприпремљени за
плодну акултурацију. Сиромашни ду-
ховно, нису могли н исвоје националне
вредности нудити нити стране вредности
довољно примати, него их је неизбежно
вребала и вреба судбина да постану
само шљака за нечији туђу повест. Иско-
рењени и духовно, лако заборављају
свој језик, а не успевају да довољно ов-
ладају страним. Наши Србијанци, Црно-
горци, Босанци, Личани обично и не знају
којим језиком говоре: они „причају југос-
ловенски“, док је свим другим Јужним
Словенима савршено јасно којим језиком
зборе. Наставници у југословенским до-
пунским школама по правилу чине компро-
мисе с тим одсуством свести, јер често ни
сами немају националне свести на претек,
или пак немају смелости да је испоље, јер је,
стари страх од „национализма“ дубоко у
њима укорењен. А нашој цркви, услед дугих
злостављања исцрпеној и кадровски оштеће-
ној, јер је свагда делила судбину свога на-
рода, често понестане духовне силе и
културне снаге да привуче тај наш несрећни

свет, да га задржи у свом окриљу, наоружа-
вајући га духовно. Знатан део свештенства
треба и сам да се одухови да би вером и кул-
туром зрачио.

У кризи су биле, и још су угро-
жене, све вредности.

Социјалистичка држава је, до-
душе, организовала допунске школе у
иностранству и жртвовала за њих не
мала средства, као што је подстицала –
и контролисала – рад клубова, али све
то у строго режимском духу и на уској
идеолошкој основи, у оба случаја заму-
ћујући и отупљујући свест, пре свега на
штету виталних интереса српског на-
рода. Стога сам, и кад је то било рђаво
виђено, упорно говорио, писао, упозора-
вао: да те наше школе много више
бришу народну свест него што утврђују
наш национални идентитет. Зна се ко је
за то одговоран. Треба само погледати
некадашње, па и садашње програме тих
допунских школа – анемичне, неодре-
ђене, анационалне – и подсетити се како
је обележена, односно необележена, Ву-
кова година, колико је пажње, односно
непажње, посвећено тристагодишњици
Велике сеобе Срба. Шта се знало о ос-
нивачима словенске писмености Ћирилу
и Методију, или о утемељачу српске књи-
жевности и културе Светом Сави? Како
годинама испитујем у Француској мату-
ранте, утврдио сам да скоро нико од њих
није знао да каже ни кад је настала
Југославија (о српским државама пого-
тово се ништа не зна), нити да помене
било коју личност из наше историје, осим
Тита. А ти матуранти су, по правилу, за-
вршили југословенске осмогодишње
школе. Исто тако, по правилу, боље су
упућени у српску и југословенску исто-
рију они матуранти који нису били изло-
жени утицају југословенске допунске
школе. Чудно, али је тако. Најгоре је што
нико из тог стања не извлачи закључке,
него све  идаље тече у истом бесмисле-
ном смеру, по инерцији.

Школе, као и клубови, вртеле су
се, углавном, око припремања прослава:
за Дан жена, Дан младости, 29. новем-
бар. За те прославе исписивале су се па-
роле, готово никад ћирилица, која је
систематски гушена: ћирилица је делила
судбину свих других српских национал-
них вредности, које су биле потискиване
или жигосане. Многи Срби, и они из
Србије, стидели су се имена српског, а
неки наши радници и данас га се клоне
и плаше. Тај страх од „српског национа-
лизма“ понели су, пре тридесетак лета,
из отаџбине – па и ту реч отаџбина пот-
пуно су заборавили! – јер је и усред оте-
чества српски народ систематски
претваран у бесловесни пук, у безимено
становништво, у апартиде.

С тим недостојним наслеђем
није лако носити се: ни овде, ни тамо.
Док једни сад србују, утолико неумере-

није и неукусније уколико мање о
Српству знају, други се и даље Српства
стиде и одричу, желећи да остану оно
што су у Титово доба били – апартиди ил
иЈугословени без корена, премда им се
нико из других јужнословенских племена
и народа не придружује. Допуштам, па и
искрено верујем, да је управо данас, кад
се све распада, борба за спасење југос-
ловенске идеје племенита и витешка,
али је она истовремено гротескна и дон-
кихотска, ако ти наши данашњи Југосло-
вени, који се малоумно одричу Српства,
нису у стању да привуку ни једног Хрвата
или Словенца. А управо је тако.

Стога ми сад најпре морамо да
одредимо сопствено духовно стање, да
дефинишемо српску националну свест,
да отклонимо хаос у коме смо се затекли
и створимо ред у себи. Сигурно је да
југословенски простор не може трајно ос-
тати раскомадан и да су неки виши об-
лици јединства – југословенског,
балканског, европског – неминовни. За
тај тренутак ваља се на време припре-
мити: да се не би поновила мучна повест,
да се опет не затекнемо у некој зајед-
ници неодређени и наивни, као пуки си-
ромаси, без сопственог багажа, духовног,
културног и моралног. Стога је сад важно
да се посветимо себи и нези сопственога
духа. Први корак јесте враћање оној не-
помућеној свести и самосвести коју су
имали Његош и Вук, Бранко и Змај,
Пупин и Тесла, којима њихово јако
српско чувство није сметало, него им је
само помагало, да се надмоћно осећају
и као Југословени, и као Словени, и као
припадници културног човечанства.

Већ смо закаснили да разра-
димо филозофију српске културе за овај
историјски час и за будућност. Али боље
икад него никад, уз упозорење: време не
чека! То истовремено значи и филосо-
фију српског јединства, без којега нама
нема опстанка. Ко то не схвата – ништа
не схвата у погледу наше историјске суд-
бине и трагедије с којом смо суочени. Ко
данас заборавља јединствене интересе
свеукупног Српства – тај или робује пре-
вазиђеној идеологији, или – хтео не хтео
– помаже заклетим непријатељима
српског народа. За оног што у овим да-
нима, кад нам је заједнички језик, језик
националне солидарности, први услов
опстанка, намеће језик неслоге, мржње
и раскола, опаки језик свађе над прова-
лијом – важи, као оног кобног Видовдана
1389. Кнежева клетва:

Рђом кап’о док му је колена!

(Са допуштењем и благословом аутора
преузето из књиге: „Поруке Драгана Не-
дељковића“, Нова Европа, 2006)
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спаситеља“. Ова апотека била је надалеко чувена,
а од 1913. године ту је била, такође чувена,
Поповићева апотека, која је половином 20. века
национализована.

Задужбина Марије Трандафил намењена
сиромашној деци имала је и свој фонд из кога су
се школовали многи ђаци новосадске гимназије.
Према тестаменту, градња задужбине требало је
да почне оног тренутка кад капитал нарасте на
300.000 форинти, али је тек 1908. године изабран
пројекат новосадског градитеља Момчила
Тапавице. Пројекат је својим потписом оверио
тадашњи председник Матице српске Антоније-
Тона Хаџић. Трошкови за изградњу с првобитних
предрачуна од 397.000 круна попели су се на
пола милиона. На конкурс за извођење радова
стигло је тридесет пет понуда, али је посао
поверен Ференцу Рајхлу за 420.600 круна.

Велелепна зграда у псеудокласицистичком стилу,
саграђена на углу старог Житног трга и Хан улице,
завршена је 1912. године. Због изгледа и
репрезентативности често је збуњивала грађане,
јер нису могли да споје своје схватање о сиротишту
с њеном раскоши. Намењена сиромашној деци и
деци без родитеља, ова установа била је уприличена
као колеџ, каквих је у то време било широм Европе.
Директор сиротишта старао се о реду и дисциплини,
а његов стан, такође раскошан и простран, налазио
се поред улаза у сиротиште. У приземљу зграде и
на спрату налазиле су се сале за гимнастику и
пригодне свечаности, као и више великих спаваћих
соба с купатилима и гардеробама. Одмах поред,
на спрату, били су станови васпитача, као и свечани
салон, а постојала је и соба која се користила као
карантин за болесне малишане. После избијања
Првог светског рата у сиротишту је било мало
питомаца, али се зграда користила за смештај
војника различитих војски. На седници одржаној
1928. године Скупштина Матице српске одлучила
је да се ова установа смести у, како су га звали,
Трандафилкин завод. За потребе Матице знатно
је измењена унутрашњост, а за потребе смештаја
библиотеке згради је са спољашње стране придодат
један део и то тек после Другог светског рата. Да
жеља коју је Марија Трандафил оставила
тестаментом не би била изневерена, одлучено је
да се, уз сагласност градских власти, на
задужбинском плацу од 30 јутара на Сајлову подигне
ново уточиште за сиромашну децу без родитељског
старања. Пројекат за цео комплекс – кућа за
смештај деце, економска зграда и стан за
управитеља – потписао је инжењер Миливој Матић,
а првих дванаесторо малишана уселило се 1930.
године. 

Многи историчари сматрали су Марију Трандафил
за највећу добротворку српског народа, а она је
разлоге своје племенитости и широке руке овако
објашњавала: „Ја сам у читавом свом веку само
један дан била сиромашна, а то је било кад смо
1849. године при пожару новосадском бежали, те
смо у Варадину граду, при затвореним капијама
морали гладовати, јер ни за које новце не могасмо
ништа од јела набавити. Кад се сетим тог дана,
онда осетим шта је глад и сиротиња и зато ја
чиним и помажем сиротињу.“ Тако је ова племенита

жена у време кад еманципација жена ни као појам
није била позната, самостално стварала, радила,
увећавала породично богатство и делила га са
онима који немају. Уступала га је за потребе
школовања и просвећивања оних којима живот
није много подарио.

Поклон за Академију и Универзитет
Држава Србија је 1896. године усвојила Закон о
задужбинама који је за то време био веома
напредан иако је задужбина било и много пре
њега. Оснивачи фондова и задужбина, који су
стварани углавном при Академији наука (Српска
краљевска академија) и Универзитету (Великој
школи), били су људи из свих друштвених слојева
Србије и других српских крајева. Једно им је било
заједничко – финансијски су помагали културна
друштва, школске заводе, научне установе и то су
сматрали својим родољубивим задатком.
Забележено је да је на списку дародаваца
Београдског универзитета до 1939. године било
76 особа и група, укључујући краљевске
породице, али и обичне грађане. Архив Србије
има документацију о 490 задужбина и фондова. 

Дародавци - политичари, сликари, краљеви
До Првог светског рата у списак добротвора
српских културних установа и школа уписали су
се разни грађани. Поменимо, поред раније већ
поменутих, и сликарку Катарину Ивановић,
политичара Лазара Арсенијевића Баталаку,
архимандрита Нићифора Дучића, научнике
Михајла Пупина и Јована Цвијића, краљевске
породице из династија Карађорђевића и
Обреновића. Посебно се међу њима истакла
краљица Наталија. Она је Универзитету у
Београду оставила значајне непокретности, а у
Ректорату је у знак захвалности стајала њена
позлаћена биста. Да није било ових и других
добротвора, многи значајни аутори не би могли
да штампају своја дела. Захваљујући
задужбинарима своје радове штампао је
лингвиста Александар Белић, историчар Стојан
Новаковић, правник Слободан Јовановић, етнолог
Сима Тројановић и многи други.

Трандафил Марија, добротворка
(Нови Сад, 25. XИИ 1816 – Нови Сад, 14. X 1883)

„Ја сам у читавом свом веку само један дан била
сиромашна... Кад се сетим тог дана, онда осетим
шта је глад и сиротиња и зато ја чиним и помажем
сиротињу“, објашњавала је своје несебично
даровање сиротиње Марија Трандафил

Марија Трандафил рођена је 1811. или 1816.
године у угледној ћурчијској породици Поповић,
која је била грчког порекла. Не зна се много о
њеном школовању, постоје подаци да је била
писмена и да је читала немачку литературу. Веома
рано остала је без родитеља, па се о њој бринуо
рођак Хаџи Кири Николић из Осијека, који је био
богати трговац онога доба. Записи говоре да је
Марија била писмена, као и да је „са особитим
разумевањем“ читала књиге на немачком језику.
Још за живота своју велику имовину завештала
је Матици српској и Црквеној општини. Вредност
њеног завештања процењена је на тадашњих
700.000 форинти. Упамћено је да је њено највеће
завештање Заводи Марије Трандафил за српску
православну сирочад у Новом Саду, којима према
тестаменту руководи Матица српска. У тој згради
данас се налази седиште Матице српске. Многи
људи не знају и да су куће у новосадској Змај-
Јовиној улици с бројевима 8, 16 и 17, Пашићевој
1, Дунавској 16 и Милетићевој 17, били заправо
власништво Марије Трандафил.

Марију Поповић су рођаци – старатељи удали
већ са шеснаест година за свог деловођу Јована
Трандафила, грчког трговца крзнима из Ердеља
(Трансилванија) који је од ње био старији читавих
двадесет година. Како историчари наводе,
Трандафили су били посрбљена породица грчког
порекла. Марија је у брак донела леп мираз који
је Трандафиловима помогао у ширењу трговине
крзном. Осим тога, њен муж је овим браком стекао
право за насељавање у Новом Саду и положај
слободног грађанина те вароши. Купио је кућу у
Главној улици у коју су се уселили он и супруга, а
убрзо је трговином удвостручио капитал. Зарађено
је породица Трандафил улагала у некретнине,
купујући куће, али и обилато поклањајући новац
сиротињи и установама културе. Но, насупрот
гомилању богатства, код Трандафилових се
населила несрећа. Једно за другим умрла су им
деца Софија и Коста, а недуго за њима умрла су
и Маријина браћа, па је она постала наследница
читаве имовине Поповића. Убрзо потом, умро јој
је и муж. Све те силне несреће нису је омеле у
збрињавању сиромашних у чему је налазила
смисао живота. Иначе, брачни пар Трандафил је
још 1860. године тестаментом завештао велики
део имовине у добротворне сврхе. После
мужевљеве смрти Марија се преселила у своју
родну кућу „Код иконе“, где је остала до краја
живота. Тела њених најмилијих покопана су у
крипти Николајевске цркве у Новом Саду, која је
за време бомбардовања 1849. године срушена
до темеља, али је Марија саградила нову, као и
јерменску цркву, која се налазила у данашњем
Булевару Михајла Пупина. После Маријине смрти,
у локалу њене куће „Код иконе“, у данашњој Змај-
Јовиној улици број 16, отворена је апотека „Код

Трандафил Марија

Марија Трандафил
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Kranj, koreografija „Kosovska balada“, igre
i pesme sa Kosova; KUD Mladost Ljubljana
„Đurđevdan u Pasjanu, igre iz Binačke Mo-
rave; folklorna grupa „BC“ Bovec, splet
igara po Vesi koja izvire iz Bovca; SKUD
Vidovdan Ljubljana, koroegrafija „Aj bajec
sej bm bataje“ (Momci ’ajde da ga bijemo),
vlaške igre iz Kobišnice; i još jednom SKD
Sloga Nova Gorica sa igrama iz Bosile-
gradskog Krajišta.

Pred nastup folkloraša SKD Sloga, prisut-
nima se obratio Ilija Janković, predsednik
SKD Sloga, pozdravio prisutne i zahvalio
se na poseti, a svim folklornim grupama na
učešću na ovoj manifestaciji. Ujedno je
iskoristio priliku da se predstavniku GINEX
internacional d.d., Nova Gorica zahvali na
donatorstvu i uručio poklon u znak sećanja
na ovaj događaj. Na kraju programa vodi-
teljica se u ime organizatora zahvalila fina-
nsijerima i donatorima, a njih nije bilo malo:
GINEX internacional d.d, Nova Gorica; Javni
fond za kulturne delatnosti Republike Slo-
venije; Javni fond Republike Slovenije za
kulturne delatnosti - ispostava Nova Gorica;
Gradska opština Nova Gorica; Savez kul-
turnih društava Nova Gorica; Ministarstvo
vera i dijaspore Republike Srbije; Žlebovi
Grič d.o.o, Šempeter pri Gorici; Delavska
Hranilnica, ispostava Nova Gorica; Opština
Šempeter-Vrtojba; Opština Renče-Vogorsko;
Nakupovalni center FAMA, Vipava; Vlado
Perendija i Stojan Marković s.p. Velika
zahvalnost pripada i članovima Izvršnog
odbora, članovima društva kao i našim
simpatizerima, znači svima koji su uče-
stvovali u organizaciji ovog programa.

Dijana Galić
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Srpsko kulturno društvo Sloga iz Nove Gorice
organizovalo je 22. Septembra 2012. godine
folklornu manifestaciju „Razigrana srca“, već
devetu po redu. Puna dvorana „Kulturnog
doma Nova Gorica“ bila je svedok nastupa
sedam folklornih grupa iz raznih krajeva Slo-
venije i Italije koje su oduševile posetioce.
Mladost, energija i osmesi na licima tih
mladih ljudi doprinose da tradicija i srpska
kultura živi i da se prenosi iz roda u rod.

U svakom nastupu može se osetiti trud,
entuzijazam, pripadnost. Folklorna društva
koja su nastupala to veče mogu se pohvaliti
nastupima u mestima po Sloveniji, a posetili
su takođe i brojne države izvan granice. Vi-
trine društava krase pehari, priznanja i poh-
vale. Među učesnicima su takođe bili trostruki
i aktuelni evropski prvaci „Srpskog folklora
dijaspore“, kulturno društvo Brdo iz Kranja.

Ako ste sedeli na nekom od sedišta u kul-
turnom domu, onda ste mogli iz „prve ruke“
da se divite svakom koraku i usklađenosti
folkloraša. Da li smo uopšte svesni koliko
je treninga, kaplji znoja, ponavljanja, … po-
trebno za tako izoštren i prefinjen nastup.

SKD Sloga iz godine u godinu nastoji da
očuva bogatu srpsku kulturu i poveže stariju
i mlađu generaciju. Sa sigurnošću možemo
tvrditi da im to uspeva. Iza svega toga stoji
ogroman trud i mnogo odricanja. Ako iko zna
koliko rada stoji iza toga, onda je to sigurno
predsednik SKD Sloga Ilija Janković koji se
iz godine u godinu trudi i ulaže svoje slobodno
vreme i energiju sa željom da realizuje sve
postavljene ciljeve i planirane projekte.

A pošto je u slozi moć, predsedniku društva,
kako moralno tako i finansijski, stoje sa
strane: predsednik Saveza srpskih društava
Slovenije Zlatomir Bodiroža; sekretar Saveza
srpskih društava Slovenije Dušan Jovanović
i predstavnici sponzora. Svi navedeni su
pratili događaj sa osmehom na licu i zado-
voljstvom u srcu.  Šta je lepše nego ostvariti
postavljeni cilj, šta je lepše nego videti
podmladak koji čuva kulturu srpske manjine
u Sloveniji. Kažu, gde je volja tu je i put.
Predsednik SKD Sloga Ilija Janković našao
je put i zajedno sa svojom ekipom hrabro
stupa korak po korak.

U najavi programa, Dijana Galić kao vodi-
teljica se u ime SKD Sloga zahvalila za
realizaciju ovog događaja: Javnom fondu
Republike Slovenije za kulturne delatnosti,
Javnom fondu za kulturne delatnosti-ispo-
stava Nova Gorica, Savezu kulturnih dru-
štava Nova Gorica, Gradskoj opštini Nova

Gorica, Ministarstvu vera i dijaspore Srbije
kao i svim donatorima koji su svojim prilozima
omogućili da prisutni uživaju u pesmama i
igrama mladih folkloraša.

Ovaj program je ujedno i doprinos slavlju
povodom dana Gradske opštine Nova Gorica
i zato je ovaj koncert posvećen upravo
ovom gradu, a to je ujedno i doprinos celo-
vitom kulturnom liku Nove Gorice. Ovu ma-
nifestaciju uveličali su i gosti kojima je vodi-
teljica uputila poseban pozdrav, a to su:
Matej Arčon, gradonačelnik Gradske opštine
Nova Gorica, Zlatomir Bodiroža, predsednik
Saveza srpskih društava Slovenije, Katarina
Tomić, druga sekretarica u Ambasadi Re-
publike Srbije u Ljubljani, jerej Miroslav Ćir-
ković, paroh novogorički, Simon Kovač, pot-
predsednik Saveza kulturnih društava Nova
Gorica, Drago Vojvodić, potpredsednik Sa-
veza srpskih društava Slovenije, kao i pred-
sednici i predstavnici društava koja su na-
stupila u programu. Nakon pozdrava upu-
ćenog gostima, prisutnima se obratio Zlatomir
Bodiroža, predsednik Saveza srpskih dru-
štava Slovenije, koji je u svom govoru
istakao značaj ovog događaja i spomenuo
nastojanja u vezi sa rešavanjem statusa i
poboljšanja položaja srpske zajednice u
Sloveniji. Pohvalio je organizatora i sve one
koji su se odazvali pozivu, a zatim otvorio
ovogodišnju manifestaciju „Razigrana srca“.

Po programu, gledaocima su se prvi pred-
stavili folkloraši domaćina, SKD Sloga, pre-
mijerno izvodeći koreografiju „More zađe
sunce“, igre i pesme iz Bujanovca, a nakon
njih nastupile su folklorne grupe:  KPSHD
Vuk Karadžić Radovljica, igre iz Crne Trave;
SKUD Pontes-Mostovi Trst, igre iz Kosov-
skog Pomoravlja, okolina Gnjilana; KD Brdo

Razigrana srca 2012

SKD Sloga Nova Gorica
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Благословом Његовог високопреосвеш-
тенства господина Јована, митрополита
загребачко-љубљанског, 30. септембра
2012. године на празник Светих мученица
Вере, Наде и Љубави и мајке им Софије,
служена је „Прва историјска литургија“ у
просторијама српског просветног друштва
„Никола Тесла“ у  Постојни. У овим про-
сторијама ће се наставити са редовним
богослужењима док не добијемо, или не
саградимо, свети храм.

Црквена општина Постојна
постала је најмлађа цркве-
на општина у нашој Мит-
рополији загребачко-љуб-
љанској. Вишедеценијска
жеља верног народа цркве
Христове у Постојни се и
остварила. Свету литур-
гију служио је јереј Срђан
Спасојевић, парох по-
стојнски, а на литургији је
било присутно око 200

душа. Том приликом се причестило осам
причесника. 
Након заамвоне молитве пререзан је
крсни колач. Да бисмо народу приближили
слику цркве направили смо импровизо-
вани иконостас који је приложио Вукашин
Југовић са породицом, док су Рајко Недић
и Боро Мирић из Постојне приложили
постоље за паљење свећа за сећање на
покојнике и за живе душе.

После Свете литургије послужена је скром-
на закуска. Вредне домаћице, чланице
СПД „Никола Тесла“ - Кристина, Мирјана
Ј., Живана, Јока, Сњежана Т., Далиборка,
Анђа М-Бизјак и Рада Г. - заједно са попа-
дијом Светланом и њеном свекрвом Ста-
ном припремиле су укусне домаће колаче
и разне пите.

Овим путем хтео бих да се захвалим свим
члановима СПД „Никола Тесла“ на про-
стору уступљеном црквеној општини По-
стојна ради вршења светих богослужења. 

Боро Мирић

Прва историјска 
литургија у Постојни

Предсједник СКД „Петар Кочић“ Мирислав
Милојчић срдачно је дочекао и поздравио
све госте и чланове друштва и на крају
славског дружења захвалио се свима на
присутности и увеличавању нашега јуби-
леја, 5 година постојања друштва и по-
четка слављења крсне славе. Председник
друштва Милојчић је у свом говору на-
гласио да је дјеловање друштва почело
спонтано и интензивно. Основна дјелат-
ност друштва у оснивању је била да се
сачувају наше традиције и обичаји, као и
у цјелини идентитет српског народа који
ради и живи у Словенији. Пошто је наше
друштво званично основано 24.11.2007.
године, а на тај дан је православна свет-
ковина „Свети Стефан Дечански“‘ – Мра-
тиндан, у друштву смо се договорили да
тог свеца славимо као нашу крсну славу.
Чланови Управнога одбора и предсјед-
ници секција су одлучили да својим при-
лозима организују славу, а самим тим су
били кумови прве славе друштва. Бројне
породице и вриједне руке наших чланица
су богато обдарили софру, трпезу славе.
Очито је било да су многобројни гости
били пријатно изненађени уредно и до-
маћински постављеним славским аста-
лима, огрнутим чистим, бијелим столња-

цима. Уз присуство нашег омиљеног
свештеника, оца  Бранислава  из крањске
парохије, и опојни мирис тамјана, обав-
љен је славски обред и резање славског
колача у присуству многобројних чланова
друштва и гостију из пријатељских српских
друштава КПСХД „Вук Караџић“ Радов-
љица, СКПД „Свети Сава“ Крањ, СКД
„Слога“ Нова Горица и делегата у Скуп-
штини дијаспоре и Срба у региону Николе
Тодоровића, представника Срба из Сло-
веније. Сви наши пријатељи, као гости

нашега друштва, у својим говорима су
се похвално изразили о нашој ангажова-
ности и зрелости код извођења овог чина.
Чланови друштва, као и присутни гости,
одушевљено су се дружили и самим оби-
љежавањем крсне славе, као једне од
најстаријих традиција у духовној и свео-
бухватној култури српског народа, задо-
вољно и достојанствено прославили славу
друштва. 

Остоја Шобот 

Свети Стефан Дечански - Мратиндан
Крсна слава СКД Петар Кочић Крањ

Јереј Срђан Спасојевић

Чланови друштва на литургији

Славски обред
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Nošnja često ostaje u seni igre i pesme. A
ni pesma ni igra ne bi mogle scenski adek-
vatno da se prikažu ako je ne bismo imali.
Svako društvo se na svoj način trudi da
sebi obezbedi nošnju. U SKUD Vidovdan
tome posvećujemo mnogo pažnje i ljubavi.
Za svaki kraj čije igre prikazujemo pokušava-
mo da nađemo što autentičniju nošnju koja
najbolje odslikava život običnog čoveka
specifičnog podneblja. Ona puno toga govori
o čoveku koji je nosi. Pogledamo li bogatstvo
ukrasa, veza, sitnih detalja i pomislimo pri
tom na žene i devojke koje su je spremale i
same sebi ukrašavale, onda razumemo da
to bogatstvo treba duboko poštovati i ceniti.
Tako na terenu nalazimo originale koje
dorađujemo i završavamo. Oni nas na neki
način povezuju sa našim precima. Prenose
nam priče koje nam oni nikada nisu uspeli
ispričati. Govore nam kako su živeli, koliko
su imali, šta su radili... Kad originale ne
nađemo dajemo da se šiju rekonstrukcije
koje su što vernije originalima, sve to samo
zato da se ne izgubi ona zlatna nit o kojoj
često pričamo – a to je naš identitet. 

Nošnje kod Srba bile su pretežno izrađene
od vune. Tkanina je posle tkanja nošena u
specijalne stupe zvane valjarice. U nekim
krajevima tkanina je bila prirodno bele i
smeđe boje, a u nekim bojena u crnu,
tamnoplavu ili crvenu boju. Osnovu ženske
i muške odeće činila je konopljana ili lanena
košulja u obliku tunike s rukavima obilno
ukrašena vunenim vezom. U ženskoj odeći

su preko dugačke košulje neizostavni  delovi
bili tkani vuneni pojas i pregača, skladno
komponovanih motiva i boja. Od suknenih
haljetaka najrašireniji je bio „zubun“, „sadak“
ili „koret“ - vrsta dugačkog  prsluka, kao i
haljina s rukavima, ukrašeni  vezom i ap-
likacijama čohe u boji. Glavu  devojke
krasila je crvena  kapa, preko koje su udate
žene polagale maramu  presloženu  na
razne načine. U muškoj  nošnji
karakteristične su uzane  čakšire, a u nekim
regijama prostrani „pelengiri“ sa širim no-
gavicama, veoma stari delovi nošnje. Uz
njih su nošeni prsluci sa ravnim i preklo-
pljenim polama (gunjić, zubun, ječerma,
džemadan) i kraći  kaputi  s rukavima (gunj,
gunja, koporan, aljina). Obavezan  je bio
tkani pojas raznih boja, a na glavi plitka cr-
vena kapa, oko koje je u mnogim krajevima
zimi omotavan vuneni šal.

Iznijansiranoj skladnosti u mnogome  je do-
prinosila  prefinjeno obojena  građa  za tka-
nine i ukrase postignuta tradicionalnim pos-
tupkom bojenja biljnim bojama. Gotovo sve
vidljive površine haljetaka, jednako i u tkanju,
prevlađuju geometrijski motivi. Jedan od
najistaknutijih oblika bile su muške „toke“
za grudi sastavljene  iz više srebrnih ploča
ili pucadi, često pozlaćenih. Bile su simbol
junaštva i uz njih je nošeno oružje visokok-
valitetne zanatske  izrade, zadenuto  u pre-
grade širokog  kožnog  pojasa. To je samo
jedan  deo  svega. Moglo bi se tu pisati  još
mnogo jer se od kraja do kraja nošnja
međusobno  razlikovala. A sad prelazimo
na naš događaj.

Dana 13.10.2012. naše društvo SKUD Vi-
dovdan iz Ljubljane organizovalo je 2. festival
narodne nošnje koji se održao u KD Črnuče.
Pored domaćina, predstavila su nam se i tri
društva iz Slovenije kao i dragi gosti iz
Srbije, KUD Bačko Dobro Polje. Pre svake
igre članovi društava su  kao prvo opisali
kraj iz kojeg potiču igre kao i delove nošnje.

Sala kulturnog doma je polako počela da
se puni već oko 18.30 časova.  I dok je
publika pre početka koncerta opušteno
ćaskala uz kolače koje su pripremile naše
vredne domaćice, ja sam se preznojavala
na prvom spratu i oblačila 20 razigranih
mališana koji su jedva čekali da stupe na
scenu. Moglo je samo da se čuje : „Ja bih
veću košulju.“, „Ko će da mi napravi kike?“,
„Ja sam žedna.“ itd.

U 19.00 časova počelo je.  Kao prvi pred-
stavili su nam se najmlađi članovi SKUD

2. festival narodne nošnje

Najmlađi članovi SKUD Vidovdan - Cipiripiji

KUD Bačko Dobro Polje
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Vidovdan. Naši cipiripi, kako ih mi zovemo,
zaigrali su veselo uz „Igre i pesme iz Brus-
nika“. Simpatični kao što jesu, dobili su
veliki aplauz publike i niko im nije zamerio
što su krenuli malo ulevo umesto udesno,
pa opet tako u drugu stranu. Sledilo je
ponovo presvlačenje i ponovo slična priča.
U međuvremenu su zaigrali i zapevali
domaćini uz koreografiju umetničkog rukovo-
dioca i koreografa Milana Glamočanina.
Muzički aranžman je uradio Zdravko
Ranisavljević, uz vođu orkestra Dejana
Ercega, pod nazivom „Pesme i igre iz Ko-
bišnice“. Treba napomenuti da je koreografija
dostigla izuzetan uspeh na velikoj tradi-
cionalnoj  manifestaciji „Zlatni opanak“ koji
se ove godine održavao u Valjevu. Od pred-
stavljenih 42 ansambla iz Srbije i dijaspore,
SKUD Vidovdan je osvojio  „Bronzani
opanak“ to jest  3. mesto, kao i nagradu za
najbolju rekonstrukciju nošnje.

Dragi gosti iz Srbije, KUD Bačko Dobro
Polje, predstavili su nam se sa dve kore-
ografije: „Igre iz Vladičinog Hana“ i „Igre iz
Pčinje“.  Nasmejano i raspoloženo društvo
je unelo osećaj blizine nama drage ali
daleke zemlje Srbije.

Sledili su po treći  put prvaci na „Evropskoj
smotri folklora dijaspore“  KD „Brdo“ iz
Kranja koji su nam se predstavili „Igrama iz
Pčinje“. Sa velikom emocijom zaorila se
pesma „Gajtano mome mori“ da bi na kraju
dostigla vrh sa temperamentnom igrom
„Bugarka“.

Uz veliko šarenilo predivnih  nošnji koncert
je nastavilo SKD „Sloga“ iz Nove Gorice.
Započeli su pesmom „Oro se vije“ što je
značilo da počinju „Igre i pesme iz Bosile-
gradskog Krajišta“. SKPD „Sveti Sava“ iz
Kranja iznelo je divnu koreografiju „Srpske
igre iz okoline Gnjilana“ što je značilo da
smo igrom doputovali  i do našeg Kosova.

Manifestaciju su zaključili domaćini uz „Igre
iz Bujanovca“. E tu dolazimo na red ponovo
ja i „cipiripi“ koji su uleteli u salu jer su  hteli
da vide njihovu Slađu kako igra. Ali to nije
bilo dovoljno; morali su i da komentarišu i
da mašu kako bi ona primetila da su tu.

Kad su naše cipiripi slatkiše roditelji odvezli
svojim kućama, došlo je vreme za opuštanje.
Preselili smo se u restoran „Čez cesto“ i uz
dobru zabavu nas i naših prijatelja iz svih
društava žurka je potrajala do ranih jutarnjih
sati. Za dobru atmosferu, kao i uvek, po-
brinula se grupa našeg harmonikaša Dejana
Ercega. 

U vreme Festivala, ili nekoliko dana pred
sam Festival, obeleženo je 150 godina od
rođenja našeg poznatog pisca Ive Andrića,
dobitnika Nobelove nagrade za književnost.
On je rekao: „Život nam vraća samo ono
što mi drugima dajemo.“ Festival nije samo
način da široj javnosti predstavimo našu
nošnju, već i da prikupimo sredstva za novu
nošnju našeg društva. Kao što nama svaki
posetilac kupovinom karte pomaže da ost-

varimo svoj cilj, i mi smo želeli da po-
mognemo drugima da ostvare svoje. Članovi
društva duboko veruju da se dobro dobrim
vraća. Tako su nam se na Festivalu pridružila
deca iz Gaze koja su završavala svoj
boravak u Sloveniji gde su bili na programu
rehabilitacije. Za dvoje dece iz Srbije, malog
Sergeja i Anđelu, organizovali smo sakupl-
janje dobrovoljnih priloga. Mališani boluju
od tumora i potrebna su im sredstva za op-
eraciju i oporavak posle nje. Za njih smo
na izlazu iz sale pripremili posebnu kutiju
za dobrovoljne priloge, a sami smo im na-
menili deo prihoda sakupljenog od prodaje
ulaznica. Andrić je rekao da se zvezdanog
neba i ljudskog srca čovek nikad neće moći
nagledati. Onaj ko gleda u naša srca, tamo
vidi nešto lepo. Zajedno smo sakupili 350
evra koji su već uplaćeni da maloj deci bar
malo olakšaju muke. 

U ime SKUD „Vidovdan“ zahvaljujemo se
svim društvima na učešću kako na festivalu
tako i na druženju, a zahvaljujemo i ostalima
koji su na bilo kakav način pripomogli u or-
ganizaciji i realizaciji ovog Festivala. Pogo-
tovo bismo želeli da istaknemo Fructal d.o.o.
iz Ajdovščine koji nam svaki put svojim
proizvodima pomaže da naš rad i naši
događaji prođu u domaćinskoj atmosferi i
da goste možemo lepo da poslužimo. Hvala
Klubu 12 i Derbi baru u kome uvek nađemo
mesto za naša druženja. Hvala g. Milanu iz
Agencije za osiguranje SMG-KONTAKT
d.o.o. kod kojeg možete da osigurate šta
god poželite.

Pozdrav do sledećeg druženja!
Napisala: Dragica Veselić – SKUD Vidov-

dan
Izvor o nošnji: http://www.forum-

srbija.com/

SKUD Vidovdan

KUD Bačko Dobro Polje
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Млади чланови Српског културно
умјетничког друштва Видовдан из
Љубљане прославили своју крсну
славу – Свету Петку.

И ове године, настављајући традицију,
млади чланови СКУД Видовдан на челу
са Слађаном Шмитран, предсједницом
друштва, прославили су 27. октобра 2012.
године Свету Петку, славу и заштитницу
друштва. Славски обред, односно лом-
љење славског колача, одржано је у ло-
калу „Чез цесто“ у Љубљани, а славски
обред обавили су протојереј-ставрофор
Перан Бошковић и јереј Милан Јовановић
уз помоћ и присуство чланова друштва и
њихових родитеља којих је било око 120.
Био је то заиста лијеп и дирљив призор,
сви, па и они најмлађи, са великом па-
жњом пратили су читање славске мо-
литве, а затим приступили ломљењу
славског колача. Протојереј-ставрофор
Перан Бошковић обратио се присутнима
и похвалио њихов труд и однос према

православној вјери јер, како је рекао,
тиме показују ко су и шта су. Након славс-
ког обреда слиједила је богата закуска
за коју су се побринули сви чланови
друштва. У пријатној атмосфери настав-
љено је славље, а како то доликује у

оваквим приликама, заиграло се и запјева-
ло. И овај догађај помогли су спонзори
Fructal d.o.o. i SMG Kontakt.

Душан Јовановић

Света Петка – 
слава СКУД Видовдан

У просторијама СКД „Петар Кочић“ одр-
жана је 29.09.2012. промоција романа
нашег члана Остоје Шобота, „Паклени
плес подивљалог анђела“ у рецензији
Ранка Прерадовића и Душана Праће. О
роману је говорио рецензент Душан
Праћа, а аутор је прочитао само мали од-
ломак из романа, уз осврт на пут и инспи-

рацију за настанак романа. Промоцији су
присуствовали многобројни чланови
друштва и гости из других српских и не
српских друштава као и савеза.

Промоцији су такође присуствовали Злато-
мир Бодирожа, председник ССДС, Душан
Јовановић секретар ССДС и уредник часо-

писа „Мостови“, Милан Стојановић, пред-
седник КПСХД „Вук Караџић“ Радовљица,
Мајо Крговић и свештеник православне
цркве у Крању  отац Бранислав.

Аутор књиге Остоја Шобот је веома
скромно представио свој први роман.
Присутни чланови и гости били су оду-
шевљени скромношћу аутора. Присут-
нима се обратио и председник ССДС
Златомир Бодирожа. Честитао је Остоји
Шоботу за његово писано дјело и поже-
лио да успије у промоцији свог романа. То
је велик допринос српској заједници у
Словенији и велика част за друштво
„Петар Кочић“ што има таквог члана
друштва. Надам се да то није задње дјело
Остоје Шобота и желим му пуно успјеха у
будућем раду на подручју писане ријечи,
рекао је Златомир Бодирожа.

Остоја Шобот се захвалио свим присут-
ним чланицама и члановима друштва
„Петар Кочић“ на подршци, као и првом
спонзору Здравку Домазету  и свим оста-
лим који су финансијски помогли изда-
вање овог романа.

Позвао је све присутне на дружење уз
добру храну и пиће које су припремили у
његовој ужој породици. Дружење је
трајало до касно у ноћ.

Остоја Шобот

„Паклени плес 
подивљалог анђела“
Роман првенац нашег члана Остоје Шобота

Ломљење славског колача

Са промоције романа
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Књижевни сусрети су посвећени страдању
око 5.500 Срба и Јевреја првих дана ав-
густа 1941. године на Шушњару. На ово-
годишње књижевне сусрете дошла су
позната имена српске књижевности из
Србије, Републике Српске, Њемачке,
Словеније, Румуније, као и из других
држава гдје Срби живе у расејању. 

Стручни жири у саставу: Боро Капетано-
вић, Милан Дашић и Добрица Ерић као
председник жирија одлучио је да се главна
књижевна награда „Шушњар 2012“ до-
дијели књижевнику Рајку Петрову Ноги
за књигу поезије „Човек се враћа кући“.
Рајко Петров Ного спада у ред савремених
српских књижевника који је добитник мно-
гих препознатљивих књижевних награда.

Овогодишња награда „Слово Подгрмеча“
додјељена је књижевнику  Пантелији Ду-
дићу, родом из Козарске Дубице, који
више од 30 година живи и ради у Ње-
мачкој. Награда је додјељена за трилогију
„Странац“ („Ауслендер“), за коју је Дудић
нашао инспирацију у условима живота и
рада у туђини.

Додјељивање  награда у касним вечерњим
сатима поред обале Сане у Оштрој Луци, уз
присуство неколико стотина грађана, пратио
је културни програм који су извели ученици
тамошње основне школе, а књижевници и
глумци су својим стиховима увеличали свеча-
ност. Учесници књижевних сусрета су исти
дан у поподневним часовима са обале Сане
спустили вијенце у знак сјећања на жртве
санских Срба и Јевреја пре 71 годину.

На препознатљивим књижевним сусре-
тима „Шушњар“ већ четврти пут се пред-
ставља и СКД  „Петар Кочић“ из Крања.
Пошто наше друштво у својој литерарној
секцији повезује 18 књижевника Срба
који у Словенији пишу на српском језику,
и сваке године издаје барем по једну
књигу на српском  језику, а ове године и
двије, постали смо редовни гости и пре-
познатљиви међу српским књижевницима
из Србије и Републике Српске. Поред
представљања нових издања, ове године
смо представили и роман првенац нашега
члана Остоје Шобота „Паклени плес по-
дивљалог анђела“ у рецензији Ранка Пре-
радовића и Душана Праће. О роману је
говорио рецензент Праћа, а аутор је про-
читао само мали одломак из романа, уз
осврт на пут и инспирацију за настанак
романа. Том приликом је представљена
и књига пјесама члана наше литерарне
секције Рада Вучковца из Цеља „Немамо
пуно времена“, а то је његова пета збирка.
Угледни књижевници су у свом осврту
дали позитивну и похвалну оцјену што
наше друштво гаји тај вид српске културе
и писаном ријечју највише доприноси
очувању српског језика и свеобухватног

идентитета Срба у Словенији као бројне
националне заједнице. Разговор је вођен
и са бројним издавачима и појединцима
са којима већ више година сарађујемо и
који су нашем друштву и бројним ауто-
рима помогли да се књиге објаве и пред-
ставе широј читалачкој и стручној јавно-
сти. Поменутим књижевним сусретима
су присуствовали Крстан Шућур као уред-
ник досадашњих издања, Остоја Шобот
као аутор књиге и вођа литерарне секције
у друштву и Маринко Јагодић Маки члан
наше секције и добитник књижевне на-
граде „Слово Подгрмеча“ за књигу зави-
чајне поезије „Мирис бразде“ 2010. године.
Пошто се тих дана у Подгрмечким
крајевима одржавају бројне манифеста-
ције и сусрети (борбе бикова) на Међеђем
брду и Оштрој Луци, дошли су Сањани
из свих крајева Републике Српске, Србије,
Словеније и скоро цијелог свијета по
коме су Сањани расељени, али се враћају
на родна огњишта.

Књижевну манифестацију  су веома сли-
ковито и похвално пропратили бројни
медији из Републике Српске и Србије.
Једноставан закључак је да се друштва
у дијаспори морају бавити и писаном
ријечју и окупљати у своје редове све
оне који за то имају смисла. При томе се
не смије занемарити чињеница и потреба
да се у матици и Републици Српској по-
везују са књижевницима, издавачима и
посјећују овакве манифестације. Пошто
су то ствараоци који заиста храбро раде
у тешким условима, морамо се потрудити
да путем промоције, књижевних сусрета
и других културних догађања у Словенији
дамо више простора писаној ријечи и
њеним ствараоцима.

Крстан Шућур

Српска писана ријеч 
на Шушњару 2012
Ове године 1. августа одржани су ре-
довни међународни књижевни су-
срети „Шушњар 2012“ у општини
Оштра Лука у Републици Српској
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Фестивал је одржан у Крању од 12. до
16. септембра 2012. године,а на фести-
валу су поред фолклора биле и друге
активности. Изложбом слика Лучке
Шпаровец у просторима СКПД Свети
Сава 12. септембра 2012. године отво-
рен је овогодишњи фестивал. Свеча-
ност отварања употпунили су Стефан
Врањеш, који је одсвирао неколико ком-
позиција на хармоници, мушка пјевачка
група отпјевала изворне народне
пјесме, а гуслар Пајо Вученовић епску
пјесму. Отварању изложбе и отварању
фестивала присуствовало је око триде-
сетак чланова друштва и гостију којима
се обратио Игор Калабић, предсједник
СКПД Свети Сава, захвалио се сли-
карки Лучки Шпаровец за приказивање
слика у Светосавском културном центру,
а такође и осталим учесницима у про-
граму, као и посјетиоцима. На тај начин
отворен је Други међународни фолк-
лорни фестивал.

Други догађај у склопу фестивала, ис-
тога дана, било је литерарно вече. Ово
литерарно вече разликовало се од
уобичајених. Организатор је за ову при-
лику позвао Срђана Ђерића, књижев-
ника и публицисту који је говорио о свом
књижевном и публицистичком раду, о
својој поезији и прози, истакавши да су
у издању СКПД Свети Сава изашле
двије његове књиге, збирка пјесама
„Хармонија изумрлих боја“ и роман „Ат-
лантида“. Снежана Максимовић, моде-
ратор, прочитала је дио из Ђерићеве
биографије а онда и неколико пјесама
из споменуте збирке. Срђан Ђерић је у
свом предавању говорио о многим ства-

рима, о поезији, прози, умјетности, ду-
ховном животу… Посјетиоци су са вели-
ком пажњом пратили његово излагање
а колико је био занимљив и колико је
његово предавање оставило јак утисак
на слушаоце говори и чињеница да су
скоро сви пожељели да се у догледно
вријеме овакво предавање понови. Ово
литерарно вече одржано је у Градској
библиотеци Крањ.

Други дан фестивала био је дан отворе-
них врата, гдје су заинтересовани могли
да дођу у просторе друштва, односно
Светосавски културни центар, и да се
упознају са историјатом и садашњим
дјеловањем друштва. У поподневним
сатима у дворани Градске општине
Крањ одржано је предавање Милице
Новковић из Београда на тему „Ствара-
лачко васпитање“, а које је, као и сва до-
садашња предавања, пропраћено са
великом пажњом и занимањем за теме
о којима је говорила. 

Истога дана, то јест 13. септембра 2012.
године, у Градској библиотеци Крањ одр-
жано је литерарно вече на коме су насту-
пили Снежана Максимовић и Душан
Јовановић који су рецитовали пјесме по-
знатих српских пјесника: Десанке Макси-
мовић, Јована Дучића, Алексе Шантића,
Османа Ђикића, Ђуре Јакшића, Милана
Ракића, Добрице Ерића, а Душан Јова-
новић извео је краћи монолог из позо-
ришног комада „Коштана“ Боре
Станковића.

Трећи дан фестивала, 14. септембра
2012. године, почео је изложбом народ-
них ношњи у Градској кући у Крању, а уз
суорганизацију са Горењским музејом.
Чланови фолклорних група које су насту-
пале на овогодишњем фестивалу пред-
ставили су српске народне ношње из
разних крајева.

Након тога у Светосавском културном
центру одржано је предавање на коме је но-
винар и публициста Станислав Јесеновац
говорио о употреби државних ознака и сим-
бола, а његово предавање посебно је било
усмјерено на употребу грба и заставе. Пре-
давању су поред чланова друштва прису-
ствовали и гости из Бање Луке и Банатског
Новог Села. Тема је била свакако заним-
љива узимајући у обзир да многи не знају да
постоје државна и национална застава и да
многи не знају када се и како могу користити
застава и други државни симболи.

Субота, 15. септембар, четврти дан фе-
стивала, у потпуности је био посвећен
фолклору. У пријеподневним сатима
након дефилеа учесника старим дијелом

2. међународни светосавски
фолклорни фестивал
У организацији Српског културно просветног друштва Свети Сава из Крања и под покровитељством Градске
општине Крањ одржан је Други међународни светосавски фолклорни фестивал

Пјевачка група СКПД Свети Сава на отварању изложбе

Снежана Максимовић и Срђан Ђерић
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Крања, у старом градском језгру насту-
пиле су фолклорне групе из Бање Луке,
Банатског Новог Села и Крања, а постав-
љени су и штандови друштва са инфор-
мацијама о друштву, сланим и слатким
српским јелима и пићем. Лијепо вријеме
измамило је стотине пролазника који су
пратили овај догађај.

Врхунац овогодишњег фестивала био је
у суботу увече на Словенском тргу гдје
су пред више стотина гледалаца насту-
пиле фолклорне групе и солисти. У див-
ном амбијенту, пред многобројним
гледаоцима и простору, а послужило је
и вријеме, наступиле су фолклорне
групе АКУД „Коло“ Копар, КУД „Мали
врх“ Подблица, ЦКУДМ „Веселин Мас-
леша“ Бања Лука, КУД „3. Октобар“ Ба-
натско Ново Село, ФС Искраемецо
Крањ, ФС „Сава“ Крањ, СКД „Просвјета“
Крњак и домаћини СКПД „Свети Сава“
Крањ. Поред њих наступили су сви-
рајући народне пјесме на хармоници
Весна Бајић Стојиљковић и Саша

Стојиљковић, као и Милован Микица
Николић. Сви који су наступили одуше-
вили су публику а пјесма и свирка орила
се улицама Крања. Након завршеног
фестивала, односно наступа фолклор-
них група, сви учесници су заиграли
Ужичко коло и оборили прошлогодишњи
Гинисов рекорд у броју играча овог кола.

И ту није био крај овог фестивала.
Млади момци, фолклораши и други, још
пуни снаге и воље, одлучише да се

опробају и у фудбалу и зато је у пријепо-
дневним сатима, у недјељу, 16. Септем-
бра, одржан турнир у малом фудбалу на
коме су учествовали фудбалери из до-
маћих и гостујућих фолклорних група а
најбољи су били фудбалери КД „Брдо“
из Крања. Да би се све то на неки начин
закључило и прославило, организован
је пикник гдеј се наставило са друже-
њем уз добро јело и пиће, и са жељом
да сваки наредни фестивал буде бољи
од претходног. Да би се овакав пројекат

реализовао потребна су велика мате-
ријална и финансијска средства као и
медијска подршка, а медијски покро-
витљи били су: Генерални медијски по-
кровитељ Горењски глас; Златни
покровитељ РТС – Радио телевизија
Србије; Остали медијски покровитељи
Радио Крањ и ГТВ – Горењска телевизија.

Душан Јовановић

Бојан Хоман, ГО Крањ

С. Максимовић и Д. Јовановић

Фолклорна група СКПД Свети Сава

Ужичко коло за Гинисов рекорд
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U organizaciji Kulturnog društva Brdo iz Kranja,
od 17. do 20. oktobra 2012. godine održani su,
osmi put zaredom, Dani srpske kulture. To je kul-
turna manifestacija sa izuzetno bogatim, razno-
likim kulturnim sadržajem. Ovu četvorodnevnu
kulturnu manifestaciju, pored bogatstva sadržaja,
odlikuju pažljivo i usudio bih se reći znalački
odabrane teme, dobra organizacija, prijatni i
ljubazni domaćini. Ako imamo sve ovo u vidu, ni-
malo ne čudi dobra posjećenost, kao i zain-
teresovanost i povjerenje publike. Posebnu
radost pruža prisutnost sve većeg broja mladih.
Sva ova dešavanja u okviru četvorodnevnih
Dana srpske kulture, postala su jedan prepoz-
natljiv kulturni događaj među Srbima cijele
Slovenije. Istovremeno, među Srbima grada
Kranja, ali i među Slovencima, ova manifestacija
je svojom ozbiljnošću i sadržajem zadobila velik
ugled i pažnju, pa stoga primjećujemo u publici
sve više Slovenaca, što nas posebno raduje. To
je najbolji dokaz da polako postižemo svoj cilj, pri-
bližiti i ponuditi sve naše manifestacije široj
javnosti, predstaviti našu kulturu u pozitivnom
smislu. Nesporno je to veliki doprinos bogaćenju
kulturnog prostora i sadržaja u mjestu gdje
živimo, radimo i gdje su mnogi naši sunarodnici
našli svoj novi dom.

Srijeda, 17. oktobar 2012. – veče srpske
kulinarike i cjelovečernji koncert vokalne
etno grupe Brđanke i velikog narodnog
orkestra KD Brdo
Osmi Dani srpske kulture otvoreni su muzikom
velikog narodnog orkestra KD Brdo i anđelskim
glasovima ženske vokalne etno grupe Brđanke,
koja je svojim albumom prvencem postala pre-
poznatljiva čak i van granica Slovenije. Kako bi
posjetioci priredbe mogli još upečatljivije doživjeti
i osjetiti krajeve iz kojih dolaze muzika i pjesme
koje su imali prilike da čuju te večeri, devojke i nji-

hove mame iz KD Brdo potrudile su se i
pripremile tradicionalna srpska jela. Djevojke su
tako pokazale da imaju želju i volju da gaje našu
srpsku tradiciju, ne samo pjevanjem, nego i is-
probavanjem recepata naših starih baka, nar-
avno uz pomoć svojih roditelja. Uz sarmu, pite,
meso ispod sača, uštipke, kolače, rakiju i slično,
posjetioci su uživali u melodijama Srbije, Bosne,
Bugarske, Makedonije, …

Tijana Vujinović

Četvrtak, 18. oktobar 2012. – predavanje
na temu: Sličnosti i razlike srpskog i
slovenačkog jezika u prevodilačkoj
praksi
Posebnu pažnju u okviru ovih četvorodnevnih
kulturnih manifestacija zaslužuje predavanje pod
gore navedenim naslovom. Ove godine u cen-
tralnoj gradskoj biblioteci grada Kranja preda-
vanje je održala Snježana Štine, prevodilac. U
jednosatnom izlaganju, koliko je trajalo preda-
vanje, gospođa Štine je izuzetno znalački, na
zanimljiv način i na osnovu svoje bogate
prevodilačke prakse, ukazala na najčešće greške
koje pravi većina, ili skoro svi, kada govore kako
maternjim tako i jezikom domicilne države. Koliko
je ova tema aktuelna, koliko je izazvala pažnje,
koliko je sam predavač bio zanimljiv, govori bro-
jnost publike. Među posjetiocima posebno nas
raduje prisutnost direktora gradske biblioteke,
kao i dobar dio profesora i predavača sa
Filološkog fakulteta u Ljubljani. Svakako, pored
zahvalnosti zbog prisutnosti, imamo potrebu, a
rekao bih i dužnost, da uputimo posebne riječi
zahvalnosti direktoru gradske biblioteke Viljemu
Lebanu za svu blagonaklonost, izraženu sprem-
nost i razumijevanje prilikom dogovaranja oko
upotrebe ovog hrama kulture za potrebe real-
izacije kulturnih sadržaja Kulturnog društva Brdo.
Takođe smatram potrebnim da naglasim da je
gradska biblioteka bila nama na raspolaganju
bez nadoknade bilo kakvih troškova.
Nakon predavanja bilo je interesantno čuti ko-

mentare starijih posjetilaca koji su se podsjetili
onoga što su nekada znali, pa vremenom zabo-
ravili. Svakako je bilo moguće naučiti mnogo
novoga i otkloniti neke dileme oko pravilnog
pisanja i izgovaranja kako srpskog tako i
slovenačkog jezika. Mlađi posjetioci, po za-
vršenom predavanju vidno zadovoljni, na glas su
podsjećali jedni druge koliko su otklonili
dosadašnjih dilema oko upotrebe jezika, pisanja
i slično, a takođe naučili mnogo, iako za kratko
vrijeme.
Svi zajedno bili su jedinstveni u ocjeni da je izbor
teme bio dobar i da su otišli obogaćeni novim
saznanjima, budući da se radi o praktičnim prim-
jerima sa kojima se svi više ili manje susrećemo
u svakodnevnom životu. Naravno, s obzirom na
prirodu posla kojim se bavimo, ovisno je i koliko
je neko izložen svim ispostavljenim primjerima.
Ono u čemu su svi saglasni jeste da ovakvih
praktičnih predavanja nedostaje i da je potrebno
nastaviti sa ovakvom praksom. Siguran sam da
će vođstvo KD Brdo slijediti željama i potrebama
svojih članova i svih koji u programu KD Brdo
prepoznaju svoje potrebe.

Zlatomir Bodiroža

Petak, 19. oktobar 2012. – u okviru
Dana srpske kulture, koji su ove go-
dine održani osmi put zaredom, Kul-
turno društvo Brdo organizovalo je
literarno veče
U četvorodnevnoj kulturnoj manifestaciji Dani
srpske kulture u Kranju, Kulturno društvo Brdo i
svi koji su u ime društva snovali program mani-

Osmi dani srpske 
kulture u Kranju 
17.10. - 20.10.2012.

Mira Lolić-Močević

Snježana Štine
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festacije, za ovaj treći dan planirali su literarno
veče. Toga dana upriličena je promocija novih kn-
jiga književnika iz Banja Luke, Mihajla Orlovića i
Mire Lolić-Močević, te zajedničko književno veče
ovih autora sa stvaraocima koji žive i rade u
Kranju, a pišu na srpskom jeziku. Tom prilikom
publici su se predstavili Kranjčani: Ostoja Šobot,
Krstan Jakovljević i Dragan Đerić. I ova večer je
bila dobro posjećena i izazvala je živi interes kod
prisutne publike.
Književnik i novinar, urednik nekoliko emisija na
RTRS, Mihajlo Orlović, predstavio je svoj novi
roman „Krv na flauti“. U svom govoru prisutnima,
govoreći o sadržaju i temi romana, mnogo je
govorio o svojim pozitivnim iskustvima sa
članovima i vođstvom Kulturnog društva Brdo.
Između ostalog, kao dobar poznavalac, rekao je
da je i te kao poznato široj javnosti Republike
Srpske sve ovo što KD Brdo čini na očuvanju
kulture, tradicije i običaja srpskog naroda.
Takođe je izrazio svoje zadovoljstvo rezultatima
i napretkom koji KD Brdo postiže u svom radu,
pogotovo ako se uzme u obzir da je sav rad za-
snovan na voluntarizmu. Mira Lolić-Močević kn-
jiževnik, novinar i ujedno direktor programskog
dijela RTRS, te urednik nekoliko emisija u istoj
radio-televizijskoj kući, ovom prilikom predstavila
je svoju novu knjigu „Čuvari Kosmeta“. Prije
samog predstavljanja ove zaista zanimljive knjige
pušten je kratak film koji svjedoči o putovanju au-
torice sa ekipom novinara po Kosovu i Metohiji,
sve ono što su mogli da vide na tom putešestviju.
Nakon tog uvodnog dijela, o knjizi Mire Lolić-
Močević govorio je jedan od recenzenata, kn-
jiževnik Mihajlo Orlović. Sama autorica izuzetno
milozvučno, sa prefinjenom umješnošću, govo-
rila je o svojim iskustvima na putovanjima po
Kosovu i Metohiji, kao i putovanju u Svetu zemlju.
Prisutna brojna publika je sa velikom pažnjom i
blagonaklonošću pratila sve što je autorica u
svom izlaganju govorila. Obe knjige autorice „Put
u Svetu zemlju“ i „Čuvari Kosmeta“, kao i roman
autora Mihajla Orlovića bilo je moguće dobiti na
samoj promociji.
U nastavku večeri publici su, kao što je već rečeno,
svoja djela predstavili stvaraoci koji žive i rade u
Kranju, a pišu na srpskom jeziku. Prvi je govorio
Ostoja Šobot. Ostoja je ukratko predstavio svoj
roman prvenac „Pakleni ples podivljalog anđela“.
Nakon samog predstavljanja pročitao je kratak dio
iz romana i time zainteresovao prisutne za sam
sadržaj romana. Krstan Jakovljević je takođe
ukratko predstavio svoj rad i u nastavku recitovao
neke od svojih brojnih pjesama. Svi prisutni bili su
istinski zadivljeni pjesmama i načinom inter-
pretacije ovog, mnogima i široj javnosti nepoz-
natog, vrsnog stvaraoca. Svi prisutni bili su
saglasni da je ovo prava prilika za  predstavljanje
takvih ljudi i da treba nastaviti sa takvom praksom.
Dragan Đerić se takođe odlično predstavio sa
nekoliko pjesama, a posebnu pažnju publike
privukli su njegovi aforizmi. Možda je potrebno
naglasiti da je Draganu ovo prvo javno predstavl-
janje. Takođe smatramo da je potrebno organi-
zovati više ovakvih priredbi na kojima bi naši
stvaraoci mogli da se predstave široj javnosti i
posjetioce upoznaju sa svojim djelima koja na
najbolji način daju doprinos očuvanju maternjeg

jezika i pisma. Ova priredba je takođe održana u
prelijepom ambijentu gradske biblioteke u Kranju.
Ovom prilikom još jednom se zahvaljujem direk-
toru gradske biblioteke Viljemu Lebanu za
iskazanu ljubaznost i razumijevanje, te
omogućavanje besplatne upotrebe ovog lijepog
zdanja - hrama kulture u Kranju. Brojnost prisutne
publike, odobravanje i izraženo zadovoljstvo pro-
gramom literarne večeri obavezuje i trasira daljnji
pravac djelovanja KD Brdo i svih koji učestvuju u
osmišljavanju i vođenju ovakvih projekata. Zado-
voljni posjetioci, njihovo izraženo odobravanje i
priznanje da u našim programima prepoznaju
svoje potrebe daje nam snagu i obavezu da se i
dalje trudimo i istrajemo uprkos svim nedaćama,
problemima, pa i krizi kojom nas plaše na
svakom koraku.

Zlatomir Bodiroža

Festival tradicionalnih pjesama
„Pjesma roda mog“
Kažu da „nije zlo čuti i znati tuđu pjesmu, zlo je
ne znati i zaboraviti svoju.“ Festival tradicionalnih
pjesama je svakako priredba koja okuplja ljude
svesne gore navedenih riječi, zato se susreću,
druže i ujedno čuvaju dio naše kulturne baštine.
Na festivalu je ove godine nastupilo šest
pjevačkih grupa. Među njima su bili domaćini
priredbe „Krajiški momci“ KD Brdo, Brđanke,
Starija muška pjevačka grupa KD Brdo i Starija
ženska pjevačka grupa KD Brdo. Pored njih,
predstavili su se i gosti iz kulturnog društva Nikola
Tesla iz Postojne i ženska slovenačka pjevačka
grupa Cintare iz Ljubljane.

Tijana Vujinović

Subota, 20. oktobar 2012. – jubi-
larna, 10. Razigrana mladost
U sklopu 8. dana srpske kulture u organizaciji

našeg društva bila je izvedena i jubilarna 10. razi-
grana mladost. Spektakularna međunarodna
manifestacija kulture, plesa, pjesama i tradicije.
Folklorni festival koji je davno prevazišao granice
lokalnog i regionalnog.

Ove godine festival je ujedno bio i regionalna
smotra odraslih i dječijih folklornih grupa drugih
etničkih manjina Slovenije. Tako je ovogodišnja
priredba bila zajednički organizovana sa JSKD,
ispostavom u Kranju. Ovom prilikom se zahvalju-
jemo i vođi ispostave Vladimiru Brleku,
počasnom članu našeg društva već 5 godina, koji
nam je svojim stručnim timom pomogao u real-
izaciji projekta. Festival je bio izveden u sportskoj
sali Zlato polje, a na naše veliko oduševljenje u
dvorani se okupilo više od 600 gledalaca koji su
uživali u bogatom i pre svega raznovrsnom pro-
gramu. Kako i doliči jubileju, ove godine su obarali
se rekordi u dužini programa, u broju učesnika i
u iznenađenjima.  Program su otvorili članovi
domaćina, kulturnog društva Brdo; više od 80
članova folklorne sekcije pozdravilo je prisutne
goste pesmom „Ja urani’ jutros rano“. 
Grupe učesnice na festivalu: KD Brdo, Kranj, MKD
Sv. Ciril In Metod, Kranj, KPŠHD Vuk Karadžić,

Radovljica, SKPD Sveti Sava, Kranj, SKUD Vi-
dovdan, Ljubljana, KUD Pontes – Mostovi, Trst,
SKD Sloga, Nova Gorica, FS Sava, Kranj, SKD
Sava, Hrastnik i MKD Ilinden, Jesenice. 

Kroz program su nas na svojstven način sproveli
voditelji programa Sanja Potežica i Ljubo
Todorović. Najmlađi učesnik imao je 4 godine, a
najstariji nešto manje od 60. Posle završenih folk-
lornih tački i programa i posle završnog govora
predsjednika društva, Mitra Vujinovića, koji nije
mogao sakriti iskreno oduševljenje prikazanim
programom, u dubokom sjećanju ostaće i za-
vršna tačka festivala kada je više od 400
učesnika u sponzorskim majicama, sponzorima
se ovom prilikom još jednom zahvaljujemo, odi-
gralo zajedničko „SA-SA“ kolo i izazvalo oduševl-
jenje svih prisutnih u dvorani. Posle službenog
dijela programa i poslije večere slijedila je odlična
žurka svih učesnika na istom mjestu, na kojoj su
nas zabavljali članovi orkestra Dejana Ercega.
Da je priredba, s obzirom na ogroman broj
učesnika, protekla bez grešaka i bez ikakvih
zapleta potvrdili su i uvaženi gosti koji su nas
počastili svojim prisustvom, između ostalih i
Gradonačelnik opštine Kranj, Mohor Bogataj,
predsjednik SSDS Zlatomir Bodiroža, otac
Branislav, paroh kranjski, vođa ispostave JSKD
Vladimir Brlek, predsjednici i predstavnici druš-
tava, novinari iz Dela, Gorenjskog Glasa, Goren-
jske TV, …

Najveća zahvalnost za sve pripada članovima
našeg kulturnog društva Brdo, članovima folk-
lornih sekcija, upravnom odboru i ostalim aktivis-
tima bez kojih ovako veliki projekat ne bismo
mogli da izvedemo. Marljive ruke naših djevojaka
su kao i svake godine pobrinule za odličnu
scenografiju i odličan tim za koordinaciju pro-
grama. Tu su takođe vodiči grupa, momci koji su
pripremali tehnički dio scene, članovi koji su
posluživali goste na druženju i, prije svega, naši
roditelji koji nam dovode našu zlatnu djecu i čine
nam izuzetnu sreću što ih imamo!

Do sljedeće godine, 

Milan Glamočanin
vođa projekta Razigrana mladost

Mihajlo Orlović
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Folkloraši iz Nove Gorice su 17.11.2012. go-
dine ugostili folkloraše mladog i uspešnog
društva čime su se potrudili da dočaraju
srpske običaje igrama i pesmama iz raznih
krajeva. Taj dan je za domaćine bio poseban
jer je po prvi put organizacija oko nastupa
ostala upravo folklorašima koji su se složno
okupili i pripremili prijatno iznenađenje prisut-
nima. Sala u kojoj su nastupili bila je
ukrašena, a posebnost te večeri bio je sni-
mak kojim su folkloraši želeli da pokažu svoj
napredak i rad folklorne grupe, da se zah-
vale pojedincima bez kojih društvo ne bi pos-
tojalo i svima koji su doprineli da folkloraši
SKD Sloge postanu jedna velika porodica u
kojoj rade jedan za drugog. 

Društva su se te večeri predstavila sa tri ko-
reografije i nekoliko pesama. Otvaranje pro-
grama su započeli domaćini koreografijom
„Prođi Mile kroz naš kraj, pa da vidiš šta je
raj“ iz centralne Srbije koju su pojedinci

Vrisni, zapevaj i 
složno zaigraj ...
…tako su folkloraši SKD Sloge iz Nove Gorice nazvali veče koje su uljepšali svojim nastupom i nastupom gostiju
KUD Milan Egić iz Brežičana (Prijedor)

početne grupe prvi
put odigrali u nošnji
na bini pred mnogob-
rojnom publikom.
Program kojeg je
sastavila i vodila
Teodora Komlenić
nastavljen je sa kore-
ografijama „More
zađe sunce, među
dve planine“ igre i
pesme iz Bujanovca
(SKD Sloga), igre iz
Leskovca (KUD Milan
Egić), Karanske igre
(KUD Milan Egić), pesmom „Oj Krajino vole
da si mala“ (KUD Milan Egić), a za kraj je
Sloga odigrala koreografiju kojom je nas-
tupila na Evropskoj smotri srpske dijaspore
u Čačku „Oro se vije kraj manastira“ iz Bosi-
legradskog Krajišta sa tolikom pozitivnom
energijom, da je publika tražila „bis“ kojeg su
folkloraši ispoštovali.

Posle odigranih koreografija mikrofon je u
ruke uzeo predsednik SKD Sloga Ilija
Janković koji se zahvalio gostima iz
Brežičana i njihovom predsedniku Draganu
Savanoviću, svim prisutnima koji prate i po-
državaju rad folklorne sekcije veći niz god-
ina i pozvao sve goste na druženje koje je
trajalo do ranih jutarnjih sati. Folkloraši i
vođstvo SKD Sloge je te večeri primilo mno-
gobrojne pohvale prisutnih koji su izrazili

veliko zadovoljstvo prvom pravom organi-
zacijom i realizacijom programa kojim su
nadmašili sva njihova očekivanja.

Sledeći dan su se domaćini organizovali i
poveli goste na zadnji izlet po lepom
mladom gradu Slovenije i pokazali zna-
menitosti po kojima je poznata Nova Gorica
sa okolnim mestima. Posle lepog druženja
svi su se zajedno okupili na mestu polaska,
otpevali i odigrali nekoliko pesama i igara i
pošli svako svojim putem, obogaćeni još
jednim velikim iskustvom i novim pri-
jateljstvom kojega će SKD Sloga pamtiti za-
uvek. Veliki pozdrav svim čitaocima
Mostova.

Zapisala: Biljana Savić  

KUD Milan Egić Teodora Komlenić

Biljana Savić, Dragan Savanović i Ilija Janković
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Samim izborom nas, kao predstavnika
srpske etničke zajednice, bili smo
presrećni, jer je to nekako i bila nagrada za
sav naš trud i uspješne nastupe na kojima
smo blistali u punom svom sjaju. Tako su
Brđani zadnju septembarsku subotu proveli
u štajerskoj prestonici i u popodnevnim
satima iz Gorenjske otputovali prema Mari-
boru. Nakon dolaska na mjesto održavanja
nastupa sledila je kratka i dobro odrađena
tehnička proba. Posle toga imali smo još
dosta vremena do početka nastupa i tako
su neki vreme iskoristili za šetanje po gradu
i lizanje sladoleda, neki za ručak, a cure za
šminkanje i sređivanje frizura. Čitav dan
nas je pratila pozitivna energija, a dok  smo
se oblačili u nošnje i „zatezali“, pesmi, sme-
janju, dobrom raspoloženju i naravno pozi-
ranju ispred foto objektiva nije bilo kraja. I
kad smo konačno bili svi spremni, gospodin
Julijan Rac i naš  koreograf Milan dali su
nam još zadnja uputstva pre nastupa.
Sledila je još zajednička fotografija i veseli
smo otrčali na binu da odigramo našu
zlatnu koreografiju, Srpske igre i pesme iz
zapadne Slavonije. Dinamičnim, raspe-
vanim i razigranim nastupom podigli smo
atmosferu, tako da nikog u dvorani nismo
ostavili ravnodušnim, jer su svi bili fascini-
rani i oduševljeni zbog energično odigrane

Slavonski bećarac 
zapalio Maribor
Posle fenomenalnih i zanimljivih nastupa u ovoj godini, čekao nas je još jedan vrlo bitan. Izvođački ansambl folklorne
sekcije KD Brdo Kranj je između svih nastupajućih na „Regionalnom susretu folklornih grupa manjinskih etničkih za-
jednica 2011“ („Regijskem srečanju folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti 2011“) bio izabran da se pred-
stavi na „Državnom susretu odraslih folklornih grupa“ („‘Državnem srečanju odraslih folklornih skupin“), i to već
drugu godinu zaredom, koje se održalo 29. 9. 2012. godine u organizaciji Javnog fonda za kulturne delatnosti (JSKD). 

„Slavonije“, što je našeg koreografa Milana
privelo do toga da je čak i zaplakao od
sreće i zadovoljstva. Po nastupu čekala nas
je još večera i druženje sa ostalim
učesnicima u programu. A svakom gosto-
vanju dođe kraj, zadovoljni još jednim u nizu
odličnih nastupa, u kasnim satima vratili
smo se u Kranj. Što se tiče pesme i igre, mi
smo pravi predstavnici i čuvari tradicije svog
naroda u ovom delu sveta. Svojim nas-

KD Brdo i Slavonski bećarac

Brđanke - Ženska pjevačka grupa KD Brdo
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Ове године 4. и 5. августа одржана је
традиционална борба бикова на оброн-
цима Грмеча на Међеђем брду и то 240.
по реду. Август је мјесец у години када су
се вјековима окупљали Сањани, посјећи-
вали борбу бикова и учествовали у
бројним илинданским свечаностима на
многим Змијањским просторима. То није
само борба бикова, него су то и свена-
родни зборови и сабори. Поред кориде
на Грмечу, 5. августа је одржана и на По-
повића брду у Оштрој Луци, а 26. августа
на 47. Кочићевом збору у Стричићима.

Борбе бикова, одржавање корида, на-
родни зборови и сабори имају своју по-
себну историју на просторима Крајине и
одражавају богату традицију и понос на-
рода. Према записима, у вријеме исеља-
вања са тих простора у Далмацију и
друге крајеве који нису били под турском
окупацијом, Срби су, према неким писа-
ним изворима, 1772. године добили
одобрење да једном годишње могу орга-
низовати бодљевину бикова на Међеђем
брду коју (раја) без икаквог ограничења
може масовно пратити. Срби су од-
лучили да се ово надметање бикова одр-
жава 2. августа што им је и одобрено.
Тако су Срби на мудар начин под тур-
ским зулумом добили могућност оку-
пљања на велику светковину на
Илиндан.

Мјесто одржавања кориде и народног
збора нема никакве везе са медвједима
који живе на тој планини и спуштају се до
подгрмечких падина. Ради се о брду на
коме се граниче три општине (тромеђа):
Крупа на Уни, Кључ и Сански Мост и по

Поново оживјеле кориде на просторима Босанске крајине

тој граници, међи, ово брдо  је добило
име. У 70. и  80. годинама прошлог вијека
корида на Међеђем брду је окупљала
преко 200.000 посјетилаца из цијеле
Југославије и иностранства. Поред
бројних власника бикова из цијеле та-
дашње државе, домаћини и грмечлије су
у организацији  имали велику улогу, по-
себно генерал Миланчић Миљевић из
тих крајева. Из тих времена посебно су
се истицали својим добрим биковима и
побједама  Лазија Срдић из Јелашино-
ваца и Милан Кричковић, звани Крајина,
са Међеђег брда. 

Повратак Кричковића на кориде 

Синови Милана Кричковића Крајине,
Стеван (Сићо), Бошко, Ђуро и Здраво у
задњих пар година редовно су премали

окупљање и дружење на Међеђем брду.
Ове године је Стеван, Сићо, који живи у
Крању, за 240. грмечку кориду набавио
бика Чадоњу из познатог газдинства
Шкрбић од Мркоњић Града. На Грмечкој
кориди је наступио оба дана са Чадо-
њом, а у стопу га је пратио син Стефан,
који је преживио муке као и Кочићев Лујо,
али и задовољство. Син и отац су по-
носно изводили бика у арену и усмјера-
вали у борбе. Чадоња је изгубио борбу у
полуфиналу, али је добио пехар за
најборбенијег бика у оба дана, пошто је
уласком у арену одмах улазио у жестоке
борбе, што се публици допадало. Поред
50 Кричковића који су се окупили на Ме-
ђеђем брду и дружили се два дана,
друштво су им правили и борбе пратили
30 чланова СКД Петар Кочић из Крања.
Кричковићи у Крању су видни чланови
овог друштва.

Кричковићи нису могли одољети, па су
26. августа уз пратњу бројне родбине и
20 чланова друштва Петар Кочић из
Крања дошли на 47. Кочићев збор у
Стричиће и извели Чадоњу на кориду,
која се тог дана одржавала у Стричи-
ћима. Чадоња је опет показао борбеност
и одушевио публику, али је изгубио у по-
луфиналу од бика који је изишао као фи-
нални побједник.

Потребно је одати признање браћи Крич-
ковићима што се окупљају на родном ог-
њишту и што дају допринос одржавању и
оживљавању тако богате традиције људи
са тих простора, то није само корида,
борба бикова, то је много више од тога.

Крстан Шућур

Грмечка корида

Поглед на публику

Кричковићи са својим Чадоњом
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Mitrovdanski 
šahovski turnir

Tradicionalni šahovski turnir u organizaciji
KPSHD „Vuk Karadžić“ iz Radovljice po
drugi put je održan pod nazivom Mitrovdan-
ski, zato se i održava u subotu koja je na-
jbliža krsnoj slavi društva Mitrovdanu. Ove
godine je bila subota 10.11. 2012. dva dana
poslije slave. Okupili smo se po drugi put na
istom mjestu u sobi za sastanke koju koristi
i naše društvo  na Gorenjskoj 25 u
Radovljici u 10 sati prije podne. Na žrebu
se pojavilo 16 igrača iz Ljubljane,

Radovljice i Jesenica a  među njima i tri
dame koje su se ravnopravno borile sa svo-
jim kolegama.  Ovaj put smo znali da će
prvo mjesto zauzeti neko drugi jer prošlo-
godišnji pobjednik nije branio prvo mjesto,
ostala dvojica nagrađenih su opravdali
očekivanje i zauzeli identična mjesta kao i
prošle godine. Turnir je i ove godine vodio i
sudio Drago Šiftar iz Radovljice, stari
znanac i prijatelj našeg društva. Igralo se
brzopotezno, na sat, dva puta po 10 minuta

9 kola. Poslije odigranih 9 kola prva tri
mjesta su zauzeli:

1. Blaznik Vojko
2. Jeraj Zlatko 
3. Cvetkov Risto 

Kao što sam već spomenuo drugo i treće
mjesto zauzela su ista dvojica kao i prošle go-
dine a odmah iza njih na sjajnom četvrtom
mjestu našla se članica naše folklorne grupe i
dobra šahistkinja Snežana Radić. Prva trojica
su nagrađeni peharima a posebna Vukova
priznanja su dobile i igračice nježnijeg pola,
Snežana Radić, Dušica Martić i Lojzka Pon-
grac. Podjelili smo i ovaj put nekoliko
praktičnih nagrada  slučajno ižrebanih. Po za-
vršetku turnira  završili smo naše druženje uz
zakusku i piće koje su pripravili naši članovi:
Nedeljko Vidić, Goran Smiljanić i Nikola Jović
i moja malenkost. Hvala svima i vidimo se
iduće godine!

Milan Stojanović

U klupskom prostoru 8. decembra
2012. održan je šahovski turnir. Na
turniru su učestvovali članovi i prijatelji
društva. I pored veoma slabih vremen-
skih uslova (snijeg) zadovoljni smo bro-
jem učesnika. Na turnir je došla većina
pozvanih šahista. Veoma smo ponosni

Šahovski turnir 
SKD Petar Kočić 

što je na turniru
učestovao i naš
prijatelj iz Ljubl-
jane Anđelko Ilić.

Bilo je veoma
zanimljivih par-
tija, a posebno je
bila zanimljiva
partija između
strica Anđelka  i
sinovca Brane.
Mlađi je bio
agresivniji i pob-
jedom protiv

strica uspio osvojiti prvo mjesto, mada
su obojica imali po jedan poraz i sedam
pobjeda. 

Na kraju turnira, predsjednik društva
Miroslav Milojčić podijelio je priznanja

za osvojena prva tri mjesta.
1. Ilić Brane
2. Ilić Anđelko
3. Marić Neđeljko

Druženje je nastavljeno uz dobru jagn-
jetinu i trajalo je do kasno u noć.

Neđeljko Marić

Najbolji

Pogled na šahovske table

Osvajači trofeja

Naše šahistkinje
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„Вукови дани“ постали су традицио-
нални пројекат КПСХД „Вук Караџић“ из
Радовљице. Манифестација се одржава
неколико дана. Отварање „Вукових
дана“ смо ове године наменили слави
друштва. Већ неколико година слава
КПСХД „Вук Караџић“ представља тради-
ционално јесенско славље. Тако смо чла-
нови и симпатизери друштва са гостима
8. новембра славили Митровдан и отва-
рање културне манифестације „3. Вукови
дани“. Наше спретне домаћице су као по
обичају припремиле богат избор јела и
колача са којима смо почастили заштит-
ника нашег друштва. Славу је читао отац
Будимир из крањске парохије. После
црквеног обреда и оброка следило је не-
формално дружење са музиком. Опуш-
тена атмосфера пријала је свима
присутнима па смо остали до пријатних
вечерњих сати. Нашим члановима се за-
хваљујемо на одличној организацији и
изведби славе а нашим дивним домаћи-

3. Вукови дани

цама велика хвала за укусно спремљена
јела и колаче како и за одличан рад. 
Завршни чин културне манифестације и

великог пројекта „3. Вукових дана“
десио се 24. новембра у дворани Турист
на Јесеницама. Вукови дани су пре три
године постали сталница јесенског дога-
ђања на подручју делатности културних
друштава. Са изузетно квалитетним кул-
турним програмом чланови КПСХД „Вук
Караџић“ поклонили смо се великом ре-
форматору српског језика. Наш програм
увеличали су чланови различитих кул-
турних друштава: КУД „Младост“ из
Љубљане, ФС КПД Лесце, СКД „Слога“
Нова Горица а почасни гости били су
чланови КУД „Светозар Марковић“ из
Умке из Србије. Културни програм био је
обогаћен квалитетним фолклорним на-
ступима, поезијом и рециталима тако да
смо задовољили све укусе. Водитељ кул-
турног програма изврсно је забављао

публику која је била одушевљена
нашим програмом. Позитивном и доб-
ром енергијом посетиоци су наставили
неформално дружење на забави, која је
следила у Колперну. Са музиком у живо
забављали смо се дуго у ноћ. Чланови
КУД „Светозар Марковић“ су били наши
гости неколико дана и обновили смо
пријатељске односе и успоставили неке
нове. Дивно смо проводили заједничке
тренутке и забављали се. Надамо се, да
ће се то дивно пријатељство између
наших друштава развијати даље и да ће
бити још пуно сличних прилика за дру-
жење. 

Даниела Митрић

Ломљење славског колача

Млади фолклораши КПСХД Вук Караџић

КУД Светозар Марковић Умка
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Девета традиционална приредба
„Поздрав јесени“ коју је успешно
реализовало Српско просветно
друштво „Никола Тесла“ из Постојне
била је 27. октобра у 19 часова у
прелепој дворани Културног дома
Постојна. Са том манифестацијом
сваке године весело испраћамо љето
и дочекујемо топлу и лепу јесен.  Наш
културни програм је и обојен управо
као што јесен има велики спектар
боја; па тако и чланови СПД „Никола
Тесла“ припреме целовечерњи
културни програм за све љубитеље
и различите укусе културе.

У овогодишњем програму су се по
први пут постојнској публици

Поздрав јесени

представили чланови фолклорне
секције СКД „Кочевје“ из Кочевја,
СКПХСД „Вук Караџић“ из
Радовљице, народни гуслар Зоран
Миловић такође из Кочевја и гости
из Хрватске „Просвета“, пододбор
Вишково код Ријеке који су са собом
довели угледног публицисту,
новинара и писца Обрада Малеша
из Опатије који је до сада објавио
11. самосталних збирки пјесама за
дјецу и одрасле.

Захваљујемо се главнимпокровитељима
нашег традиционалног културног
програма: Општини Постојна и ЈСКД
те нашим гостима који су са пуно жара
и весеља увеличали наш програм.

Текст: Боро Мирић
Фото: Слободан Додић

Зоран Миловић

Фолклорна група СПД Никола Тесла

Фолклорна група КПСХД Вук Караџић
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Састанак у Крању у просторима КД Брдо одр-
жан је на иницијативу амбасадора Радова-
новића у жељи да се поближе упозна са
радом српских друштава и изнесе своје ста-
вове и предлоге у вези тога. Уводну ријеч
имао је амбасадор Александар Радовановић
и на почетку се осврнуо на неке детаље из
разговора државних представника Слове-
није и Србије. Нада се да ће доћи ди побољ-
шања постојећег стања, како у односима
двају држава, који су иначе добри, а исто
тако и до побољшања стања што се тиче
српске националне заједнице у Словенији.
Споменуо је и активности које се воде у вези
улагања у Србију и да постоји велика заинте-
ресованост. У делегацији Амбасаде Србије,
поред амбасадора Александра Радовано-
вића били су Дејана Перуничић, први савет-
ник за конзуларне послове и Александар
Николић саветник за економске послове.

У име српских друштава Митар Вујиновић,
предсједник КД Брдо, захвалио се амбаса-
дору Радовановићу на посјети и уводном из-
лагању и истакао да ову посјету схватамо као
жељу по унапређењу односа и положаја. Та-
кође се овим путем захвалио и општинским
органима Крања за односе, сарадњу и про-
сторе које су добили на коришћење. Истакао
је и добру сарадњу са другим друштвима.

Милан Стојановић из КПСХД Вук Караџић из
Радовљице, представљајући друштво и ње-
гову дјелатност нагласио је да немају неку
посебну корист од општине и да све наступе
имају на Јесеницама. У вези тога амбасадор
Радовановић је предложио да се покуша са
неким активностима у вријеме Европског
првенства у кошарци које ће се одржати
2013. а репрезентација Србије имаће своје
прве наступе на Јесеницама. То би уједно
била и промоција Србије. Милан Стојановић
је рекао да друштво постоји већ 18 година и
да има око 120 активних чланова. Рад
друштва се одвија преко више секција. Спо-
менуо је Вукове дане као и то да примају у
госте друга друштва и иду у посјете. Резултат
доброга рада је и први самостални концерт
фолклорне секције.

На питање амбасадора Александра Радова-
новића како су добили просторе за дјело-
вање, Митар Вујиновић је прво говорио о
оснивању и дјеловању КД Брдо а затим од-

Посјета Амбасадора
Србије Крању
Његова Екселенција Александар Радовановић, амбасадор Републике Србије у Републици Словенији,
посјетио је 18. децембра 2012. Крањ и разговарао са представницима српских друштава Горењске

говорио на постављено питање. Амбасадор
Радовановић је нагласио да је култура, чиме
се углавном баве српска друштва у Слове-
нији, веома широк појам, може то да буде
музика, филм, позориште, фолклор и разне
друге врсте умјетности.

Игор Калабић, предсједник СКПД Свети Сава
из Крања споменуо је дјеловање фолклорне
секције, као најбројније, али да постоје и
друге активности као што је допунска школа
на српском језику, драмска, литерарна и
спортска секција као и издавачка дјелатност.
Истакао је добру сарадњу са Градском оп-
штином Крањ и споменуо пројекте као што
су Светосавски дани и Међународни фолк-
лорни фестивал. 

Амбасадор Александар Радовановић поза-
нимао се како то да у Крању постоје три
српска друштва и како дјелују. Мирислав Ми-
лојчић из СКД Петар Кочић одговорио је да
је тешко са свим друштвима све ускладити.
У Крању постоје три српска друштва и нико
никоме не смета и да се на такав начин само
допуњава свеукупна дјелатност друштава. У
вези дјеловања СКД Петар Кочић рекао је да
се жели очувати и задржати српска култура
на овим просторима. Што се тиче простора
сами их плаћају и за сада немају проблема
увези тога. Поред осталога баве се и изда-
вачком дјелатношћу а ове године издали су
двије књиге.
Састанку су присуствовали и Златомир Боди-
рожа, предсједник Савеза српских друштава
Словеније и Душан Јовановић, секретар. Зла-

томир Бодирожа је говорио о српској зајед-
ници у Словенији, изјашњавању о припадно-
сти и броју Срба у Словенији. У даљем
излагању предсједник Бодирожа је упознао
представнике Амбасаде Србије о неким
мјерама Савеза српских друштава Словеније.
Нагласио је да нека српска друштва нису у
Савезу српских друштава Словеније и да је
Савез партнер у разговорима и контактима
са институцијама у Словенији и Србији. Савез
српских друштава Словеније представља сва
друштва која су његови чланови и тако пред-
ставља и њихове заједничке интересе. У на-
ставку разговора било је ријечи и о
Декларацији Републике Словеније о поло-
жају националних заједница припадника на-
рода бивше СФРЈ у Републици Словенији и
чињеници да је у вези тога при Влади Репуб-
лике Словеније основан Савјет за нацио-
налне заједнице, који практично није ни
заживио а нова Влада га је укинула. У диску-
сији у којој је учествовао и амбасадор Радо-
вановић споменут је и извјештај Савјету
Европе о положају националних заједница у
Словенији.

Из самог разговора представника Амбасаде
Србије и представника српских друштава са
подручја Горењске, може се закључити да по-
стоји обостран интерес и жеља да се односи
и сарадња наставе и продубе и да се траже
начини за рјешавање статуса и побољшање
положаја српске заједнице у Словенији.

Душан Јовановић

Амбасадор Александар Радовановић са представницима српских друштава
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Дворана Центра културе Шпански борци
у Љубљани била је у петак 7. децембра
2012. године испуњена до задњег се-
дишта, љубитељи фолклора, народне
игре и пјесме дошли су да виде наступ
фолклораша КУД „Младост“ и то све њи-
хове групе, од најмлађих цицибана до
најстаријих, ветерана.

Водитељи програма Саша Панић и Марко
Обрадовић поздравили су све присутне
а посебно госте међу којима су били Ка-
тарина Томић, други секретар Амбасаде
Србије у Љубљани, јереј Славиша Спа-
сојевић, Златомир Бодирожа, предсједник
Савеза српских друштава Словеније, др
Бруно Равникар, кореограф и почасни
чланови КУД „Младост“ Видак Симић Бо-
гољуб Рајић и Чедо Миросављевић.

Прије него што се почело са наступом
фолклораша присутнима се обратио мр
Драго Војводић и пожелио лијепо и пријат-
но вече и уживање уз пјесму и игру.

У првој тачки програма први ансамбл извео
је Влашке игре из околине Неготина а затим
су на сцену изашли они најмлађи, Сузанини
цицибани и за свој наступ, односно отпјеване
пјесме, добили велики аплауз и симпатије. У
трећој тачки наступили су они мало старији,
Бојанови цицибани изводећи игре из околине
Ужица. У овом првом блоку млађа фолклорна
група извела је игре из околине Лесковца.

Велики самостални 
концерт
Културно умјетничко друштво „Младост“ извело свој већ традиционални годишњи концерт

Најављујући слиједећи блок водитељи
Саша и Марко водили су дијалог: „Марко,
што си се замислио? Марко! Где ти од-
лута?“ – упита Саша, а Марко одговара
„Ех, мој Сале! Свако од нас има своје
снове, а најљепши су кад се сања о род-
ном крају кроз који протиче ријека. И
није важно да ли је Сава, Дрина, Укрина,
Дунав или Морава. Их, кад се чује зави-
чајна пјесма... Сјећања су сигурно лијепа!“
А саше ће на то „У праву си. Али знам за
један крај гдје се живјело веома тешко,
али се пркосило том тешком времену. И
где се с’ мало ријечи рекло много! Ова
врло стара игра потиче из Гламочког
поља, гдје се и данас игра у паровима и
у колу. Према традицији у овој игри,
момак испитује здравље и издржљивост
дјевојке којом хоће да се ожени. Ова
игра спада у нијема кола, која се изводе
без музичке пратње, али бат корака и
звекет накита на женској ношњи дају јој
ритам.“ Марко допуни његов коментар
„У овој кореографији обухваћен је и један
дио омиљених и радо играних кола у се-
лима легендарног Грмеча. Са великим
жаром Грмечлије играју своја старинска
кола на прелу, збору, о свадби, благдану
и свуда гдје се народ окупља.“

И тако, након ове најаве поново на бину
изађе први ансамбл и одигра игре из Гламоча,
а онда на сцену ступише они најстарији, ве-
терани са играма из централне Србије.

Дјевојке из млађе, припремне групе, зајед-
но са водитељем Марком извеле су лепр-
шаво Девојачко коло а онда мало старији
ансамбл прелијеп обичај о томе како се
слави Ђурђевдан у Пасијану – игре из
Биначке Мораве.

Све фолклорне групе пратио је Народни
оркестар Банатског Новог Села и тако из-
међу два блока наступа одсвирао неколико
мелодија, и то онако, како они најбоље
знају. Послије музичке тачке наступио је
први ансамбл са темпераментним играма
из Босилеградског Крајишта.

На крају програма водитељи су се за-
хвалили спонзорима а то су првенствено
родитељи фолклораша и пријатељи
друштва који су све ове године уз друштво
и који помажу у свим тренуцима а фолк-
лораши њихово повјерење оправдавају
наступима и наградама на разним так-
мичењима.

Из дворане Центра културе Шпански бор-
ци, сви који су наступали као и велики
број посјетилаца, преселили су се у „Го-
стионицу код Јове“ гдје је приређена
вечера и игранка.

Душан Јовановић

Сви учесници концерта
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Volim čitati. Volim pisati. Maštati i sklapati
priče. To sam radila oduvijek. Ali tek u
zadnjoj godini moja su djela vidjela sv-
jetlo i ušla u uši naroda. A sve je počelo
sa mojim dolazkom u KPŠHD Vuk
Karadžić iz Radovljice. Objavila sam
nekoliko pjesama na našoj facebook
stranici i primijetili su me! Još danas se
sjećam riječi našega predsjednika, Mi-
lana Stojanovića, koji mi je onako usput
rekao, da li imam vremena slijedeći
petak, jer me prijavio na literalno veče.
Koljena su se mi zatresla ali rekla sam
da naravno imam vremena.

Od toga je prošla skoro godina i u toj
godini mnogo toga se radilo i pripremalo.
Sa potpredsjednikom društva Bracom
Radoševićem pripremila sam monodra-
mu, komediju, Nije zlato sve što sija.
Ja sam pisala a on učio tekst. U meni
je bila želja naravno iznijeti tu priču na
svjetlo dana. I došla je ideja da u sklopu
društva pripremimo literalno veče. I
tako se i zbilo. Datum 15.12. 2012. u
18. časova.

Trema je bila, poprilično velika, ipak
sam imala odgovornost, da sve bude
onako kako treba. Podršku su mi na
bini davali naš predsjednik naravno i
Radoslav Milanović, pisac poezije u
našem društvu, koji je namijenio publici
nekoliko rečenica o važnosti pisane
riječi. 

Kad pišem živim
Program je počeo. Otvorila ga je naša
mala vučica Ana Samardžija sa jednom
od mojih pjesama Himna vukovima.
Izredali su se i gosti svako sa svoje
dve pesme: Krstan Jakovljević, Mladen
Vranješ, jedan između nas domaćina
Radoslav Milanović i naravno ja. Ostoja
Šobot pročitao je djelić svog romana
Pakleni ples podivljalog anđela.

Došlo je vrijeme i za našu monodramu,
komediju. Naš Braco je odlično savladao
binu i publika je imala šta da čuje i vidi.
Na moju veliku radost, moje su riječi
dostigle baš ono što sam željela. Smijeh
i veliki aplauz publike.

Naše prvo literalno veče
prošlo je odlično. Vjerujem
da su naše pjesme dirnule
srce i dušu publike. I to
mi je dovoljno. Želim da
to postane tradicija i da to
veče bude samo jedno
između mnogih. A o tom
potom.  A ako bude
novosti, čujemo se nar-
avno!

Brigita Bratkovič Stankić

Brigita Bratkovič Stankić

Ana Samardžija

Učesnici literarne večeri
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Српско просветно друштво Никола
Тесла је у склопу своје осме тради-
ционалне приредбе „Вече Николе
Тесле“ у Постојни прославило свој
велики јубилеј двадесет година по-
стојања. Приредба је била предви-
ђена за 08. децембар,али због великог
сњежног невремена били смо при-
сиљени нашу манифестацију прело-
жити на 15. децембар.

СПД „Никола Тесла“ основано је но-
вембра 1992. године у Постојни, тада
у врло тешким тренуцима, група љу-
битеља српске културе и очувања
српске традиције окупила се и дого-
ворила да оснује СКД под називом
Никола Тесла.

У тада тешким данима за српски на-
род друштво се бавило углавном ху-

20 година СПД “Никола
Тесла“ у Постојни

манитарном дјелатношћу и органи-
зацијом добровољног давањем крви
по разним  ратом обухваћеним гра-
довима Републике Српске. У склопу
друштва је дјеловало Коло српских
сестара које су успешно скупљале
новчане и материјалне прилоге те
благовремено достављале на ратом
разорена мјеста.

Од 2002. године друштво се искључи-
во бави и његује културу српског на-
рода из матице Србије и Републике
Српске. Зато и оснива своју фолк-
лорну секцију, убрзо се ствара пјевач-
ка и драмска секција које и данас
успјешно дјелују.

Наше славље су нам  увеличали
Српско удружење „Вук Караџић“ из
Трста и словеначко културно друштво

„Випавски тамбу-
раши“ из Випаве,
уједно им се захва-
љујем на њиховом
приказаном култур-
ном програму. По-
ред наших гостију
ту су се исказале
и наше све секције,
а могу овога пута
да истакнем и по-
хвалим драмску
секцију која је пре-
мијерно извела
своју позоришну
представу под на-

зивом „Ја дош’о да те видим“  по мо-
тивима драмског умјетника М. Кара-
џића.

Захваљујемо се и нашим уваженим
гостима прије свега Амбасади Ре-
публике Србије што је послала своју
представницу Катарину Томић, гра-
доначелнику Постојне Јернеју Вер-
бићу који је увијек присутан на свим
нашим културним приредбама и слав-
љима, представницима СПЦ, про-
тојереју-ставрофору Томи Ћирковићу,
јереју Срђану Спасојевићу пароху
Постојнском и члановима СКХШД
„Вук Караџић“ из Радовљице што су
поред својих обавеза у друштву по-
слали своје представнике.

Посебно се захваљујемо општини
Постојна и Јавном фонду Републике
Словеније за културне дјелатности
што су финансијски подржали наш
пројекат.

Текст: Боро М.       
Фото:Фото атеље Дигитал Постојна

Додјела признања

Вук Караџић Трст

Драмска групаУчесници у програму и награђени
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Kao što smo dočekali sneg i decembarski
mraz tako smo dočekali i prvi novogodišnji
koncert KPŠHD „Vuk Karadžić“. Sa nestr-
pljenjem smo čekali vreme kada bi pokazali
sve što naše društvo može pokazati i dati.
Ovim koncertom želeli smo se zahvaliti i
pokazati koliko cenimo naše prijatelje i sim-
patizere društva, koji nas podržavaju i veruju
u naše društvo, naš rad. San sa celovečernjim
programom ostvario se pre nego što smo
očekivali. Posle tri godine truda i aktivnog
rada članovi folklorne sekcije KPŠHD „Vuk
Karadžić“ spremili su bogat program. Dvorana
teatra Toneta Čufara na Jesenicama bila je
puna poput šibice, posetioci su sedeli na
pomoćnim stolicama, neki su stajali a poneki
su čak ostali vani jer je bio kapacitet dvorane
iskorišćen do zadnjeg. Svojim prisustvom
su nas počastili i uveličali naš događaj:
Dajana Peruničić, konzul Ambasade republike
Srbije, Zlatomir Bodiroža, predsednik Saveza
srpskih društava Slovenije, predsednici drugih
srpskih i slovenačkih društava i predstavnici
drugih organizacija, tu je bio i sveštenik iz
Kranja otac Branislav. Takođe su u prvim
redovima sedeli gotovo svi osnivači društva
i prethodni predsednici.

Kroz veče prošetali smo se igrom, pesmom
i projekcijama. Raznolik i išaran program
izveli su članovi folklornih sekcija društva;
veterani, izvođački ansambl, dečija folklorna
grupa, ženska pevačka i dečija pevačka
grupa. Na bini je punim zanosom igralo i
pevalo više od 70 ponosnih srca. Bilo je tu
treme jer je za neke članove to bio prvi
nastup. Premijerno su se svojom koreografi-
jom predstavili veterani a pesmom su publiku

Prvi Vukov 
novogodišnji koncert

po prvi put oduševile Vukove ptičice – dečija
pevačka grupa. Kvalitetnom igrom i pesmom
zadovoljili smo publiku i ispunili visoka
očekivanja svih, kako učesnika tako i poseti-
laca. Sa divnim pričama svakog područja
odigrane koreografije kroz program nas je
provela dugogodišnji simpatizer društva
Snežana Maksimović. 

Oduševljenost publike bila je neopisiva ali
opipljiva. Dobrim raspoloženjem nastavili
smo druženje u dvorani Kolpern na Jeseni-
cama sa muzikom u živo uz bend Bumerang.

I ovaj put realizaciju koncerta pomogli su
naši odani sponzori: Goran Jovičić, Vojo
Jovičić, Mladen Peulja i UniCredit Banka.
Od srca se zahvaljujemo sponzorima i svim
donatorima dobrovoljnog priloga. Takođe

velika hvala svima koji su na bilo koji način
pomogli ka realizaciji prvog, od mnogih,
Vukovog novogodišnjeg koncerta. 

Ipak bez dobrog vođe svi su snovi neost-
varivi. Ovom prilikom se zahvaljujemo našem
vođi folklornih sekcija Željku Milanoviću.
Željko hvala što svojim optimizmom, voljom
i ljubavlju veruješ u nas. Premalo ti pokažemo
a pogotovo ne kažemo dovoljno puta koliko
cenimo sve što činiš za nas i koliko smo
zahvalni za tvoj trud. S toga: Željko mi te
volimo!

Daniela Mitrić

Sponzor društva:

Zajednički snimak svih učesnika u programu

Ženska pevačka grupa KPŠHD Vuk Karadžić
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Naziv ulice u kojoj živimo
neverovatno je povezan sa našim
horoskopom. Tu se može videti ime
ličnosti, njegov život ili delo kao i
pojam naše ulice.
Ljubomir Stojanović – to je naziv
moje ulice. Akademik (SO konj. JU u
9. polju), državnik, političar i filolog
(ME u Vi). 
Na vrhu trećeg polja vidimo našu
ulicu i njen opis. U datom horoskopu
to je Ar, sa vladaocem MA u Cap na
11 stepenu, koji simbolizuje znak
Vodolije (Teorija stepena). Veliki
borac u životu (MA egzaltiran u Cap.),
humanista u radu, nepokolebljiv, poz-
nat u javnim krugovima kao „Ljuba
zvani vetar“, dolazi nam iz tri ključne
planete u vazdušnim znacima – SO,
JU i UR u Li koje pripadaju njegovom
sedmom polju. Vrh sedmog polja je u
Li, a vladar Venera se nalazi između
MO i PL u Vi, u šestom polju, pa je to
njegov rad, njegova pasija i ljubav.
Na taj način je pristupao svom poslu,
pa otuda sve prevedene knjige, štam-
parije, sakupljanje rukopisa i njihovog
sređivanja, a sve to povezano je sa
nečim starim, vrednim, kao što su
dela Vuka Karadžića ili štampanje
Miroslavljevog Jevanđelja (MA 120st.
SA), za koje od Kralja dobija novac -
(SO konj. JU) u njegovom sedmom
polju koje pripada javnim poslovima.
Pre završetka štampanja Miroslavl-
jevog Jevanđelja, nedostaje mu sred-
stava da isto završi, jer je MA 90st.
SO, JU, pa uz male uštede i izmene
(MA 120st. SA), uspeva u svojoj
nameri, izbacujući iz štampe crvenu i
zlatnu boju. Budući da je to delo od
velikog značaja za istoriju i kulturu
srpskog naroda, na kraju sve ima
srećan epilog (MA 120 st. MO).
Ljubomir Stojanović bio je predsednik
vlade, ministar prosvete, profesor, ali
je u rečima, spisima i starim srpskim

Verovali ili ne, naziv ulice
u kojoj živite vidi se u
zvezdama

štamparijama najviše uživao (stelijum
u Vi, u šestom polju). Tu se vidi i nje-
gova duša - MO, njegova radost VE,
120st, s njim samim MA u Cap.
Oseća se njegova tuga, VE u padu,
u suprotnom polju, pa još na 18 ste-
penu, konj. PL, ali to često prati velike
ljude koji su obeležili našu sudbinu i
radili za druge više nego za sebe (Vi,
pa još u šestom polju).
On je bio političar koji je bio za korak
ispred svog vremena, išao napred i
mislio na sve (UR konj Desc). UR u
Li 90 st. MA u Cap. - govori nam o
tome kako je burno, ljutito,
razočarano odbio državnu penziju. 
Da je živeo i radio u inostranstvu, kao
većina umova tadašnje Srbije, govori
puno planeta u promenljivim
znacima, kao i vladar devetog polja u
sedmom JU konj. SO.
Bio je republikanac, a ne monarhista,
što nam pokazuje MO u Vi 120 MA u
Cap 120 SA u Ta, i naravno MA 90
SO; JU. 
Vrh njegovog trećeg i četvrtog polja u
Ge, pokazuje da će jednog dana,
mnogi gradovi, osim rodnog mu
Užica, nositi njegovo ime – ME konj.
UR, što takođe svedoči o njegovom
talentu za pisanje, prikupljanje i
uređivanje raznih tekstova i pub-
likacija - ME u Vi, i to na 29 st. na
kraju znaka, stepenu koji nam donosi
i dozu predviđanja i intuicije. Voleo je
svoju zemlju, svoj narod, ali u nekom
višem intelektualnom smislu - vladar
petog polja MO u Vi. Na isti način je i
patio MO 120 SA.
Od 1935. godine ulica koja se nalazi
u jednom od najlepših delova
Beograda, u kraju nazvanom Profe-
sorska kolonija, nosi ime Ljubomira
Ljube Stojanovića. Prva paralelna
ulica nosi ime profesora Stojana
Novakovića i obe naseljavaju profe-
sori Beogradskog Univerziteta i vi-

sokih škola. Tako da, eto nama opet
profesora, fakulteta, slova i štampe.
Tu se nalazila i kuća Milutina
Milankovića ( ME konj. UR, PL 60
NE), Nadežde Petrović i mnogih
tadašnjih umova Srbije - sve komšija
do komšije!
Snimljen je i dokumentarni film o
Miroslavljevom Jevanđelju, u kome
glavni lik nosi Ljubomir Ljuba
Stojanović. Emitovan je u Sava Cen-
tru, karta je koštala 200 dinara (MA
120 SA, ME konj. PL). Priča o
Miroslavljevom Jevanđelju je priča
sama za sebe, o čemu govori i to što
je film snimljen ne po knjizi, već o kn-
jizi (ME 60 NE). Da je Miroslavljevo
Jevanđelje imalo veliku ulogu u živ-
otu Ljube Stojanovića govori i
činjenica da se ono u jednom periodu
izgubilo, (NE u Sc u njegovom
osmom polju), ali zbog dobrih as-
pekata, kao što to obično biva s Nep-
tunom, pronađeno je za vreme Prvog
svetskog rata. Selilo se i čuvalo kao i
sve ostalo državno blago Srbije. 

Serija „Zaboravljeni umovi Srbije“
emitovana 2008. godine prikazuje
emisiju o Ljubomiru Ljubi
Stojanoviću. Intelektualna ekipa
mladih ljudi podseća i vadi iz zabo-
rava ličnosti iz slavnog perioda Srbije,
dajući nam na znanje da ih nikada ne
treba zaboraviti. 
P.S: Sve planete koje opisuju oca
MA, SO i SA su naglašene u mom
horoskopu, i za mene je bilo veliko
iznenađenje, kad sam videla fo-
tografiju Ljubomira Ljube
Stojanovića, koliko liči na moga oca. 

Danica Falež, 
Ljubomira Ljube Stojanovića
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Glavni grad je prepun misterioznih priča i
čudnovatih obrta koji su obeležili njegovu
gotovo nepoznatu istoriju. Mnogi tvrde da grad
koji nema svoja mistična mesta i urbane
legende, nije prava metropola. Beograd
srećom nije u svojoj istoriji imao bizarne
zlikovce poput Džeka Trboseka, ali kao i svaki
veliki grad ima mnoštvo neobičnih priča,
legendi i misterija. Ispod sadašnjeg Beograda
leži priča o proteklim vremenima i istoriji ovih
prostora, ali ono što je misteriozno i mistično
u svemu je da upravo to što se nalazi ispod
nas neće moći da bude istraženo u potpunosti.

Nestali grad Žrnov
Ispod Beograda se nalazi nekoliko naseobina
od kojih su neka nastala još u neolitu. Tako se
ispod naselja na Banjici nalazi pravi neolitski
gradić, Vinča je jedno od najdugovečnijih
naselja na prostoru Evrope, a Kelti su nešto
kasnije jedno naselje smestili na mestu
današnje karaburme.  No, ukoliko izuzememo
Kalemegdan koji je najveća misterija ovog
grada, mesto koje je pod velom tajne je
srednjevekovni grad-tvrđava Žrnov (ili
Žrnovan) koji se nalazio na mestu gde je
danas spomenik Neznanom junaku na vrhu
Avale. Pitate se u čemu je misterija ovog
mesta od kog danas nije ostao kamen na
kamenu kao da ga nikad nije bilo? Dakle,
nejasno je zašto je ovu srednjevekovnu
tvrđavu, koja je svoj zlatni period imala u doba
srpske despotovine, kralj Aleksandar odlučio
da brutalno uništi 1934. Godine. Naime, ostaci
grada su minirani da bi se na tom mestu
podigao kompleks spomenika Neznanom
junaku po nacrtu Ivana Meštrovića. Koliko je
ideja da se sruži Žrnov bila neočekivana vidi
se iz tadašnje reakcije beogradske čaršije,
koja je bila zatečana kada se pronela
informacija da će grad da bude uništen, i sa
nevericom je primila vest misleći da je reč o
traču ili nekom kraljevom hiru, ali... Apeli
javnosti nisu urodili plodom. Dva dana je, kako
tvrde mnogi Beograđani, trajao taj nečasni čin
miniranja.  Napokon, posle mnogo truda i
dinamita 19. aprila 1934. Žrnov je prestao da
postoji, na ruševinama se fotografisao i sam
kralj, a ono malo kamenih ostataka bili su
preneti u obližnje podavalsko selo Beli Potok.
Logičnog odgovora za čin tako temeljnog
uništenja Žrnova koje je urađeno po nalogu,
inače sujevernog, jugoslovenskog monarha
nema, a pristalice teorije zavere pominju čak
i da su masoni upleli svoje prste. U prilog tezi
da koliko je kralj bio sujeveran govori i urbana
legenda da je završetak radova na zgradi
Skupštine prolongiran zbog toga što mu je
jedna gatara prorekla da će biti ubijen kada se
završe radovi (Skupština nije završena za
njegovog života), pa tim pre čudi da se odlučio
na ovaj u najmanju ruku čudan korak. Neki
istorijski izvori, pak, pravdaju kralja činjenicom
da nije znao da su grad podigli Srbi, već je
mislio da su to učinili Turci, te da zbog toga
nije imao dilemu šta da radi. Bilo kako bilo,
kralj Aleksandar je samo nekoliko meseci
posle uništenja Žrnova stradao u atentatu u
Marselju od ustaša, a neki stari Beograđani i

oni koji pamte njihove priče danas ne idu na
Avalu u posetu Meštrovićevom spomeniku iz
ličnog protesta.

Lagumi
Verovatno su lagumi najintrigantnija i
najmisterioznija pojava u Beogradu. Verovali
ili ne ispod srpske prestonice postoji na
desetine kilometara laguma, pećina,
podzemnih prolaza i hodnika. Podzemni
objekti su kroz decenije građeni za različite
potrebe, a koliko je ta čudnovata priča prisutna
kod ovdašnjih ljudi vidi se i po tome da su se
na satiričan način sa njom indirektno bavili
Dušan Kovačević i Emir Kusturica u filmu
„Podzemlje“. Deo misterija podzemnih odaja
je u tome što su većinom neistražene, i
osnovano se pretpostavlja da ih ima još više.
Sa druge strane namena nekih od ovih
laguma nikad do kraja nije otkrivena, a velika
većina Beograđana i ne zna šta se nalazi
ispod njihovih stanova i kuća. Najpoznatija
beogradska pećina nalazi se ispod
Tašmajdana i stara je oko osam miliona
godina. Ovaj prostor koristili su još Rimljani
kao kamenolom, a za vreme turske vladavine
Srbi su se tu često krili od odmazde
zavojevača. Tokom Drugog svetskog pećine
su bile rezervno komandno mesto nemačkog
generala Aleksandera Lera (čovek koji je
bombardovao Beograd). Ler je posle hapšenja
1944. jugoslovenskim vlastima pokazao šta se
sve nalazi u tašmajdanskim pećinama, pa su
čak i naši partizani bili iznenađeni. Spletom
podzemnih prostora Tašmajdana Nemci su
izgleda želeli da spoje najvitalnije objekte u
Beogradu, a po svemu sudeći uz pomoć
hodnika su se delmično povlačili tokom borbi
za oslobođenje Beograda. Dobar deo ovih
hodnika nije istražen i izgleda da su nastali
upravo u periodu nemačke okupacije. Osim
Taša beogradsko priobalje, tačnije
Karađorđeva ulica je prebogata lagumima. Na
savskoj padini postoji nekoliko desetina
laguma koji su međusobno povezani, a
trenutno može da se vidi samo njih nekoliko.
Ispod Prirodno-matematičkog fakulteta nalaze
se podzemni prolazi koji vode do obale
Dunava, a od Kalemegdana preko Očne
klinike u Džordža Vašingtona, pa sve do
Višnjičke banje postoji sistem podzemnih
hodnika koji su potpuno neiskorišćeni. O
funkciji tih objekata se vodila rasprava još
1931. godine, ali ništa nije bilo zaključeno.
Kad smo već kod Očne klinike ispod se osim
prolaza nalazi pravo malo jezero. Velikih
podzemnih prostorija ima i u Skadarskoj na
mestu gde se nalazila Bajlonijeva pivara,
hodnika i prolaza ima i na Avali na mestu gde
se nalazio rudnik, kao i u Zemunu i Bežaniji.
No, pitanje svih pitanja i najveća misterija koja
je vezana za lagume je: da li je ikada postojao
(za sada nije pronađen) prolaz od
Kalemegdana do Gardoša i kule Sibinjanin
Janka? Arheolozi će za ovu priču uvek da
kažu da je obična besmislica, i
argumentovano će da tvrde nema ostataka
takvog prolaza, a bilo bi veoma teško, skoro
nemoguće, sa tehnološkim sredstvima kakva

su postojala u prošlim vremenima iskopati
takav tunel ispode reke. Ali narod o tome priča
decenijama, a mnogi kažu “gde ima dima, ima
i vatre“!

Tašmajdanska misterija
Sigurno se pitate šta je tašmajdanska
misterija. Da li znate da većina Srba danas ne
zna gde su zapravo spaljene mošti Svetog
Save. Iako mnogi misle da su mošti prvog
srpskog prosvetitelja spaljene na Vračaru neki
dokazi govore u prilog tome da se događaj
odigrao na Tašmajdanu, približnije na mestu
gde se danas nalazi restoran „Poslednja
šansa“ a koji je u to doba nazivan Čupina
umka. Po svemu sudeći ova istorijska
misterija je nastala zbog terminološke zbrke
zbog pitanja gde je u 16. veku bio Vračar, ali i
danas izaziva polemike. Pretpostavki i dokaza
za ovu tezu ima mnogo, a pitanje gde se
zapravo odvijao događaj koji su Srbi zapamtili
pokrenuo je osamedsetih godina 19. veka
pravnik i erudita Sreten Popović.  Popović je
tada sakupio mnogo podataka koji govore u
prilog pretpostavci da se spaljivanje nije
dogodilo na Vračaru.
Popović je, među ostalim, došao o i do
predanja izvesnog Slepog Laze koji je pamtio
predanje predaka i ispričao mu sledeće: „Od
oltara hrama Svetog Marka (koji je podigao
knez Miloš), odbroj, na istok, sedamdeset
koraka. Doći ćeš do jednog uzvišenja.
Pogledaj odatle levo i desno! Vidiš li Beograd,
Savu i Dunav? E, tu, na tom vidikovcu, spaljen
je Sveti Sava. Taj brežuljak zove se Čupina
umka“. Na Tašmajdanu se kasnije nalazilo
groblje, ali mnogi ne znaju da je bio mistično
mesto koga su i Turci i Austrijanci koristili pre
toga i da su se tu nalazile ciganske čerge gde
bi se stare gatare okupljale da vračaju
beogradskim radozalncima, te otuda izraz
Vračar koji je kasnije, izvesno, promenio
lokaciju ka jugu. Dokaz više da se na tom
mestu dogodilo spaljivanje je činjenica da je
tu prolazio najvažniji put tog vremena
Carigradski drum (sadašnji Bulevar kralja
Aleksandra) kojim je prošao Sinan paša sa
moštima kako bi ga Srbi videli i gledali kako
spaljuje mošti Svetog Save. A kako je sadašnji
Vračar dobio ime, e to je već neka druga priča!

Kalemegdan
Najveća misterija Beograda je skrivena na
Kalemegdanu. Beogradska tvrđava krije dve
hiljade godina istorije koje nažalost zbog
svega što se nalazi ispod tog mesta neće moći
da bude istraženo u potpunosti. Sve što je
tokom dva milenijuma bilo poslednji krik
tehnike u vojnom smislu nalazilo se na
kalemegdanskom rtu, od Rimljana pa do Srba.
Epicentar misterioznih priča je Rimski bunar
kog neki nazivaju i pupak sveta tj. mesto
odakle je mitski junak Orfej silazio u podzemni
svet. No, bunar zapravo nije rimski nego
austrijski, (zidan od 1717. do 1731. godine), a
daleko je od toga da bude pupak! Put do dna
bunara koji je dubok 51 metar, od dvestotinak
stepenika i popločan je bizarnim pričama, a u
njemu su mnogi lakoverni lovci na blago, ali i

Pet  najvećih misterija Beograda
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neki nesrećnici okončali svoj život. Koliko je
ovaj prostor zanimljiv najbolje govore reči
čuvenog filmskog majstora „napetosti“ Alfreda
Hičkoka koji je svojevremeno izjavio da takav
prostor za njega predstavlja inspiraciju. Malo
dalje i niže od bunara je Nebojšina kula ili Kula
Nebojša. Naziv je izveden iz negacije glagola
„bojati se“ pa je jasno zašto je tako mistična.
Legenda kaže da je prvobitna Nebojšina kula
bila poslednja neosvojiva linija odbrane
Beograda za vreme despota Stefana, a nešto
kasnije tokom borbi sa Turcima vinula se u
vazduh i odletela u Donji grad, tako da je
Osmanlije nikada nisu zauzeli. Ukoliko se
manemo legendi osnovni podatak je da su
Kulu Nebojša sagradili Mađari, a Turci je
kasnije artiljerijom srušili. Ipak, najveću
misteriju Nebojšine kule čini ono što se
događalo za vreme turske vladavine gde je
smrt našlo mnogo neposlušnih hrišćana iz
Osmanskog carstva (grčki revolucionar i
pesnik Riga od Fere). Tako je kula postala
jedan od najmračnijih simbola Beograda i
samim tim velika tajna.

Tajna najstarije kuće
Jedan od najstarijih beogradskih kvartova
Dorćol prepun je misterija. Šta se sve
tajanstveno događalo u ovom delu grada
danas bi mogli da se napišu tomovi knjiga. Od
tajne lobanje „beogradskog“ neandertalca koja
je nađena u Skadarskoj tridesetih godina
prošlog veka, pa je kasnije zauvek misteriozno
izgubljena, pa do najstarije beogradske kuće
u Dušanovoj 10, Dorćol obiluje pričama.
Upravo najstarija kuća je mesto oko kog se i
danas ispredaju različite priče. Kuća ja zidana
od 1724. do 1727. po nacrtima švajcarskog
neimara Nicole Doxatta de Moureza, ali
nesrećni graditelj je kasnije pogubljen od
strane austrijskih vlasti zbog, kako rekoše tada
vlastodršci, veleizdaje! Inače, tada se
govorkalo da je Švajcarac ubijen da ne bi
otkrio tajne prolaze koji su se nalazili ispod
kuće i vodili ko zna gde. Upravo su ti prolazi
izgleda privlačili mnoge da ovoj kući daju na
značaju. Misterija koja je do danas okružuje
prvi put je u većoj meri zainteresovala
Beograđane tokom Drugog svetskog rata.
Naime, Nemci su u jednom periodu
svakodnevno i u najvećoj diskreciji nešto
užurbano tražili i kopali. Pričalo se svašta, i
sve verzije su bile vezane za nekakvo blago.
Navodno, su tu bile skrivene dragocenosti
koje su Nemci, brže-bolje, transportovali za
Berlin, ali šta su zaista tražili, i eventualno da
li su to našli, Beograđani verovatno nikad neće
saznati. Potom je odlaska okupatora prošlo
nekoliko godina, i sad zamislite iznenađene
stanare zgrade u Dušanovoj 10. koji su ispod
svoje kuće otkrili početak čudesnog tunela koji
je vodio negde duboko u središte Beograda.
Tama koja se našla ispred zaprepašćenih ljudi
koji su želeli da uđu nije im dozvolila da krenu
dublje i vide gde vodi ova misterija…. Danas
je sve manje-više urušeno i pod vodom. Inače,
ova kuća je često menjala namenu, u njoj se
nalazila i tekstilna radionica, a stanovnici ovog
dela grada pamte de se prva beogradska
pekara koja radila non-stop 24 sata nalazila
baš u Dušanovoj 10.

Preuzeto sa interneta

Целог свог живота веровао сам да
сам рођен у Европи и да у њој живим,
све до пре десетак година када се
испоставило да тек треба да уђем у
њу. У време моје младости није било
ни најмање вароши код нас која није
имала кафану „Европа“. Била је то
обично најотменија кафана у граду,
али кафа у њој је била турска, баш
као и у осталима, патос олајисан, а
зидови чађави од пећи која се
димила. 
А у свакој паланци постојао је „Салон
д’Пари“ - кројачка радња за шивење
одела по мери, у којој су на сточићима
венули француски модни часописи
стари неколико година.
Били смо свет и веровали смо да нас
Европа обожава још од оног времена
када су након завршетка Косовске
битке, верујући да смо победили,
звонила звона Нотр Дама.

Звоне звона Манасије,
Нотр Дам, Нотр Дам,
Куда идеш Танасије?
Откуд знам, откуд знам...

Сада најзад знамо куда идемо. Идемо
у Европу, баш као оне три сестре
Антона Павловича Чехова, које живе у
забитој провинцији непрестано
уздишући: „У Москву, у Москву!”

Али, баш због тога што смо наивно
веровали да смо одувек у Европи, а
испоставило се да то није тачно,
нисмо се ни озбиљно припремили да
уђемо у њу. Европа нам је, наиме,
поставила серију текстова и задатака,
а под њиховом тежином ишчезле су и
последње кафане са њеним звучним
називом и више ретко ко шије одела
по мери у салонима д’Пари, који су у
излозима обично имали Ајфелову
кулу, коју је неки локални геније
саградио од палидрваца из шибица.

Најпре, Европа нас неће примити на
своју карту ако и даље будемо сркали
чорбу и жвакали чачкалице после
јела; друга ствар, нема нам одласка
на спавање, у Европи, ако пре тога не
оперемо ноге.

Морамо, такође, и да оставимо
пушење (јер је тамо, углавном,

забрањено). Истина, уместо пушења,
које је страшно штетно по здравље,
мораћемо, као и остали Европљани,
да пређемо на шмркање кокаина и
фиксање хероином.
Уз то, краставци које будемо гајили
мораће да буду сви исте величине и
да не буду закривљени као, што
народ каже, она ствар. Што се тиче
парадајза, мораће да буде много
лепши и правилнијег облика него што
је наш, али ће, такође, бити потребно
да потпуно изгуби свој укус и да почне
да личи на дињу, банану или на
охлађену хреновку.

Што се тиче Саве, која је по
европским стандардима загађена,
мораћемо да је извадимо из корита,
оперемо, осушимо, нафајтамо,
испегламо и поново вратимо у њен
ток. Да бисмо ушли у Европу,
мораћемо о свом трошку да
подигнемо поново све срушене
мостове које нам је Европа
избомбардовала, јер каква је то
држава без мостова?

Они политичари и војници, оптужени
за ратне злочине, мораће сами да
плаћају своје затворске чуваре и да о
свом трошку поправљају лисице на
рукама ако се покваре. Када изручимо
све генерале које Европа тражи од
нас, прећи ћемо на изручивање
Милоша Обилића, Хајдук Вељка,
Карађорђа, кнеза Милоша, Гаврила
Принципа и осталих, јер ратни
злочини никада не застаревају.

Чим то све обавимо испунићемо
највећи број услова за улазак у
Европску заједницу. До тада,
сматраћу да нисам рођен у Европи,
већ у Малој Азији.

Ипак, Срби не би били Срби кад не би
доскочили Европи. Не рачунајући вас,
који читате ове редове, а већ живите
тамо, нико изгледа није приметио да
постоје Срби који су званично
чланови Европске заједнице.

То су Лужички Срби и неће да се
хвале тим да их не би избацили из
европског раја и вратили овамо, код
нас.

Еуропа - из угла
Моме Капора
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Dosadan dan u februaru, ležim. Udobnost kreveta je jedina svetla strana situacije. Iz te hibernacije budi me kucanje
na vrata gadne boje supe od gljiva. Mamina arhaična trajna naginje se u mom pravcu i gledam je kako u prazno otvara
usta. Zbog običaja skinem slušalice i neprijatni bol dlake koja se putem slučaja uhvatila između plastičnog nastavka i
žice, zabode me u jezgro malog mozga. Mamino vežbanje čeljustima dobije zvučnu kulisu: „Hajde u prodavnicu po
prašak za pecivo, treba mi za kolač.“ Jao dosade od života, da šetam stepenicama zgrade i nosim prašak u kesici,
bolesno. „Skupljaj ga sa mog ormara, ima ga dosta na mom terenu.“ Ona već okreće očima, znam kuda vodi ta intro-
dukcija. „Ma daj, smiri hormone, za minut ću.“ Vazduh kojim je napunila pluća za krik strave i užasa, laganim piskanjem
napušta dubine njezinog prsnog koša. Okreće se i napušta sobu, smirena zadovoljstvom primljenog zadatka.

Razvlačim minut. Konstelacija mojih udova nalazi se u savršenoj poziciji koju je šteta poremetiti. Bacim pogled kroz
prozor: neka bleda zvezda bavi se rastapanjem kondenzovane vlage. Kad mi dosadi i ta panorama polako se dižem
iz kreveta i lovim ravnotežu u novim uslovima. Pidžama vojničke zelene boje učini mi se dosta prefinjena za market
ispod zgrade i potencijalne poznanike koji će mi, trebalo – ne trebalo, preseći put.

Gde nađoše stepenice, praške za pecivo i majke? Donji susedi zrače celu zimsku kolekciju cipela ispred stana. Stara
Pavlovićka izložila je palmu u tropskim dimenzijama, verovatno njen lični hortikulturni uspeh. Novi bicikl Šipkovićevog
klinca sa puknutom gumom i neuspešna terca njegovih roditelja uz plač maloga probija iz stana. Ispred vrata živih
fosila Markovića nema ništa, ona je pre minut do visokog sjaja izglancala širu okolinu. Prigušen zvuk oka na vratima
koje se zaljuljalo na unutrašnjoj površini vrata i vučenje pletenih papuča sa đonom od kože po podu (bez zvučnih
dokaza, ali sigurno je stavila i pletene čarape) dokazuju da me je pratila u prolazu. Ulazna vrata su ukrašena masnim
otiskom nosa starog Šepića iz prizemlja. Miris na gume iz podruma odjednom prekida oštar spoljašnji vazduh.

Sumnjičavo ponjušim. Osećam neočekivanu opasnost. Suviše mirno i spokojno je, još malo cveća pa eto ti prave
mrtve prirode. Umesto cveća – dolazi Ema na biciklu. Osim bubuljice koja joj se formirala iznenađujuće simetrično
između obrva, dopada mi se sve na njoj, uključujući poziv da me vozi do marketa. Naravno, objasnim joj da mi treba
vrlo specifična stvar koju drže isključivo u centru grada, i zajašem pozadinu rasklimanog sivog bicikla. Ne znam da li
je to samo zbog dramaturškog efekta, ali tek sad primetim da se sunce probilo kroz oblake i odseva u njenoj
raspuštenoj kestenjastoj kosi. U ovom momentu, SMB-pidžama ne čini mi se više baš najbolja ideja. Pekar se naslanja
na vrata svog lokala i ispod kecelje češe jaja. Miris na šampon. Golubovi se čupaju za koru hleba, vrapci kao sudije
uskaču u dvoboj. „Drži me za pojas da ne padneš!“ Sumnjam u neophodnost ovog manevra, ali svejedno oprezno
dodirnem pleteni džemper pastelne boje. Majka sa decom – veći drži manjeg za ruku, zimski mantilići i crveni nosići
– čekaju da pređu cestu. Gubi mi se preciznost posmatranja: žuto sunce, pastelni džemper i braon kosa slivaju se u
savršenoj kombinaciji.

Oprezno otvaram kućna vrata. Mama u šarenoj kecelji uz radio na maksimum peva i šeta po kuhinji. „Pa gde si, sine,
ja već stavljam čokoladu! Našla sam još jedan pecilni u ormaru, sakrio se iza začina.“

Meni se smeje, a pošto to nije u mom stilu, ja samo nešto nerazgovetno zamrmljam i nastavim prema vratima boje
krem supe od gljiva.

Ela Šegina/Robida, 1987

Treće mesto na prvom literarnom konkursu „Dišem i pišem / Diham in pišem“ u organizaciji Društva srpska zajednica.
Apsolvent geografije u Kopru. Čistokrvni je mešanac Ljubljančanina i Tuzlanke. Piše kada nema sagovornika, a
poslane priče za Dišem i pišem njeni su prvi pokušaji pisanja na srpskom jeziku. U osnovnoj školi je dobila nagradu
Grlica za svoj prvi omladinski roman – Posnetek za dva/Slika za dvoje, 2001. godine. Za prijatelje je napisala i putopis
o Sardiniji: Muškarci, ograde i psi.

Dosadan dan
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Miomira Šegina
Kratka priča o baki, unuku i divljoj jabuci koja piše pesme.

Likovi:
Baka Vesna
Unuk Nenad
Čika Branko
Jabuka

Scena: Drvo jabuke u gradskom parku, na njemu gnezdo kosa, u pozadini „pravo“ gradsko  drveće, iza koga se vide visoki neboderi.

-Nenad, glas:
Uvek na proleće, kad cvetaju jabuke, ja se setim moje bake Vesne. Ne zbog imena Vesna, kako se zove i boginja proleća, već
zbog jednog starog, oronulog drveta u gradskom parku. Ko zna kako i kad se tamo zasadilo?! Uz red topola i bukvi, uredno
posađenih uz pešačke staze, raslo je i to jabukovo drvo, divlje i krivo, kao da se podsmeva ravnim ulicama i novim zgradama.
Kroz taj park sam redovno prolazio sa bakom Vesnom koja me pratila iz škole. Tako je bilo i tog oktobarskog dana, neobično toplog i sparnog. 

Scena: Pojavljuju se Nenad i baka. Dolaze do klupe, uzdišući. Odnekud se začuje kos i njegovo uporno cvrkutanje: cvi, cvi cvi!
Stoje u senci drveta.

-Nenad: Joj, kako sam ja žedan!
- Baka: Baš je vruće!
- Nenad: Bako, žedan sam!
- Baka: Pa šta da radim? Nemam vode, izdrži malo.

Kos ne prestaje da peva…

- Nenad: Bako, a šta piju ptice kad su žedne?
- Baka: Piju vodu, kao i mi.
- Nenad: Da, ali šta piju, kad nema vode?
- Baka: Ništa, trpe, kao ti i ja sada. Šta bi drugo? 
Nenad ćuti.
- Baka: Ili odlete do kakvog potoka… 
- Nenad: A misliš do fontane?
- Baka: E može i do fontane, ako nema potoka.
- Nenad: Bako, a jel ovo drvo jabuka?
- Baka: Ju, što si ti pametan. A kako to znaš?
- Nenad: Pa vidim!
- Baka: A šta vidiš?
- Nenad: Jabuku.
- Baka: Vidi, stvarno. Da ne poveruješ, usred grada pa - jabuka!
- Nenad: Bako, žedan sam.
- Baka: Uh, što si dosadan. Pa otkini jabuku, eto ti je iznad glave.

Nenad bi da dohvati jabuku, ali je premalen.

- Baka: Hi, hi… Što si smešan. Čekaj, ja ću ti je dati.

Baka je dovoljno visoka, dohvata jabuku i daje je Nenadu. Nenad zadovoljno jede jabuku dok ne stigne do njene sredine. Na
platnu se prikazuje uveličani presek jabuke i kos koji je kljuca / ili je nacrtan ugriz Nenadovih zuba.
- Nenad: Bako, šta je to u jabuci?
- Baka: To? To je njeno srce. U njemu je seme. Iz njega je poraslo drvo.
- Nenad: Iz ove malecke, nikakve mrvice izraslo je ovo drvo?

Opet vidimo baku i Nenada ispod drveta.

- Baka: Baš tako. I ja se čudim da je ovde izraslo, usred sveg smoga i nečistoće. A život je čudo, zato ga treba čuvati i poštovati. 
- Nenad: Ajde da ga i mi posadimo!

Život je tajna
odlomak iz dečije predstave
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- Baka: Gde ćemo, sinko, da ga sadimo, nismo na selu.
- Nenad: Videćeš!
Nova scena: kod kuće – prozor na levoj strani sa saksijom u kojoj je mlado drvce, uz njega stoji baka. Na desnom prozoru je radio. 
Dok se scena menja Nenad govori:

„-Nenad, glas:  Tako u razgovoru dođosmo kući. U staru saksiju stavio sam malo zemlje i u nju par semena. Baka je donela vodu
jer „bez vode nema života!“, i stavila saksiju na dobro osunčano mesto na prozoru. Posle nekog vremena pojavila se mlada biljka.
Negovali smo je kao da je malo dete. Tako sam se učio kako treba brinuti o drugom živom biću i o tome koliko za život znače
sunce i voda. A naročito ljudska pažnja.

Scena: Muzika sa radija, (dečija pesma o jabuci), baka pevuši i šapuće uz mlado drvce.  Nenad gleda, pa se čudi.

- Nenad: Bako, šta to radiš?
- Baka: Kako, šta? Pričam.
- Nenad: Joj, pa nisi tako stara da pričaš sa stvarima!
- Baka: E, šta ti znaš. Upališ računar pa pričaš sa njim, a to ti je nešto pametnije? 
- Nenad: Istina, i računar je stvar, ali ima u njemu toliiiiiiko toga.
- Baka: Hmmm… od puno toga može da boli i glava.
- Nenad: Ovo naše drvce baš lepo raste. 
- Baka: Da, jer ga lepo maziš i paziš. Nego sutra ćemo da prošetamo parkom da vidimo šta mu radi mama.
- Nenad: Kakva mama, bako?
- Baka: Ti kao da si pao s kruške! Ona jabuka u parku sa koje si jeo plod i uzeo seme iz njega.
- Nenad: A, to! Ovaj… kako da ti kažem….
- Baka: Šta? Nemoj da brineš, ide tvoja baka kao avion. Nego, dugo nisam bila u parku, još od prošlog leta.
- Nenad: Pa možda je i bolje da ne ideš.
- Baka: Šta pričaš? Idi bre, nemoj da se šališ. Ili si možda sad tako veliki pa te sramota da ideš sa bakom?
- Nenad: Nije to… nego…
- Baka: Kaži, šta me muči?
- Nenad: Pa znaš, jesenas su sređivali park, pa su onu jabuku posekli.
- Baka: A tako? Posekli! Jedino pravo drvo oni - posekli. Krivo i nelepo kvarilo im sliku grada. Baš! Budale, eto to su.
- Nenad: Vidiš, znao sam da ćeš da se nerviraš, zato ti nisam govorio.
- Baka: Znaš šta, kad dođe vreme naći ćemo neko pravo mesto za naše drvo. Ne brini!

Scena: izmenjuju se sunce, mesec, dan, noć, kiša, oblaci, grmljavina, opet sunce – vreme teče. Vidimo Nenada uz već poodraslo
drvce…“

S obzirom da u Sloveniji postoji nekoliko pozorišta koja izvode dečije predstave na srpskom jeziku, pozivam sve zainteresovane
za izvođenje novih tekstova na srpskom jeziku da mi se jave na e-mail: miomira.segina@siol.net ili na telefon 040/312-677.
Miomira Šegina
2012

Miomira Šegina živi u Sloveniji od 1980. godine. Studirala je medicinu i ekonomiju. Piše kratke priče, novinarske članke, razmišljanja
i putopise. Napisala je tri filmska scenarija (Dim u kutijici, Zaštićena vrsta, Nešto je u zraku i to nije dim cigarete) i više drama. Au-
torica je dramskog teksta za radio igru Bledsko zvono želja (Radio Slovenija, 2008). Napisala je zbirku kratkih priča Skozi
rdečo/Kroz crveno i monodramu Lepo je biti riba dok nisi na udici. 
Piše na slovenačkom i srpskom jeziku. Ima status dramatičarke, književnice, fotografkinje i moderatorke.

Epska ljubavna

Volelo se dvoje mladih,
Dvoje mladih iz dva sveta:
Ona Voda, a on Vatra.

Na oblaku mekom, belu
Sanjala je božju strelu-
Hrabru, ludu, 
Kako seče zemlju celu.

U Vatri se ponos budi,
Udara se sve u grudi:
Grom i strela, nisu snovi
To su moji oštri zubi,
Sad ćeš videt’ ko te snubi!

Sevnu munja, puče grom,
Prasknu šuma, ceo lom:
Cvrči lišće, vatra žuta
Napunila puna usta.

Ajme meni, šta to bi?!
Reče voda iz oblaka,
Za njim skoči, suze toči-
Nemoj, dragi, zemlju lomit,
Ja ću tebe jošte volit!

U potok se pretočila,
Zemlji rane zacelila.
Tad se Vatra prenu, stade,
Od sramote i ponosa
Živa, teška, jarovita.

Od tada su uvek skupa -
Voda Vatri čelo hladi,
Vatra Vodi srce pali,
Zagrljaj je njihov strastan:
Kako kaplja iskru gasne,
Tako kaplja dušom dahne!

Jošte danas tako žive –
Sad se mrze, sad se vole;
Dok je Neba, dok je Zemlje,
Vode teku, šume gore.
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Tuđe poštuj ali svoje voli

Pričali mi pradjedovi moji
Tuđe poštuj ali svoje voli
Nedaj sine ono što je sveto
A što otmeš to ti je prokleto

Nikad tuđe nemoj poželjeti
ti se svojih pradjedova sjeti
i sačuvaj običaje svoje
nedaj nikom ono što je tvoje

Glavu gore i pošteno živi
Tim riječima praunuk se divi
Nikad nemoj ti da se pokoriš
Što je tvoje to moraš da voliš

Ja se držim riječi svog pradjeda
Pred očima i sad kosa sijeda
Mnogi kažu njegova sam lika
Ti pradjeda imaš nasljednika 

I sad prođem stazom pradjedova

Goro moja, goro od junaka
Staze moje od gorskih jataka
I dan danas vi zarasle niste
I još uvijek ostale ste iste

Kud su nekad hodali hajduci
A pred zoru zavijali vuci
I sad prođem stazom pradjedova
I još uvijek to je staza moja

Vite jele krile su junake 
Hajduke i njihove jatake
Nema više hajduka u gori
Al’ se pjesma još planinom ori

Još se ori pjesma od momaka 
Goro moja poznatih junaka
Nekad gorom šetao pradjeda
Sad praunuk tradiciju neda

U unuka gledam svoga

Govor mi sijede kose
Al’ se moje srce neda
Ponosim se imam čime 
Na unuka što sam djeda
U unuka gledam svoga
Sa ponosom on me gleda
Ne postoji ništa ljepše
Kad te unuk zove djeda

Kad pogledam svog unuka
Ja ne mogu da se smirim
Moj unuče moje blago
Ja zbog tebe život živim

Ja ne žalim mladost svoju
i što mi je starost došla
Gledam unuk kako raste
Ne zalim vremena prošla

Zavičajne sanjam zore

Daleko od rodnog kraja
Zavičajne sanjam zore
Sanjam da me najmilija 
U zagrljaj sebi zove

Zavičaj sam poželio
Cvrkut ptica žubor rijeke
Staro društvo dragu svoju
I poljupce njene lijepe

Zavičaju ti si jedan
Proklete su svjetske pare
Zaželjeh se rodnog kraja
Dobrog društva pjesme stare

Uvenuće duša moja
Kao cvijeće o jeseni
Zavičaju vraćam ti se
Sve na svijetu ti si meni

Kosovo me zove

Zavičajna voda mami
Kao da me ona zove
Kosovu se svome vraćam
I ognjištu rođenome

Kosovo me zove 
I korijeni moji
Kosovo je sveta zemlja
Što se srcem voli

Svete kosti vitezova 
Kosovskih junaka
Zovu mene da se vratim
Ja zemlji predaka

Vraćam ti se kosovo
Gdje još božur cvijeta
Zemljo cara lazara 
Moja zemljo sveta

Ja sam ovdje a srce mi tamo

Rodni kraju od kad rastasmo se
Sanjam svaku kap jutarnje rose
Kao da me pjesma ptica zove
Da se vratim rodnom kraju svome

Daleko sam ja od rodnog kraja
Al me srce još sa njime spaja
U snovima nemam svoga mira
Čujem frulu na proplanku svira

Ja sam ovdje a srce mi tamo
I o rodnom kraju mislim samo
Uzalud mi sva carstva iz raja
S rodnim krajem kad me srce spaja

Suze lijem kao oblak kiše
Jer bez rodnog kraja neću više
Izdržati ja ne mogu tugu
Vratiću se kao lasta jugu

Gdje je ptica

Sivi kamen i sve stijena siva
Gdje je ptica svoje gnijezdo svila
A okolo šume i snijegovi
Tamo idem tamo srce voli

Tamo me je odhranila majka
U gorama poznatih junaka
Gdje vukovi čoporima hode
Rodnom kraju sve me staze vode

Gdje orlovi, sokoli se legu
I sva dijeca odrastu na snijegu
Gdje se pije samo izvor voda
Ja sam iz tog poznatoga roda

Gdje vukovi najavljuju zoru
I na izvor idu u čoporu
Gdje sa zemljom i nebo se spaja
To je ponos moga zavičaja

Sve je tiho selo spava

Zaspalo je selo moje
U tišini puste noći
Samo jedno svjetlo gori
Čeka draga kad ću doći

Po neki se lavež čuje
Sve je tiho selo spava
Samo meni raduje se
Ljepotica jedna plava

Očekuje da njoj dođem
Tiho noću pod prozore
Pa da opet ko nekada
Dočekamo osvit zore

Dolazim ti draga moja
Dok zvijezdice blago sjaju
Ostaćemo cijele noći
U strastvenom zagrljaju

Dođi sine oko moje

Ispred naše kuće stare
Ne čuje se pjesma više
Stara majka čeka sina
I za njime suze briše

Dođi sine oko moje
Mnogo sam te poželjela
Još jedan put da te vidim
Da bi sine preživjela

Ne dolaziš sine majci
Iz tuđine godinama
Ne dolaziš ocu majci
Pitaš li se šta je s nama

Suze oči isprale mi
Sve zbog tebe u tuđini
Kad te moli majka tvoja
Vrati nam se sine mili

Miladin Rakić - Mićo
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MUDRE MISLI -
MEŠA SELIMOVIĆ
Smiješno je možda, bio sam čovjek s onim od juče i
hoću da budem čovjek s ovim od danas, drukčijim,
možda i suprotnim, ali me to ne buni, jer čovjek je
promjena, a zlo je ako ne poslušamo savjest kad se
javi.
Lijepa riječ je kao lijepo stablo, korijen mu je duboko
u zemlji, a grane se pod nebo uzdižu.

Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad;
ona posrće i gubi se sama.

Teško će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle
različito. Lako će se sporazumjeti dva čovjeka koja
misle.

Kunem se vremenom, koje je početak i završetak
svega, da je svako uvijek na gubitku.

Četrdeset mi je godina, ružno doba: čovjek je još
mlad da bi imao želja, a već star da ih ostvaruje.

Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba
objašnjavati ni tražiti joj razlog.

Mrtve treba sahraniti, zbog sebe.

Zašto se smatra da su knjige pametne ako su gorke?

Trebalo bi ubijati prošlost sa svakim danom što se
ugasi. Izbrisati je da ne boli. Lakše bi se podnosio
dan što traje, ne bi se mjerio onim što više ne postoji.
Ovako se miješaju utvare i život, pa nema ni čistog
sjećanja, ni čistog života.

Čovjek treba da se odrekne svega što bi mogao da
zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbježni.
Moramo se odreći ljubavi, da je ne izgubimo. Moramo
uništiti svoju ljubav, da je ne unište drugi. Moramo se
odreći svakog vezivanja, zbog mogućeg žaljenja.

Ja ne biram ono što imam. Ne biram ustvari ništa, ni
rođenje, ni porodicu, ni ime, ni grad, ni kraj, ni narod, sve mi
je nametnuto. Još je čudnije što to moranje pretvaram u
ljubav. Jer, nešto mora biti moje, zato što je sve tuđe, i
prisvajam ulicu, grad, kraj, nebo koje gledam nad sobom od
djetinjstva. Zbog straha od praznine, od svijeta bez mene.
Ja ga otimam, ja mu se namećem, a mojoj ulici je svejedno,
i nebu nada mnom je svejedno, ali neću da znam za to
svejedno, dajem im svoje osećanje, udahnjujem im svoju
ljubav, da mi je vrate.

BIJU NAS, A MI ZAHVALNI
Sve čemer, sirotinja, glad, nesreće… A zašto je tako?
Ne znam. Možda zato što smo po prirodi zli, što nas
je bog obilježio.

Ili što nas nesreće neprestano prate, pa se bojimo
glasnog smijeha, bojimo se da ćemo naljutiti zle sile
koje stalno obilaze oko nas.

Zar je onda čudo što se uvijamo, krijemo, lažemo,
mislimo samo na današnji dan i samo na sebe, svoju
sreću vidimo u tuđoj nesreći. Nemamo ponosa,
nemamo hrabrosti.

Biju nas, a mi smo i na tome zahvalni.

PRIJATELJSTVO
Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema
drugome. Sve drugo može da prevari, to ne može.
Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne
može, jer zavisi od nas.
Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da
kažem, biću ti prijatelj.

Ali, bilo ovako ili onako, u njegovo prijateljstvo nisam
mogao sumnjati. Zavolio sam ga, znam po tome što
mi je postao potreban, što nisam zamjerio ničemu ma
šta da je rekao ili učinio, i što mi je sve njegovo
postalo važno.

Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba
objašnjavati ni tražiti joj razloge. Pa ipak to činim,
makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka
koji je unio toliko radosti u moj život.
Pitao sam ga jednom, kako to da je baš meni
poklonio svoje prijateljstvo. Prijateljstvo se ne bira,
ono biva…ko zna zbog čega, kao ljubav. A ništa ja
nisam poklonio tebi već sebi…

O BOGU 
Bog je odbrana od besmisla, od straha,  od samoće.
Samo Bog zna svačiju krivicu, ljudi ne znaju.
Moja molitva i moja pokora, moj život i moja smrt, sve
to pripada Bogu, stvoritelju svijeta. Ali moja žalost
pripada meni.
Bog je sve ono što ne znamo, sve ono što želimo a
ne shvatamo, sve ono što se ne može [...]

STRAH 
Najgori je bezrazložni strah. Strah koji ima svoj razlog
i korijen možeš da primiš, ma kakav da je, može se
izmjeriti ljudskom mjerom, može mu se odrediti
domet i uvir. A možda i nije bezrazložan, samo ne
možeš da mu nađeš razlog. Zato postaje opasan, jer
je svuda,u svakom pokretu, u svakom glasu, u svemu
[...]
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Beznačajne reči, dugi pogledi i nesvesni osmejci povežu se u siguran most koji se sam gradi.
Bolje poštena smrt, nego sramotan život. 
Bolje svašta jesti, nego svašta govoriti. 
Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje.
Bruka nikad ne ide na životinje, nego na čovjeka.
Davljenik se i za slamku hvata. 
Dobar glas daleko ide, a loš još dalje. 
Dobro je teško videti, a lako se pozna. 
Dođu tako ponekad vremena, kada pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati.
Dok jednom ne smrkne drugome ne svane. 
Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati. 
Drvo se na drvo naslanja a čovek na čoveka. 
Drvo se savija dok je mlado.
Državi ne duguj, sa žandarima ne druguj, a ženi tajne ne kazuj.
Državu čuvaj od neprijatelja, a ženu od prijatelja.
Drži se novog puta i starog prijatelja. 
Gvožđe se kuje dok je vruće.
I vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara
našim shvatanjima i sklonostima.
Kakvu ljubav prema prijateljima nudi takve će i prijatelje naći.
Kao glad, ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti.
Ko do dvadeset ne zna, do trideset nema, teško kući koja ga ima.
Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.
Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.
Ko ne plati rukom, taj će dušom.
Ko se ljudi ne stidi, ljudi se ne boji.
Ko staro ne krpi, ni novo ne nosi.
Ko visoko leti, nisko pada.
Kod ljudi koji čedno žive ruke su mirne, bele i večito mlade.
Ne valja pljuvati pa lizati.
Neki su gluvi na tuđe reči, oni su nesreća i sebi i drugima. Ali uvek treba pokušati. Pitaćeš: zašto? Nizašto. Da
bude manje gluvo i pusto.
Nema zime dok ne padne inje, ni proleća dok sunce ne sine, ni radosti dok ne deliš s kime.
Nemoj da te pita starost gde ti je bila mladost.
Nije sramota pasti, sramota je ne dići se.
Nije zlato sve što sija.
Obećanje, ludom radovanje.
Oduvek je i svuda tako, da se sitni i bezimeni ljudi penju na leševe onih koji su oboreni u međusobnoj borbi
velikih.
Ono što u ljudima postoji zversko ne može se ukrotiti nikakvim poklonom, koliko se to može ukrotiti lepom
rečju.
Prazna vreća ne može uspravno da stoji.

Mudre misli
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