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Новине српске

СВЕЧАНО ОТВОРЕНИ И ОСВЕШТАНИ 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ ССДС



Као што сам наслов каже Савез српских друштава Словније у којега је учлањено четрнаест 
српских друштава је добио своју кућу. После дванаест година смо дочекали дан када смо на 
најсвечанији начин освештали и отворили своју канцеларију. Канцеларију у којој ћемо моћи 
да одржавамо састанке, имати дежурства где ће моћи да наврате поред чланова Савеза и 
сви Срби који желе да се упознају са нашим радом као и са радом српских друштава. Такође 
даваћемо информације нашим људима око битних питања за њих. То је простор где ћемо  
примати наше госте и пријатеље што смо до сада радили по разним кафанама. Тај велики 
дан је био 15.11.2008.

Дан раније је одржана Девета смотра српских фолклорних група из Словеније на којој је 
наступило девет српских друштава. На смотри је приказани врхунски наступи што су 
потврили и сви еминентни гости од амбасадора Србије, амбасадора Босне и Херцеговине, 
државног секретара министарства за дијаспору, преставници словеначких институција 
као и многобројни гледаоци међу којима су били многи угледни српски привредници из 
Словеније. Оба дана гост Савеза је био Миодраг Јакшић државни секретар министарства 
за дијаспору Републике Србије. Поред присуства на смотри те отварању просторија 
Савеза организован је састанак са Пераном Бошковићем, парохом љубљанским и обилазак 
градилишта српског културно пасторалног центра у Љубљани.

Делегација Савеза је била на пријему у Министарству за дијаспору где се говорило о 
сарадњи и помоћи матице око решавања положаја нас Срба у Словенији. После неколико 
дана тачније 11.11.2008 делегација Савеза је учествовала на конференцији о положају 
Срба у региону коју је организовало Министарство за дијаспору Републике Србије. На истој 
конфернцији је усвојена декларација коју објављујемо у нашим новинама која је одлично 
замишљена и требамо сви заједно да радимо на њеној реализацији. На самој конференцији 
делегацију Савеза је примио и мр Срђан Срећковић министар за дијаспору са којим је главни 
и одговорни уредник Мостова Душан Јовановић обавио интервју који такође објављујемо 
у овом броју.

Савез у свом годишњем плану поред редовних активности проводи и неколико пројеката 
који су подједнако важни за Савез као и друштва у Савезу а то су; Српске новине Мостови, 
Васкршњи сабор – дани српске културе у Љубљани, Смотра српских фолклорних група у 
Словенији, интернет портал и семинар за уметничке вође фолклорних секција.

Наравно за све те пројекте је потребан и новац и управо око тих питања се разговарало 
и у матици а разговара се и са институцијама у Словенији која отварају конкурсе и 
додељују средства за пројекте. Посебно је наглашено да су средства која додељују словеначке 
институције за нас, пошто нас броје у друге етничне заједнице, минимална и са њима је 
тешко било шта квалитетно урадити. 

Ако наведем пример за 2009 годину за све нас (Србе, Хрвате, Македонце, Црногорце, 
Албанце, Немце итд. -  преко 200.000 људи) је одобрено око 200.000,00 еура а Мађари и 
Италијани за своје деловање добију 3.200.000,00 еура. Такође Роми који имају специални 
статус добију далеко више него сви ми.
Ако наведем да нити Савез нити друштва за своје редовно деловање и трошкове не добију 
ништа већ је све везано за културне пројекте тако да те трошкове покривамо сами или уз 
помоћ наших људи донатора којима се и овом приликом најискреније захваљујем. У Савезу 
као и у друштвима нико није запослен нити ико добива било какву надокнаду за свој рад. 
И поред тога радимо напредујемо и опстаћемо али ћемо се борити за боље услове. 

На поправку нашег положаја очекујемо активније ућешће наше матице Републике Србије 
као и Републике Српске. 

Због недостатка средстава ово  је задњи број Мостова за ову година и ја користим ову 
прилику да свим верницима честитам долазеће празнике и много успеха у новој 2009. 
години а Савезу и друштвима да добију више средстава за своје квалитетне пројекте.
Као што ћете видети у овом броју ми имамо доста материјала и жеља нам је да новине 
издајемо месечно али нажалост са средствима која добијемо од Министарства за културу 
Републике Словеније можемо да издамо један број а Министарство културе Србије нам 
покрива за сада три броја.

Мр Драго Војводић
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Коначно 
у својој кући



Никола Тодоровић

Отворен и освештан 
пословни простор 

Илија Јанковић

Као гром из 
ведра неба

Драган Недељковић

Песма нас је 
одржала

Ранко Павловић

Кад Србин полаже 
црногорски

Остоја Шобот

Еволуционизам и 
креационизам

 
Сузана Бајић

Једна душа
а два тијела

Весо Марјановић

Дани српске 
културе

 
Неда Галијаш

Међукултурни
мост

Издавач
Савез српских друштава Словеније

За издавача
председник мр Драго Војводић

Главни и одговорни уредник
Душан Јовановић

Лектор за српски језик
Мића Живковић

Графичка обрада и прелом
Душан Јовановић

Обликовање
Бранко Баћовић

Молимо, да сви дописници шаљу своје 
текстове и фотографије потписане (CD) 
на адресу:
SSDS, p.p. 6006,
1001 Ljubljana

или по електронској пошти:
mostovi@zsds.si

www.zsds.si

Штампа:
Impress d.d. Ivančna Gorica

Излази 4 до 6 бројева годишње

Штампање часописа омогућили:

Часопис уписан у регистар јавних 
гласила у Министарству за културу 
Републике Словеније под бројем 
785.
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Делегација Савеза српских друштава Словеније, коју 
је водио мр Драго Војводић, председник, а коју су 
сачињавали још Боро Мирић потпредседник и Никола 
Тодоровић, секретар  ССДС, имала је 24. 10. 2008. срдачан 
пријем и разговоре са представницима Министарства за 
дијаспору Србије, које је предводио Миодраг Јакшић, 
државни секретар, а у којима су учествовали и Симон 
Ђуретић самостални саветник и Олга Милојевић, 
начелник правне службе у МЗДС.

Председник ССДС обавестио је представнике МЗДС о стању 
и положају српског народа у Словенији и активностима 
друштава учлањених у ССДС, као и самог Савеза у циљу 
очувања српскога језика и културе код припадника 
српскога народа у Словенији, као и о проблемима са 
којима се српски народ сусреће у Словенији. Председник 
је посебно нагласио важност реализације програма и 
пројеката, које су друштва, учлањена у ССДС и сам Савез 
у 2008 години, планирали и који се успешно приводе 
крају, што је прихваћено као обострано задовољство, јер 
је било доста пројеката који су и финансијски подржани 
од стране МЗДС и Министарства за културу Србије, а који 
су били подржани и од стране словеначких институција. 

Председник и секретар Савеза обавестили су 
представнике МДС о корацима које је Савез предузео 
код институција у Словенији, пре свега код Министарства 
за културу Словеније, Јавног фонда РС за културне 
делатности, као и код институција града Љубљане, које 

такође и материјално подржавају поједине програме и 
пројекте појединих друштава, учлањених у Савез, као 
и самог Савеза. Са друге стране су успостављени добри 
контакти и са појединим представницима политичких 
странака, које претендују да саставе владајућу 
коалицију у будућој влади Словеније и важност јаког 
ССДС као кровне организације, око које се окупљају она 
српска културна и друга друштва, која са својим радом 
препознатљивије доприносе повезивању српскога 
народа и српске културе са словеначким народом и 
институцијама на једној страни, као и повезивања 
српског народа из Словеније са својом матицом Србијом, 
Републиком Српском и Србима у Републици Хрватској 
и свету, који су организовани у друштва и друштвене 
организације тих земаља. 

Представници МЗДС су обавештени и о одличној сарадњи 
ССДС с Српском православном црквом у Словенији, која 
је једина српска институција, око које се Срби окупљају из 
свих држава, насталих из бивше Југославије. Председник 
Војводић је пренио поздраве Министарству за дијаспору 
упућене од Перана Бошковића, пароха љубљанског.

Представници МЗДС били су обавештени и о 
проблемима, са којима се Срби у Словенији сусрећу, а 
којима у великој мери доприносе, пре свега појединци, 
који се декларишу као представници неких друштава, 
а која су тако маргинална и у смислу организованости 
српског народа, његове признаности и препознавања 

не представљају позитивног правца за решавање 
отворених питања у Словенији, него супротно, у великој 
мери су вођени личним интересима, што је штетно за 
српски народ у Словенији као целину. На крају свога 
излагања, председник ССДС позвао је представнике 
МЗДС да посете ССДС 14. и 15. новембра 2008, када се 
одржава смотра фолклорних група српских друштава 
Словеније у Љубљани, а 15. новембра свечано отварање 
и освештење просторија ССДС, где ће бити и разговора 
са српским привредницима у Словенији, што је било са 
задовољством прихваћено.

Државни секретар Миодраг Јакшић је изразио посебно 
задовољство, што је имао прилику да се сретне са 
представницима ССДС и пренео поздраве министра 
Срећковића свим Србима у Словенији, а посебно је 
подсетио да МЗДС жели да су Срби у Словенији што 
организованији преко културних и других друштава и 
Савеза, који је кровна организација организованих Срба у 
Словенији и о томе ће МЗДС посебно водити рачуна. МЗДС 
жели озбиљног и објективног саговорника, на кога се 
може ослонити и подржати у програмима и пројектима, 
а који има препознатљиву улогу и код институција у 
Словенији, са којима Србија жели што бољу сарадњу на 
свим подручјима, а ССДС је једина институција на нивоу 
државе, који се као такава препознаје и прихваћа. МЗДС 
ће у даљем раду и подржавању програма и пројеката 
појединих друштава и Савеза дати посебну важност, а о 
томе ће посебно бити говора и наглашености, када буде 
долазио у Љубљану 14. новембра.

После успешних и срдачних разговора на МЗДС, су 
делегација ССДС и представници министарства посетили 
Сајам књига у Београду, на коме се представљају највећи 
европски издавачи писане речи, где смо се уверили да 
књига има, и поред садашњих технологија, још увек 
важну улогу у националним културама што нас посебно 
радује. 

Никола Тодоровић

Посета ССДС
Министарству за дијаспору
Веома срдачан пријем и успешни разговори представника Савеза српских друштава Словеније са представницима 
Министарства за дијаспору Републике Србије

Представници МДС и ССДС

Миодраг Јакшић са Мостовима
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Дугогодишњем путешествију од једне до 
друге адресе најзад је дошао крај. Ријешено 
је једно од најважнијих питања за рад 
сваке организације, па и Савез српских 
друштава Словеније, јер без колико-толико 
нормалних услова тешко је замислити било 
какво дјеловање, а један од главних услова 
је пословни простор, односно мјесто у 
коме ће бити сједиште Савеза и гдје ће се 
обављати не само свакодневне него и друге 
активности које произлазе из програмских 
оријентација.

И тако је, ево, ријешен и овај проблем. 
Ваља напоменути да је вођство Савеза 
у два наврата разговарало са Зораном 
Јанковићем, градоначелником Љубљане, 
али он сам није нам могао непосредно 
помоћи с обзиром да Савез није 
организација локалног нивоа, али је зато 
вођству Савеза скренуо пажњу на начин 
којим би се овај проблем могао ријешити. 
Одмах је успостављен контакт, односно 
обављени разговори са начелницом за 
некретнине Градске општине Љубљана гдје 
се покушало пронаћи најбоље рјешење. 
Послије тог разговора и још неких 
обављених контаката са истом службом, 
понуђено је рјешење у виду издавања 
пословног простора у Грабловичевој 
улици 28, у Љубљани. С обзиром да се, 
у том тренутку, то показало као најбоље 
рјешење, прихваћена је понуда и убрзо 
затим потписан је уговор о издавању 
односно коришћењу простора. Простор је 
величине 21 м2. Убрзо након потписивања 
уговора преузети су кључеви и кренуло се 
са преуређењем и опремањем. Сам простор 

је тако опремљен да ће у њему моћи да се 
одржавају састанци до 20 особа, а суседни 
простор припада градској општини и може 
да се користи за веће састанке, до 100 особа, 
или неке друге активности. У просторијама 
ће бити дежурства два пута седмично по 
три сата.

Простор није затечени у баш најбољем 
реду (види слику), било је потребно 
урадити много ствари да се доведе у ред 
и функцију. Паркет је био у веома лошем 
стању и захтијевао је брушење и лакирање, 
зидови кречење, а прозори и врата бојење. 
Било је потребно набавити намјештај и 
другу опрему, инсталирати телефон и 
интернет, поправити електро инсталацију и 
још много ситних ствари, али упркос малом 
броју људи који су могли бити ангажовани, 
или како Његош каже: “Мало руках, малена 
и снага”, све то се некако пребродило. 
У помоћ су прискочили донатори који 
су својим донацијама помогли да се све 
наведено уради, а потребно је поменути 
и средства Министарства за дијаспору 

ССДС добио
пословне просторе

Након 12 година постојања коначно је и Савез српских друштава Словеније ријешио проблем пословних простора

која су одобрена као пројекат за уређење 
просторија и набавку потребне опреме. 
Свим донаторима и Министарству за 
дијаспору Савез се захваљује како на 
донацијама тако и на правом односу према 
нашој кровној организацији.

Можемо рећи да започиње нови период 
у животу и раду, како Савеза српских 
друштава Словеније тако и свих друштава 
која су у Савезу, јер се обезбјеђивањем 
нормалних услова за рад стичу и услови 
за све оне активности које су у плану и 
програму.

Добиванјем пословних простора Савез 
стиче услове да постане институција у 
правом смислу ријечи, досадашнје лутанје 
од једне адресе до друге у многоме је 
отежавао нормално дјеловање и томе је 
коначно дошао крај, и ндамо се да од сада 
све креће на боље.

Душан Јовановић

...а овако након адаптације и опремања

Овако је изгледало прије....



Дана 15. 11. 2008. је свечано отворен пословни простор ССДС у улици Грабловичева 28 у Љубљани. Пословни простор је освештао 
протојереј-ставрофор Перан Бошковић, парох љубљански, у присуству бројних званица, међу којима су били и Миодраг Јакшић, државни 
секретар у Министарству за дијаспору Србије, Александра Калезић, аташе за културу Амбасаде Републике Србије у Словенији, Горан 
Драгољић, представник амбасаде БиХ у Словенији, Дамјана Голоб Лаврич, представница Министарства културе Словеније и други уважени 
гости који су финансијски помогли набавку опреме за наведени простор, као и представници друштава учлањених у ССДС.
Захваљујемо се свима који су се одазвали нашем позиву и својим присуством увеличали овај, за ССДС заиста празнични догађај.

Никола Тодоровић

Свечано отворен и освештан 
пословни простор ССДС 
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Опремање простора омогућили:
Министарство за дијаспору
Славко Павловић
Томислав Ђокић
Василије Ћускић
Неђо Врабичић
Урош Мушић
Даница Вујановић
Миливоје Кузмановић
Далибор Беговић
Рајко Макарић
Јагош Репановић
Драган Шурлан
Тодор Гргић
Раде Мијатовић
Перица Лужија
Драго Војводић
Бранко Матијевић
Станојло Вајовић
Александар Николић
Бошко Савановић
Драган Живановић
Милан Стојиновић
Војо Ђокић
Павле Радовановић



У Београду је у уторак, 11. новембра 2008. 
у организацији Министарства за дијаспору 
одржана друга Конференција српских 
организација и асоцијација из земаља 
окружења. На Конференцији су били 
присутни представници српске дијаспоре, 
односно организација и удружења из 
Мађарске, Румуније, Грчке, Македоније, 
Црне Горе, Албаније, Босне и Херцеговине, 
Хрватске и Словеније.  

У име Савеза српских друштава Словеније, 
конференцији су присуствовали мр Драго 
Војводић, председник ССДС и Душан 
Јовановић, главни и одговорни уредник 
новина српских Мостови.

Конференцију је отворио мр Срђан 
Срећковић, министар за дијаспору. У 
свом излагању истакао је да Србија тежи 
убрзању регионалних и евроатлантских 
интеграција и очекује да и српској мањини 
буду загарантована права по највишим 
међународним стандардима, онако како 
су та права загарантована мањинским 
заједницама у Србији. Исто тако навео је 
жељу да се ојача однос матице и дијаспоре 
и у том смислу је важно да положај српске 
заједнице у земљама окружења буде на 

Положај српске заједнице 
у земљама окружења 

задовољавајућем нивоу.  У припреми је 
и Закон о дијаспори од којег се очекује 
да доведе до побољшања међудржавних 
односа.

Конференцијом је предсједавао државни 
секретар Миодраг Јакшић, а на њој 
су учествовали и помоћник министра 
дијаспоре Вукман Кривокућа, Његово 
Преосвештенство Епископ Атанасије, 
као и бројни представници српских 
асоцијација из земаља окружења.  
 
Мр Драго Војводић, предсједник Савеза 
српских друштава Словеније у свом 
излагању говорио је о статусу и положају 
српске заједнице у Словенији. Посебно је 
истакао да држава није ријешила питање 
статуса српске заједнице, као ни осталих 
национални заједница и да се с тиме 
крше међународни договори, конвенције 
и повеље о поштовању људских права и 
слобода. У вези положаја навео је проблеме 
у дјеловању српских организација, 
друштава, који проистичу из недовољног 
и неадекватног начина финансрирања 
од стране државе, што је аргументовао 
конкретним примјерима.

У току Конференције делегацију ССДС 
примио је мр Срђан Срећковић, 
министар за дијаспору. У кратком, али 
веома срдачном и отвореном разговору, 
предсједник Војводић представио је рад 
ССДС и друштава која су у Савезу. Поред 
тога дотакао се и питања о којима је ријеч 
на самој Конференцији као и других 
питања везаним за рад и дјеловање Савеза 
и српске заједнице  у Словенији. Важно 
је истаћи да је овом приликом дата пуна 
подршка ССДС и његовом дјеловању као и 
односима са Министарством за дијаспору. 
Конференција је закључена усвајањем 
„Декларације о сарадњи и унапређењу 
веза Републике Србије са припадницима 
српске заједнице у земљама окружења“ у 
циљу побољшања статуса српске заједнице 
у тим земљама.

Душан Јовановић

Мр Драго Војводић излаже свој реферат

У разговору са министром Срећковићем

Радно предсједништво конференције

Одржана Друга конференција о положају и перспективама српске заједнице у земљама окружења

Новембар 2008  |  Актуелности  |  07   



1. Подржавамо предлог Министарства за дијаспору да Скупштина 
Србије донесе Закон о дијаспори, којим ће се уредити права и 
положај држављана Србије који живе ван Републике Србије, 
припадника српског народа ван Србије и свих оних који државу 
Србију сматрају својом матичном државом и регулисати њихови 
односи са Републиком Србијом. 

2. Предлажемо да надлежни органи Републике Србије закључе, 
односно ратификују преостале споразуме о заштити права 
националних мањина, споразуме о научно  техничкој и културно 
 просветној сарадњи и споразуме о социјалном осигурању са 
земљама у окружењу, са којима ови уговори нису потписани, 
односно ратификовани. Залажемо се за примену принципа 
реципроцитета, односно за признавање свих права српској 
мањини која су гарантована припадницима националних мањина 
у Србији, укључујући и реципротитет при финасирању активности 
организација и удружења од стране домицилне државе. Залажемо 
се и за признавање наших возачких исправа у иностранству. 

3. Предлажемо да се од држава у окружењу, које то нису 
учиниле, тражи да у складу са Декларацијом УН о правима 
припадника националних, верских и језичких мањина (чланови 
1. и 2.), предузму законодавне мере и омогући српској заједници 
заштита егзистенције, националног, културног, верског и језичког 
идентитета као и активно учешће у доношењу одлука на начин који 
је у складу са националним законодавством тих земаља. 

4. Ради очувања, развоја и изражавања српског језика, културе, вере, 
традиције и обичаја, предлажемо надлежним органима државе 
Србије да планирају и обезбеде већа материјална и финансијска 
средства за јачање развојних програма националних, друштвених, 
културно просветних, научних организација, клубова, савеза и 
удружења српске заједнице у земљама региона, а првенствено за 
потребе школа и медија на српском језику. 

5. Залажемо се за политику давања олакшица припадницима 
дијаспоре приликом уписа у средње школе и факултете у Србији, 
путем обезбеђења једног броја места, и обезбеђење осталих 
бенефиција какве имају домаћи студенти и ђаци (стипендије, 
смештај у домове, повлашћен превоз, здравствена заштита и сл.). 

6. Предлажемо формирање посебне организационе јединице 
унутар Министарства за дијаспору Владе Србије, за развој сарадње 
и унапређење веза са српским народом из земаља окружења, 

7. Министарство за дијаспору поздравља сваку иницијативу за 
унапређење економске, културно просветне, научне и сваке друге 
сарадње у региону. У том циљу предлаже се формирање економског, 
културно просветног и статусног савета за земље у окружењу, који 
ће радити на унапређењу сарадње Срба из земаља окружења 
са матицом. Савет би чинили представници Министарства за 
дијаспору и других надлежних (и заинтересованих) министарстава 
из матице, као и представници српских организација из земаља 
окружења. Савети ће припремити стратегију о сарадњи Срба из 
земаља из окружења и Србије. 

8. У билатералним односима са суседним земљама тражити 
стварање неопходних услова за одржив повратак прогнаног 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ

Опредељени да градимо добросуседске односе са свим земљама у региону, сматрајући да су мањине важан чинилац побољшања 
међудржавних односа, стремећи регионалним и европским интеграцијама, истичући потребу поштовања права националних мањина по 
највишим међународним стандардима, учесници конференције „Положај и перспективе српске заједнице у земљама окружења“, одржане 
11. новембра 2008. године у Београду, усвојили су следећу 

ДЕКЛАРАЦИЈУ О САРАДЊИ И УНАПРЕЂЕЊУ ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРИПАДНИЦИМА СРПСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ У ЗЕМЉАМА ОКРУЖЕЊА 

српског становништва и враћање његове имовине као и приступ 
свим припадајућим правима. Омогућити припадницима српске 
заједнице да поново добију држављанство Словеније из чијег 
регистра држављана су избрисани. Залажемо се да представници 
српске заједнице у Мађарској, у складу са Уставом ове земље 
имају свог посланика у мађарском парламенту. Обуставити 
дискриминацију по етничком принципу и обуставити нападе на 
физички интегритет и имовину српског становништва у срединама 
у којима се овакве појаве догађају. Инсистирамо на доследном 
спровођењу одредби устава и закона о правима која гарантују 
конститутивност, односно статус националне мањине, као и 
активном учешћу српске мањине у економском и друштвеном 
животу суседних земаља. Дајемо подршку Републици Српској да се 
сачува Дејтонски мировни споразум, који гарантује конститутивну 
улогу српском народу у Босни и Херцеговини. 

9. Предлажемо отварање генералних конзулата Републике Србије 
у Скадру, Херцег Новом, Беранама и Книну, односно именовање 
почасних конзула Републике Србије у срединама у којима у знатном 
броју живе припадници српске заједнице, као и оснивање српских 
културних центара у Темишвару, Сарајеву, Будимпешти, Подгорици, 
Котору, Скопљу и Љубљани, који ће допринети побољшању 
политичких и привредних веза Србије са земљама у окружењу и 
потпунијем задовољавању потреба српске заједнице у области 
културе и образовања, информисања и привредне сарадње. 

10. Предлажемо да евидентирање и заштита културно  историјских 
споменка, комплекса, задужбина и храмова српског народа буде 
приоритетан задатак надлежних државних органа и институција 
културе матичне земље. 
У том смислу предлажемо надлежним органима да паралелно са 
решавањем питања повраћаја црквене имовине по захтеву земаља 
из региона, истовремено захтевомо од земаља региона, да убрзано 
раде и на повраћају имовине Српској Православној Цркви. 

11. Залажемо се за отварање граничних прелаза Врачев Гај 
 Соколовац, на румунско српској граници и прекатегоризацију 
малограничног прелаза Сечањ Фењ у гранични прелаз, као и 
отварање граничног прелаза Огут (Трговиште  Крива Паланка) 
на македонско српској граници, ради лакше комуникације наше 
мањине са матичном државом. 

12. Предлажемо да надлежни државни органи више инсистирају 
да радио телевизије са нациналном фреквенцијом у својим 
програмима квантитативно и квалитативно посвете одговарајући 
већи простор животу и раду српских заједница у окружењу. 

13. Неопходно је да се надлежни државни органи и стручне 
институције у Републици Србији определе како ће, на основу 
ставова струке и уз претходно осигурање материјалних средстава, 
да обезбеде најефикасније учење српског језика, првенствено за 
најмлађе припаднике нашег народа из суседних земаља, али и 
шире. 

Министарство за дијаспору, Васе Чарапића 20, 11000 Београд, тел: 
+381 3202 900, 3202 901, факс: +381 011 2636 815 www.mzd.gov.rs 

info@mzd.gov.rs 
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. Као данас се сјећам вијести из Републике Српске када 
су јавили да је премијер Републике Српске Милорад 
Додик потврдио да је велико срце нашег »ШУМЕ« 
престало да куца.

Милан Јелић је 1. октобра 2006. године, као кандидат 
Савеза независних социјалдемократа, на општим 
изборима изабран за предсједника Републике Српске.
Рођен је 26. марта 1956. године у селу Копривна код 
Модриче. Основну школу је завршио у родном селу, 
средњу у Добоју, Економски факултет у Суботици.
Био је ожењен и има једног сина коме је име дао по 
имену свога оца Петар. На Економском факултету 
у Бањалуци је магистрирао и одбранио докторску 
дисертацију под називом »Проблеми и модалитети 
организационо-управљачке трансформације преду-
зећа у транзицији«.

Радио је у органима државне управе општине Модрича, 
био директор предузећа »28 јуни«, а у новембру 
1993. године као члан Српске демократске странке, 
именован је за генералног директора Рафинерије уља 
у Модричи. На челу Оптиме је био више од тринаест 
година. Члан Српске демократске странке је био до 
1998. године када је једноставно морао да напусти ту 
странку и пређе у Савез независних социјалдемократа, 
коју је и тада водио Милорад Додик. За министра 
привреде, енергетике и развоја у Влади Републике 
Српске изабран је у фебруару 2006. године.

За менаџера године у Републици Српској проглашен 
је 2002. године, а за менаџера деценије у БиХ у 2003. 
године. У раној младости био је истакнути спортиста 
и сви ми који смо заједно са покојним Јелићем 
играли фудбал за Врањак и Модричу знамо каква 

је то била величина од човјека. На самој сахрани 
у Модричи испред ССДС су били присутни бивши и 
садашњи предсједници, Илија Јанковић и мр Драго 
Војводић. Никада нећу моћи да заборавим ријечи 
које је изговорио на комеморацији, у име свих грађана 
општине Модрича, начелник општине Младен Крекић. 
Дословно је рекао:

»Незамисливо је колико је тешко Твој одлазак пао 
онима младима који се баве спортом јер Ти си им 
био и узор и ослонац. Ти си им отварао простор и 
пружао могућности и у Одбојкашком и Фудбалском 
клубу Оптима Модрича, и свим спортским клубовима 
широм Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Незамјењива је Твоја улога организатора фудбалског 
спорта у Републици Српској и БиХ у цјелини. Знали су 
то препознати они који су Те бирали за предсједника 
Фудбалског савеза Републике Српске и БиХ и члана 
Правног комитета како Европске фудбалске федерације 
тако и Свјетске фудбалске асоцијације. 

Мени, а и свима онима који су Те знали, увијек је било 
необјашњиво како си успијевао наћи времена за 
свакога човека коме је требала Твоја утјеха и помоћ, 
за рад у привреди и политици истовремено, за спорт 
и науку, како си успијевао спојити за многе неспојиво. 
Како Ти је успјело да спојиш аналитичке, истраживачке 
и научне радове из области менаџмента и транзиције, 
који су добили високе оцјене стручне и научне јавности, 
са фудбалским утакмицама, политичким скуповима и 
свакодневном комуникацијом са грађанима Републике 
Српске без обзира на узраст, националну и религиозну 
припадност, политичка опредјељења и ставове. Све то 
показује Твоју изузетну ерудицију, стваралачку снагу 
и енергију коју су препознали сви грађани Републике 

Српске, када су Ти повјерили мјесто предсједника. Од 
многобројних признања највише си се радовао Ордену 
Светог Саве првога реда кога Ти је додијелио Свети 
синод Српске православне цркве као и Видовданској 
повељи Твога родног града Модриче.

Још си двије наизглед неспојиве ствари успио 
помирити - космополитизам и локалпатриотизам. 
Нико Модричом није ходао, а да је више од Тебе 
био Европљанин и космополита у правом смислу те 
ријечи, Европљанин по политичким опредјељењима 
и манирима, а Модричанин по срцу и души по 
поријеклу и пријатељима, по друговима и комшијама, 
по солидарности и разумевању. Сваки Твој повратак 
из европских пријестоница у Твоју Модричу, на Твоју 
Требаву био је празник и за Тебе и за нас. Дошао си 
нам данас да овдје останеш заувијек да постанеш 
дио историје овога града, али и темељ и залог његове 
будућности, дошао си да вјечно бдијеш над својом 
Модричом, Требавом, Вучјаком и Посавином, али и 
шире над цијелом Републиком Српском.

 Отишао си у годинама у којим си своме народу и 
својој земљи још могао вриједног много дати, отишао 
си у годинама у којима ће нам много недостајати 
твоја дипломатска вјештина, мудрост преговарача, 
способност визонарства, организацони таленат, али 
и храброст и чврстина да аргументовано браниш 
постојање и интересе Републике Српске. Но, оно што 
си радио и урадио до сада, чврст су темељ за опстанак 
Републике Српске и јасан путоказ свима нама који 
настављамо Твоје дјело и Твој пут. У темеље Републике 
Српске уградио си све своје способности, уградио си 
крупне резултате, који ће остати трајна вриједност и 
који ће се трајно памтити, јер покољења дела суде, а 
тај суд ће сигурно бити незаборав.

Корачао си брже, сигурније и јаче од свих нас, зато 
си пред лице Божије и стигао раније. Дијелио си 
срце свима онима који су га тражили, зато си га тако 
брзо и потрошио. Издало те на Свјетски дан срца на 
спортском здању клуба Модрича, који си Ти стварао и 
много волио.«

Представници Савеза српских друштава Словеније 
које сам ја водио у Бања Луку, на разговоре са 
предсједником Јелићем, неће никада заборавити 
толику широкогрудост једнога човјека на таквом 
положају, желио је и обећао да ће помоћи српском 
народу у Словенији да ријешимо горући проблем 
око статусног питања. Драги наш »ШУМО« увијек ћеш 
остати у нашим срцима.

Записао: Илија Јанковић

Приликом посјете делегације ССДС

  Као гром из ведра неба!
Овако су отприлике били наслови у часописима 30. септембра 2007. године, тачније годину дана је прошло од смрти 
предсједника Републике Српске.
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Успостављање
чвршћих веза
Приликом учешћа на Конференцији о положају српске дијаспоре у земљама окружења, која је у организацији 
Министарства за дијаспору Републике Србије, одржана 11. новембра 2008. у Београду. Делегацију Савеза српских 
друштава Словеније примио је мр Срђан Срећковић, министар за дијаспору. Искористили смо ту прилику и замолили 
министра Срећковића за интервју којег у цјелини објављујемо.

С обзиром на чињеницу да је Мин-
истарство за дијаспору младо мини-
старство и да не постоји већи континуитет 
као код других министарстава, да ли је 
ово био за Вас неки посебан изазов да 
радите у споменутом министарству?

Свакако да је био велики изазов, циљна 
група којој се обраћамо броји између 3 и 4 
милиона људи који живе широм света. Први 
велики задатак је био повратити пољуљано 
поверење у институције државе Србије, у 
чему смо успели враћањем новца Фонду 
дијаспора за матицу, који је дијаспора 
улагала за отклањање материјалне штете 
након бомбардовања. Искрено, ја сам 
човек који иде у сусрет изазовима и 
преузима одговорност, стога све на 
шта сам се обавезао преузимајући ову 
функцију настојаћу да испуним.

Рад Министарства за дијаспору је 
комплексан, Срби се налазе у многим 
државама широм света, у државама са 
различитим политичким, економским, 
културним и другим системима и 
начином живота. Како успевате да 
координирате све те активности и да се 
повежете са српском дијаспором широм 
планете?

Трудимо се да остваримо контакт и 
комуницирамо са нашом дијаспором, како 
би се упознали са њиховим потребама 
и очекивањима од матице, зато често 
организујемо скупове и конференције на 
којима они имају прилику да изнесу своје 
проблеме. Једна таква конференција, на 
којој су присуствовали и Срби из Словеније 
организована је 11. новембра 2008. у 
Министарству за дијаспору - Положај и 
перспективе српске дијаспоре у земљама 
окружења. Осим тога, на све доступне начине 
их обавештавамо о нашим активностима. 
(поштом, мејл-ом и сл). Такође, делегације 
Министарства на својим путовањима су у 
сталном контакту са представницима наше 
дијаспоре.

Молим Вас, ако можете, да нам у 
кратким цртама изнесете делогруг 
рада Министарства за дијаспору, шта 
заправо за Србе у дијаспори значи то 
министарство.

Основни циљ Министарства за дијаспору 
је успостављање чвршћих и јачих веза 
са нашим људима у расејању и заштита 
њихових интереса
Министарство за дијаспору је организовано 
у три сектора – за културно- просветну, 
научну и спортску сарадњу, економска и 
статусна питања дијаспоре. Свака од ових 
области нам је подједнако битна. 
Приоритет у раду МЗД је унапређењу 
институционалног оквира за побољшање 
положаја дијаспоре, који подрзумева 
доношење Закона о дијаспори. Предстојећа 
конференција коју организујемо у сарадњи 
са УНДП-ом на темељима искустава и 
пракси земаља које имају добро развијене 
односе и сарадњу са својом дијаспором 

помоћи ће нам да тај закон што боље 
конципирамо. И даље ћемо развијати 
економско партнерство са дијаспором на 
регионалном и локалном нивоу и пружати 
подршку повратницима из дијаспоре који 
желе да улажу у Србију и оним људима 
који желе да се врате у Србију понудити 
адекватне услове за живот и рад..
Србима у дијаспори је Министарство 
за дијаспору веза са матицом, једина 
смо земља у окружењу која има 
институционализоно решено питање 
односа на релацији дијаспора - матица

Са распадом некада заједничке државе 
створено је стање да су Срби постали 
дијаспора у новонасталим државама. 
Како гледате на ту ситуацију?

Распад бивше Југославије је политичка 
реалност – у којој живимо и којој смо 
морали да се прилагодимо. Ратови који 
су вођени на простору бивше Југославији 

Министар Срећковић у разговору са нашим уредником



представљали су велики терет у односима 
ових земаља који се постепено успешно 
превазилазе – ту конкретно мислим 
на Хрватску и БИХ. Међутим оно што је 
заједничко свим земљама еx YУ јесте тежња 
приступања ЕУ. Природно је да будемо 
партнери и да сарађујемо, јер један од 
услова приступања ЕУ је наша међусобна 
сарадња. Очекујем да ће нам Словенија 
која је већ чланица помоћи у процесу који 
нас очекује

У Словенији живи велики број Срба који 
нису пореклом из Србије, да ли и они у 
односу на министарство у којем радите 
имају исти статус као и Срби који су 
пореклом из Србије?

Сви који се осећају Србима из било ког 
разлога добродошли су у Министарство и 
могу да нам се обрате, а ми ћемо изаћи у 
сусрет колико је у нашој моћи

Срби у Словенији, преко Савеза 
српских друштава Словеније, кровне 
организације српских друштава као 
јединог облика организованог живота 
Срба, улажу велике напоре и траже 
да се реши њихов статус, да постану 
национална мањина с обзиром на 
њихову бројчаност у Словенији. Да 
ли и какву помоћ у вези тога можемо 
очекивати од вашег министарства, 
односно од наше матице?

Питање статуса наших грађана у другим 
земљама превасходно је у надлежности 
Министарства спољних послова, док је МЗД 
првенствено окренут помоћи у решавању 
њиховог статуса у Србији, што не значи да 
нећемо имати активан приступ, напротив.  
Успешно сарађујемо са Министарством 
спољних послова у свим доменима који 
утичу на положај наше дијаспоре у свим 
земљама света.

У садашњој ситуацији да би очували 
свој идентитет и барем ублажили 
асимилацију, једино што преостане 
Србима и српским друштвима је 
деловање на подручју културе. На који 
начин у томе може помоћи Министарство 
за дијаспору?

Министарство за дијаспору је предлажило 
се формирање економског, културно-
просветног и статусног савета за земље у 
окружењу, који ће радити на унапређењу 
сарадње Срба из земаља окружења са 
матицом. Савет би чинили представници 
Министарства за дијаспору и других 
надлежних министарстава из матице, као 
и представници српских организација из 
земаља окружења. Савети ће припремити 
стратегију о сарадњи Срба из земаља из 
окружења и Србије.

За разлику од других земаља, Срби у 
Словенији немају неких већих проблема 

као што су питања држављанства Србије, 
служење војног рока и других проблема 
које има српска дијаспора у државама 
западне Европе и прекоокеанским 
државама, али ипак се ту нађу 
појединачни проблеми. На који начин 
се они могу обратити на Министарство 
за дијаспору да би решили своје личне 
проблеме?
Они се могу обратито путем мејла – info@
mzd.gov.rs, путем поште – Васина 20, 11000 
Београд. Србија или лично

Поред Срба који имају решено питање 
држављанства и који имају стални 
боравак у Словенији, постоји и друга 
група Срба а то су, углавном млади, који 
су задњих година дошли у Словенију. 
Како они могу решавати своје евентуалне 
проблеме преко Министарства за 
дијаспору?

Улога Министарства за дијаспору је да 
на неки начин буде омбудсман нашим 
људима у расејању, и да у координацији са 
другим министарствима – у овом случају 
са Министарством спољних послова и 
Министарством унутрашњих послова 
решава актуелне проблеме. 

Сама чињеница да постоји Министарство 
за дијаспору и да смо једна од ретких 
земаља у свету, а једина у окружењу која 
се питањем дијаспоре бави на највишем 
институционалном нивоу довољно 
говори да се однос између матице и њене 
дијаспоре сматра односом од највишег 
државног и националног интереса. 

Мој задатак је да на здравим основама 
изградим партнерски однос између матице 
и дијаспоре и да од тог односа користи 
имају држава Србија и наши људи где год 
тренутно живели

Приликом посете делегације Савеза 
српских друштава Словеније Мини-
старству за дијаспору, Ви лично били 
сте упознати са радом, организацијом 
и начином деловања Савеза српских 
друштава као и друштава која су чланови 
Савеза. Како би оценили деловање 
српских друштава?

Генерално сам задивљен енергијом и 
ентузијазмом коју наши  људи улажу у рад 
Српских друштава и овом приликом бих им 
поручио да само наставе у том правцу и да 
могу рачунати на нашу подршку у сваком 
смислу

У припреми је закон о дијаспори. Шта се 
може очекивати од овог закона и шта он 
значи за матицу и дијаспору?

Законом о дијаспори  ћемо начинити први 
велики и прави корак и послати јасан сигнал 
колико нам је у политичком и економском 
смислу важан сваки наш човек ма где он 

живео. Закон ће једном за свагда да уреди 
однос матице и дијаспоре независно од 
политичке воље актуелног министра нити 
од воље странака које чине изршну власти 

Шта би сте поручили Србима у 
Словенији?

Да наставе добру праксу организовања и 
деловања коју успешно спроведе и да су 
им врата Министарства за дијаспору увек 
широм отворена, за све идеје, пројекте и 
активности ја лично и моји сарадници вам 
стојимо на располагању.

Вероватно је остало нешто што Вас 
нисам питао а што би било занимљиво 
за наше читаоце и Србе у целини?

Важно је пре свега да као грађани Србије 
сносимо заједно одговорност којим путем 
ће Србија ићи у наредном периоду, и да 
будемо партнери и заједнички сарађујемо у 
стварању услова за реализацију тог циља. 
Пут којим ће Србија ићи ће имати велики 
утицај на однос матица-дијаспора. Европска 
Србија је шанса за расејање да има бољу 
позицију у земљама у којима живи, да им 
најближи у Србији живе боље, а и да они 
улажу у стабилну и сигурну земљу која 
сарађује са светом, не пркоси и не инати се. 
Однос који ће Србија имати према Западу, 
првенствено према ЕУ ће утицати и на 
однос матица/дијаспора као и на статус 
наших грађана у иностранству.
 

Хвала на разговору и желим Вам свако 
добро у Вашем раду и личном животу.

Разговор водио: Душан Јовановић

Са конференције у Београду
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Битка код Доброг поља

Од 1. јануара до 13. септембра 1918. 
године био је застој на солунском фронту. 
Ово време употребљено је на појачање 
фронта и на припрему одлучне офанзиве. 
У овом циљу, Командант савезничких снага 
на Солунском фронту генерал Франше 
д'Епере, сазвао је 3. јула конференцију, којој 
је присуствовао Начелник Штаба српске 
Врховне Команде војвода Живојин Мишић.
6. јула почињу припреме за одлучну 
офанзиву на целом фронту, које трају 
све до 13. септембра. Основна идеја 
плана за офанзиву била је да се нападом 
српских армија у планинском пределу 
између Сушице и Лешнице изврши пробој 
непријатељског фронта на ширини од 
30 километра а затим брзом офанзивом, 
проширити фронт пробоја и енергичним 
напредовањем доћи до линије - Демир 
Капија - Кавадарци.

Припреме за пробој солунског 
фронта

У јесен 1918. године, упоредо са офанзивом 
савезничких снага на западу припремана је 
и велика офанзива на Солунском фронту. 
Крајем децембра 1917. године на место 
генерала Сараја, постављен је командант 
савезничких војски на солунском фронту, 
француски генерал Гијома. По пријему 
дужности команданта Савезничких војска 
на Солунском фронту, генерал Гијома је 
тражио од српске Врховне Команде да 
прошири фронт своје војске, али Начелник 
Штаба српске Врховне Команде, генерал 
Петар Бојовић, није се сложио са тим и 
тражио је, напротив, да се српски фронт 
још више скрати. Као резултат ових 
несугласица дошло је до промена - на 
место генерала Гијоме, дошао је генерал 
Франше Д,Епере, а на место генерала 
Бојовића дошао је војвода Мишић, чију 
је Прву армију примио генерал Бојовић. 
Врховну команду над целом савезничком 
војском имао је француски генерал 
Франше д’ Епере, а над српском, поред 
престолонаследника Александра и војвода 
Живојин Мишић. У зору 15. септембра 1918. 
генерал Франше де Епере наређује да се 
крене у пробој Солунског фронта, у коме 
је српска војска одиграла главну улогу и 
који се убраја међу најуспешније операције 
Првог светског рата. У 5.30 часова, после 
снажне артиљеријске припреме, дивизије 
првог ешалона Друге армије кренуле су у 
напад.

- Друга армија - војвода Степа Степановић 
на фронту: Сушица - Соко (17 км). У првој 
линији: Шумадијска дивизија (десно крило), 
17. француска колонијалана дивизија 
(центар) и 122. француска дивизија 
(лево крило). У другој линији: Тимочка 
дивизија, позади 17. француске дивизије, 
и Југословенска дивизија, позади 122. 
француске дивизије. На фронту ове армије 
било је укупно 351 оруђе. Према фронту 
ове армије била је цела 3. и део 2. бугарске 
дивизије. 

- Прва армија - генерал Петар Бојовић на 
фронту Соко - Лешница (16,5 км.) У првој 
линији: Дринска дивизија (десно крило), 
Дунавска дивизија (лево крило). У другој 
линији: Моравска дивизија, позади средине 
фронта. На фронту ове дивизије пласирано 
је свега 203. оруђа. Према фронту ове 
армије био је део 2. и цела 4. бугарска 
дивизија. На расположењу Српске Врховне 
Команде била је Коњичка дивизија која је 
стајала позади Моравске дивизије, и 12 
тешких оружја на Флоци. 

План напада - Извршити пробој на делу 
фронта 2. армије између Камена и Сокола 
(9,5 км), а затим ширити фронт пробојем 
у десно и енергичним напредовањем у 
правцу Демир Капије и Кавадара. Прва 
армија потпомаже напад друге армије 
и енергично гони у правцу Црне реке. 
Трећег дана по предузетом нападу на 
фронту српских армија, извршити напад 
савезничким трупама код Дорјана, а деветог 
дана код Битоља, те да се фронт напада на 
српском фронту прошири на обе стране.

Хронологија пробоја Солунског 
фронта

14. септембар – Од 08.00 часова, вршена је 
артиљеријска припрема на целом фронту. 
На одсеку Друге армије, артиљеријско 
дејство изведено врло добро, на одсеку 
Прве армије, било је задовољавајуће.
15. септембар – Друга армија је дејствовала 
тако што Шумадијска дивизија заузима 
Слоново уво, Ветерник и Голу Рудину, а 17. 
француска дивизија је освојила ровове око 
Кравице. Непријатељ, појачан једним пуком 
врши три напада на ову дивизију, али су сви 
напади одбијени садејством Шумадијске и 
Тимочке дивизије које нападају Борову 
чуку, коју и заузима Шумадијска дивизија и 
нападом на Облу чуку, коју заузима Тимочка 
дивизија. При крају дана француска дивизија 
потпуно заузима Кравицу, а 122. француска 

дивизија заузела је Добро поље и дошла у 
подножје Сокола. Прва армија, са десном 
колоном Дринске дивизије уз садејство 
122. француске дивизије, напала је на Соко, 
али напади у току дана пролазе без успеха. 
Када је лева колона Дринске дивизије зашла 
у непријатељске ровове на фронту: Соко – 
Градешница, тада је у току ноћи између 15. 
и 16. септембра, Дринска дивизија са 122. 
француском дивизијом заузела Соко. На тај 
начин, за првих 24 часа напада, заузета је 
цела прва линија непријатељских ровова на 
српском фронту, сем малог дела на крајњем 
левом крилу Прве армије. Пред вече 15. 
септембра, обе дивизије, Југословенска 
и Тимочка, друге линије Друге армије 
изашле су испред дивизија прве линије, а 
српско – савезничка авијација је, и поред 
неповољних временских околности 
извршила свој задатак у потпуности.
16. септембар – Друга армија, у току 
преподнева заузима са Југословенском 
дивизијом Козјак (К1810), најважнију тачку 
друге непријатељске линије. Непријатељ 
предузима против напад и успева да 
поврати Козјак, али је убрзо следио снажан 
јуриш Југословенске дивизије, која је 
дефинитивно заузела ову важну тачку. 
Остале дивизије ове армије утврђивале 
су заузете положаје. Прва армија 
наставља да напредује, и то по тешком и 
неприступачном терену, и осваја једну за 
другом непријатељски утврђену линију 
ровова и продире пуних 15 км. За то време, 
Моравска дивизија из друге линије Прве 
армије избија на Козјачку косу и хвата везу 

Солунски фронт
Ове године навршава се 90 година од пробоја Солунског фронта

Војвода Степа Степановић
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са Југословенском дивизијом Друге армије. 
Коњичка дивизија која је била у позадини 
Моравске дивизије, избија у ноћи између 
16. и 17. септембра код Лабинице иза 
средине Дринске и Дунавске дивизије.

17. септембар – Друга армија, успева да 
савлада велики непријатељски отпор и 
избија са Југословенском дивизијом, уз 
садејство Моравске дивизије из Прве 
армије, на Кучков камен одакле продужава 
наступање ка Ђурковом камену. Тимочка 
дивизија осваја Тополац и прилази ка 
Студеној води. Све време пробоја 17. 
француска дивизија кретала се у позадини 
Југословенске, а Шумадијска у позадини 
Тимочке дивизије. 122. француска дивизија 
је задржана у рејону Доброг поља да 
би остала на располагању команданту 
савезничке војске. Прва армија, у јуришу 
терајући непријатеља испред себе, избија 
на линију: Кучков камен – село Меленци – 
село Бешиште. Коњичка дивизија је за то 
време стигла до села Полчиште.
18. септембар – Друга армија, осваја са 
Тимочком дивизијом Блатац и надире ка 
Голупцу, а Југословенска дивизија допире 
до линије: Мрежинче – Конопиште. 17. 
француска дивизија долази на Козјак, 
а Шумадијска на Тополац. Прва армија 
избија предњим делом на Црну реку 
од села Полошко па све до моста Разим 
беја, док Дринска дивизија, својим већим 
делом одлази у село Виглиште да би била 
део армијске резерве. 18. септембра 
цела коњичка дивизија је стављена на 
располагање Друге армије и она дејствује, 
са једном својом бригадом испред леве 
колоне Југословенске дивизије, а са другом 
бригадом испред Дунавске дивизије у 
правцу Бешиште – Разим беј.
19. септембар – Друга армија избија на 
линију: Радња – Бохул – Моклиште, док Прва 
армија заузима прелазе на Црној реци од 
Разим беја до села Полошко. Бугари су, да 
би се супроставили надирању Прве армије 
довукли знатна појачања, али нису успели 
да сачувају своје положаје.
20. и 21. септембар – Обе српске армије 
предузимају снажно садејство тако што, 
Друга армија надирући ка Вардару, успева да 
пресече две важне комуникације: Ђевђелија 
– Скопље и Прилеп – Градско, а Прва 
армија, левом обалом Црне реке, надире и 
даље на запад. Таквим дејством направљен 
је у самом центру непријатељског фронта 
тако дубок пробој да су и крила почела да 
попуштају. Непријатељ, чији се највећи део 
снага налазио у рејону северно од Битоља, 
нагло је отступао да би дошао до правца 
Прилеп –Велес. Истовремено је почео 
и да се урушава и фронт око и у рејону 
Дојранско језера.
22. септембар – Друга армија заузима 
Криволак, упућујући Коњичку дивизију у 
разбијање непрјатеља који се у паници 
повлачио ка Штипу. Прва армија снажно 
напада непријатељску комуникацију: 
Прилеп – Дреново – Градско. Приликом 

повлачења, непријатељске трупе су палиле 
сва своја складишта, али су нека од њих, и 
то у добром стању пала у руке Прве армије.
23. септембар – Друга армија осваја Градско, 
главно складиште непријатељске војске 
на прузи Скопље – Солун, а из Криволака 
надире ка Штипу, а Прва армија заузима 
теснац северно од села Дренова, и пресеца 
непријатељску комуникацију: Прилеп – 
Градско, а са фронталним деловима армије 
избија на комуникацију Прилеп – Велес.
24. септембар – Друга армија, прилази 
Штипу а Прва армија избија на гребен 
планине Бабуне и надире ка Велесу.
25. септембар – Коњичка дивизија заузима 
Штип и наступа ка Церевом селу, док Друга 
армија избија на Овче поље, а Прва армија 
наступа ка Велесу.
26. септембар – Коњичка дивизија из Штипа 
напредује ка Кочанима. Друга армија остаје 
на Овчем пољу, а са једним одредом из 
Тимочке дивизије запоседа планину Градец 
у циљу осигурања десног блока фронта, 
до доласка савезничких трупа. Прва 
армија заузима Велес и креће се ка Овчем 
пољу ради успостављања везе са Другом 
армијом. У току дана један бугарски мајор, 
као преговарач упућен од стране Тудорова 
дошао је да моли команданта савезничке 
војске за обустављање операција у 
наредних 48 часова. Генерал Франше д’ 
Епере је одговорио да се операције не могу 
прекидати, а Бугари, ако желе, могу послати 
своје делегате са својим предлозима за 
успостављањем мира.
27. септембар – Коњичка дивизија води 
борбу код Церевог села, а са једном 
патролом избија на српско-бугарску 
границу, док Друга армија и даље држи 
Овче поље, а Прва армија линију Велес – 
Свети Никола.
28. септембар – Обе српске армије 
наступају ка српско-бугарској граници на 
комуникацији: Куманово – Крива Паланка 
– Ђустендил.
29. септембар – Бугарска је у 23.00 часа 
потписала конвенцију примирја.
30. септембар – У подне према конвенцији 
од претходног дана обустављена су сва 
непријатељства.

Рекли су о пробоју солунског 
фронта

-Српски Војвода Живојин Мишић – Заповест 
српској војсци за пробој солунског 
фронта од 13. септембра 1918. године: 
»Сви команданти, командири и војници 
треба да буду прожети идејом, од брзине 
продирања зависи цео успех офанзиве. Та 
брзина је у исто време и најбоља гаранција 
против изненађења, јер се њоме постиже 
растројство непријатеља и потпуна слобода 
у нашим дејствима. Треба дрско продирати, 
без починка, до крајњих граница људске 
и коњске снаге. У смрт, само не стајте! С 
непоколебљивом вером и надом јунаци 
напред у отаџбину!«

-Француски Маршал Франше д’Епере – 
Извештај француској влади при пробоју 
солунског фронта крајем септембра 1918. 
године: »Операције се морају успоравати 
јер нема комуникације ради добацивање 
хране француским трупама које напредују, 
само српским трупама нису потребне 
комуникације, они иду као олуја – напред.«

-Немачки цар Виљем II – Телеграм бугарском 
краљу Фердинанду, октобар 1918. године: 
»Шездесет две хиљаде српских војника 
одлучило је рат. СРАМОТА!

-Француски Маршал Франше д’Епере – 
Извештај крајем октобра 1918. године: »То 
су сељаци, скоро сви. То су Срби тврди на 
муци, трезвени, скромни, несаломиви. То 
су људи слободни, горди на своју расу и 
господари својих њива… Али, дошао је рат. 
И, ето, како су се намах за слободу земље ти 
сељаци, без напора, претворили у војнике 
најхрабрије, најистрајније, најбоље од 
свих. То су те сјајне трупе, створене од 
издржљивости и полета, због којих сам 
горд што сам их ја водио, раме уз раме 
са војницима Француске, у победоносну 
слободу њихове отаџбине…«

-Бугарски краљ Фердинанд – Крајем 
септембра 1918. године: »Ово је крај свих 
нас…«

Припремио: Душан Јовановић

Војвода Петар Бојовић
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 Високопреосвећени митрополите 
дабро-босански, господине Николаје, 
Преосвећени владико славне епархије 
милешевске, господине Филарету, уважени 
начелници Вишеграда и Рогатице, пречасни 
оци, драга браћо и миле сестре!
Били смо на опелу за око седам хиљада 
мученика и мученица, а сад смо овде на 
даћи, у Ђурђевићима на величанственој 
реци Дрини, где нам је тешку нашу судбину 
речито опевао и народни гуслар. И док сам 
пажљиво слушао и потресно опело и сад, 
овде, надахнутог гуслара, мислио сам на 
стихове Јована Јовановића Змаја: 
“Хај, што Србин још се држи, крај свих зала,
Песма га је одржала, њојзи хвала.”
Која песма, браћо и сестре? Песма српских 
Хомера, вашег и Вождовог Филипа 
Вишњића, Старца Милије и Тешана 
Подруговића. Од њих је наш неписмени 
предак учио историју, стичући самосвест 
о себи и свест о свесрпском јединству, 
која је била непоколебљива, чистија и 
јача него у неких данашњих академика, 
збуњених трагичним догађајима. А друга 
пјесан је она духовна, литургијска, којом 
смо се бранили од турчења, католичења и 
унијаћења, остајући верни светосавском 
заветном православљу. Та песма је, подоста, 
заборављена. Сад, после тешких искушења, 
после комунистичког истеривања Бога, 
којем многи нису одолели, вратили смо се 
вери, па опет славимо крсно име, Божић, 
Васкрс и друге празнике…Како славимо? За 
обилатим трпезама, са превише јела и пића, 
а премало хране за дух и душу. Мало ко зна 
тропар свога заштитника, или божићне и 
ускршње песме, кондаке и стихире. Ја рекох 
у шали, а у свакој шали има и истине, да ни 
многе попадије не знају тропар своје славе, 
за коју спремају печења, колаче и торте, 
али тропар им није ни мислена именица. 
Молим да ми опростите ако грешим. Знам 
ја да је овде стање, ипак, нешто боље; вазда 
понављам да сте ви буднији део Српства. 
Наука о вери је обавезан предмет у школи; 
али није лако вратити изгубљено, оживети 
мртво. Невоља је што су родитељи и дедови 
наше деце недовољно верски просвећени, 
па је духовни живот младог нараштаја без 
поузданог ослонца у породици. Треба, 
дакле, проучавати не само децу него 
и старија поколења, жртве безбожног 
комунизма. А ја бих нешто да кажем и 
онима који се нису отрезнили од атеизма. 
Уверења су слободна; ја поштујем мишљење 
неистомишљеника, јер слобода је у првом 
реду слобода за оне који друкчије мисле. 

Песма нас је одржала
Здравица на ручку у Старом броду на Дрини, после откривања споменика жртвама усташког геноцида у селима 
Милошевићи и Стари брод, у недељу, 20. јула 2008. године.

Но ја ћу им рећи: чак и ако не верујете, 
упутите своју децу на веронауку, да бисте их 
оспособили да се уклопе у европску културу, 
да јасније схвате цивилизацију дубоко 
прожету хришћанством. Како да разумеју 
не само велико сликарство или музику, 
него и врхунску књижевност – дела Дантеа, 
Милтона, Шекспира, Толстоја, Достојевског, 
поред мноштва других – без ослонца на 
Библију? Па ни поезија комунистичке 
револуције не може се објаснити независно 
од хришћанства. Највећи песник совјетске 
епохе, Мајаковски, прославио се поемом 
“Тринаести апостол”. На којег је апостола 
то алузија? На онога који негде рече да 
је најнедостојнији, али и најзаслужнији 
од свих апостола, дакле – апостол Павле. 
Најлепша поема, надахнута Октобарском 
револуцијом, “Дванаесторица” Александра 
Блока, у парадоксалној вези је са 
дванаесторицом Христових апостола, пред 
којима иде, невидљив и нерањив, с 
белим венчићем од ружа, а не трновим 
венцев – Исус Христос, символ великог 
преображења.. Имали су бољшевици не 
мало муке с том поемом, које се нису смели 
одрећи, јер боље није било. Требало је 
некако прећутати име Христа, Спаситеља 
света, па су не нарушавајући риму, уместо 
Христос, ставили реч Матрос, која је 
подсећала на морнаре, гласнике велике 
револуције. Балзаков роман “Љиљан у долу” 
позајмио је наслов из старозаветне: “Песме 
над песмама”: “Ти си ружа саронска, љиљан 
у долу”. Сличан је случај и са Мопасановом 
дивном прозом “Јака као смрт”. Таквих 
нити је много, јер је хришћанство у самим 
темељима европске културе, уметности и 
књижевности. Треба много знати, часни 
оци, да бисте проповедали “Свето писмо” 
и на занимљив, стваралачки и плодоносан 
начин предавали веронауку. Многи дивни 
храмови, не само на Косову и у Метохији, 
порушени су. Често мислим на прелепу 
цркву у Мостару. У Бањалуци је саграђена 
саборна црква, а владика Јефрем је осветио 
и десетине других. У зворничко-тузланској 
епархији граде се или су у изградњи 
импозантни, понекад и раскошни, храмови. 
Шта би све имао, у том духу, да нам каже 
митрополит Николај! А да ли смо ми 
видели нешто лепше од Добруна, тог 
Митрополитовог подвига. Потрудите се и 
дођите у Епископију милешевску да видите 
преображену задужбину краља Владислава 
и његовог стрица Светога Саве – манастир 
Милешево, а не мимоиђите ни Свету Тројицу 
код Пљеваља. Сјај им је вратио велики 

неимар, овде присутни преосвећени 
владика Филарет. Све је то лепо и красно, 
али чека на обнову један јако запуштен, а 
најважнији храм – то је Човек, српски човек, 
којега треба просветити и посветити, човек 
душеван, можда најдушевнији у Европи, 
али не и духован. Спасење је у култури, 
у знању, кадрим да споје душевност 
и духовност, и остваре склад за којим 
чезнемо. То је ваш задатак, и ваш дуг своме 
роду и својој светосавској цркви, часни оци. 
Задатак је огроман, а неодложан. Како да 
му приступите? Имате ли довољно знања 
и нарочито вере? Да бисте осветљавали 
пут, морате у себи носити светлост. Вера, 
Нада и Љубав, крунисане Софијом, то јест 
Мудрошћу, ваше су водитељке. И никад не 
заборављајте да само дела Љубави остају и 
да је највиша форма мудрости – Доброта. 
Речи, речи, а сурово је наше доба. Више 
него икад, свет је овај тиран тиранину, а 
камоли души благородној. Мада мржња 
никад није у мом срцу, не усуђујем се да 
вам кажем, нарочито не после освећења 
споменика, којим обележисмо мученичку 
смрт око седам хиљада Срба само из 
села Милошевићи и Стари брод: љубите 
непријатеље своје. За свирепе убице могу 
се молити, са надразумном Љубављу, 
једино свети људи, блиски Богу. А шта 
да чинимо ми? Љубите пријатеље своје, 
сабраћу и сународнике, ближње са којима 
одвећ често не налазимо заједнички језик. 
Велика и кобна је неслога међу нама. Зар 
није велики песник рекао: “Најцрњи враг је 
Србин себи сам”. А други, наш савременик, 
је додао: “Србин је Србину Јуда.” То треба 
порећи. Нека Дух Свети сиђе на нас и 
помогне нам да нађемо тај спасоносни 
језик, који је најтеже наћи, а то је заједнички 
језик. Има народа који су га нашли и 
говоре га, упркос огромним разликама, 
над којима суверено влада мудрост. Такви 
су Швајцарци, чије је гесло: “Где јединство 
влада – ту станује Бог.” Упамтите то, Срби! Где 
јединство влада – ту станује Бог. Зар и наши 
преци нису говорили, а Вук је то забележио: 
“Где је слога – ту је и Божији благослов.”

С тим мислима и жељама дижем ову чашу, 
господо Архијереји, пречасни оци, госпође 
и господо, сестре и браћо, за ваше крепко 
здравље, за бодрост духа, за љубав међу 
вама, за срећу ваших породица и спасење 
нашег српског рода – на многаја љета 
живели!

Драган Недељковић
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На Балкану су, нарочито у 
посљедње двије деценије, могуће глупости 
сваке врсте, па се зато и не треба много 
чудити што Србин који жели да добије 
(двојно) црногорско држављанство (ако 
га уопште добије, јер – како сада ствари 
стоје – лакше ће добити бразилско него 
црногорско), мора да полаже – црногорски 
језик!

Док о овој глупости без преседана 
размишља, човјек просто не може да се не 
сјети оне народне пошалице у којој кћерка 
сасвим озбиљно говори својој родитељици: 
„Да само знаш, мајко, како је тешко родити 
дијете!“

Није овдје случајно за примјер 
узета баш та пошалица. Јер, да мајка не зна 
како је тешко родити дијете, не би имала ни 
кћерку која јој управо то говори.

Онај ко хоће логично да размишља, 
лако ће наћи аналогију: да нема српског 
језика, не би било ни црногорског! 

Да законска одредба о обавези 
полагања црногорског језика наметнута 
чак и Србима није жалосна стварност, могла 

би бити плодно поље за разне пошалице. С 
оваквим стварима, рекли би наши старији, 
није се шалити. Ипак, неће бити на одмет да, 
у козерском маниру, замислимо сљедећу 
ситуацију:

Долази Србин пред језичку 
комисију и каже: „Добар дан!“, а чланови 
му одговарају „Добар дан!“ „Како сте?“ 
пита он, а они му одвраћају питањем на 
питање: „А како сте ви?“ Збуњен Србин, 
па пита: „Којим ви то језиком говорите?“ 
„Црногорским. А ви?“ „Српским“. одговара 
кандидат за црногорско држављанство, 
мало поразмисли, па још збуњенији 
наставља: „Различити језици, а никакве 
разлике међу њима! Ништа ми ту није јасно!“ 
„Ни нама“, одговарају чланови испитне 
комисије, али одмах додају: „Није на нама 
да нешто схватамо или не схватамо, него да 
проводимо закон.“

Шта ће – куд ће, кандидат за 
црногорско држављанство одговара на 
питања чланова комисије. Зна човјек 
српски, па зна и црногорски. Зна заправо 
све, осим о она два (измишљена) слова за 

која ни Црногорци не знају како се пишу.
„Хоћу ли знати резултате испита 

сутра?“ пита Србин. „Нећеш!“ одговарају 
Црногорци. „Него када ћу?“ пита он даље. 
„Сјутра!“ кажу му чланови комисије.

Излази кандидат напоље, смјешка 
се и сам себи говори како ће се можда, 
умјесто оне старе српске пошалице: „Говори, 
бре, српски, да те цео све разуме!“ убудуће 
говорити: „Збори, чоче, црногорски, да те 
цио свијет разумије!“

Зна тај збуњени кандидат за 
црногорско (двојно) држављанство да 
нигдје на свијету нема толико полиглота 
као на Балкану. Јер, овдје чак и ономе ко 
је полуписмен, ако лепо говори српски, 
нитко неће спочитавати да понекад 
уплови у хрватски, јер лахко ће он научити 
и босански, а већ сјутра и црногорски.

Оставимо језичким стручњацима 
да организују  и организирају, гдје и кад 
год пожеле, симпозије и симпозијуме 
на којима ће ломити копља о томе да 
ли на бившем нам српскохрватском / 
хрватскосрпском говорном подручју 
сви говоре једним (истим) језиком који 
различито именују, или се споразумијевају 
различитим језицима. Али, немојмо 
обичном, недужном човјеку загорчавати 
живот, тјерајући Србина да полаже 
црногорски, или (ако некоме, недајбоже, то 
сутра падне напамет) Црногорца да полаже 
српски језик, ако затражи држављанство 
Србије.

Треба бити оптимиста, па вјеровати 
да властима у Србији, Хрватској и Босни и 
Херцеговини никада неће пасти на памет 
да неког Црногорца, ако пожели двојно 
држављанство неке од тих земаља, насталих 
распадом Југославије, законом обавежу 
да полаже српски, хрватски или босански 
језик. Кад би се то (да још једном поновимо: 
недајбоже) ипак догодило, забезекнути 
Црногорац би сигурно узвикнуо: „А ну, 
чоче, ко смисли ове глупости?!“

Зато му је боље да сада, кад у 
његовој младој држави од Срба траже 
да полажу црногорски, онима који су то 
одлучили подвикне: „Маните се манитога 
посла!“      
                   Ранко Павловић 

Још једна језичка заврзлама

Кад Србин 
полаже црногорски

Ма колико то глупо звучало, Србин који пожели да добије (двојно) црногорско држављанство, према најновијим 
законским прописима, мораће да полаже црногорски језик, дакле онај који су јуче звали једним именом, којим су 
говорили преци и једних и других и којим и они данас говоре

Ранко Павловић
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Биографија

Јован Цвијић је рођен 11. октобра (29. 
септембра по јулијанском календару) 1865. 
године у Лозници. Отац му се звао Тодор 
Цвијић. Пореклом је био Херцеговац и 
бавио се трговином. Мајка Марија (рођена 
Аврамовић), била је из угледне породице из 
места Коренита, села у области Јадар које 
се налази недалеко од манастира Троноша 
и Тршића, родног села Вука Караџића.

Образовање

Након основне школе коју је завршио у 
Лозници, завршио је нижу гимназију у 
Лозници (прве две године) и Шапцу (трећу 
и четврту годину), а потом се уписао и 
завршио вишу Прву београдску гимназију. 
Године 1884, по завршетку гимназије, 
хтео је да студира медицину, међутим 
лозничка општина није била у могућности 
да стипендира његово школовање у 
иностранству. 

Тада му је Владимир Карић, његов професор 
из шабачке гимназије, предложио да слуша 
студије географије на Великој школи у 
Београду. Цвијић га је послушао и исте 
године уписао Природно-математички 
одсек Велике школе у Београду. Ове студије 
је завршио 1888. године.

Школске године 1888/89. радио је као 
предавач географије у Другој мушкој 
београдској гимназији. Потом је 1889. 
уписао студије физичке географије 
и геологије на Бечком универзитету 
као државни питомац. У то време на 
Бечком Универзитету предавања из 
геоморфологије држао је чувени научник 
др Албрехт Пенк (нем. Albrecht Penck), 
геотектонику је држао професор Сис 
(тадашњи председник Аустријске академије 
наука), а климатологију Јулијус Хан.

Цвијић је докторирао 1893. године на 
Универзитету у Бечу. Његова докторска 
теза под називом „Das Karstphänomen“ 
представила га је широј јавности и учинила 
познатим у светским научним круговима. 
Овај рад је касније преведен на више језика 
(код нас „Карст“, 1895) а захваљујући њему 
Цвијић се у свету сматра утемељивачем 

Јован Цвијић
Јован Цвијић (1865—1927), чувени српски научник, оснивач Српског географског друштва, председник Српске 
краљевске академије (сада САНУ), професор и ректор Београдског универзитета, почасни доктор Универзитета 
Сорбоне и Карловог универзитета у Прагу. Бавио се подједнако друштвеном и физичком географијом, 
геоморфологијом, етнографијом, геологијом, антропологијом и историјом. Сматра се утемељивачем српске 
географије. 

карстологије. Британски научник Арчибалд 
Гики је написао да ово представља „заста-
вничко дело“ науке. 

Истраживачки рад
Јован Цвијић je своја прва и најзначајнија 
теренска истраживања обављао на почетку 
каријере, радећи на терену кршевитих 
предела источне Србије. Посматрајући 
карст на Кучају и Преконошку пећину, дошао 
је на идеју за своју докторску дисертацију 
коју је на студијама у Бечу одбранио 1892. 
године, а свечано је промовисан 22. јануара 
1893.

Цвијић се, поред тога, бавио и геологијом 
(геоморфологијом, тектоником, палео-
географијом и неотектоником). Његова 
монографија о карсту (красу) изазвала је 
веома позитивне реакције у европским 
научним круговима, а приступна ака-
демска беседа о структури и подели 
планина Балканског полуострва на основу 
геолошко-тектонске грађе прославила га је 
као првог јужнословенског геотектоничара. 
Пре Цвијића, карстом Србије су се бавили 
и други истраживачи али у знатно мањем 
обиму и по правилу не карстом као 
основном темом. 

Захваљујући својим истраживањима Цвијић 
је још једном направио помак у светској 
науци и то својим антропогеографским 
прегледом у делу „Балканско полуострво 
1918“, 1922-I, 1931-II на основу својих 
проучавања балканских психолошких 
типова.

Истраживачким радом, Цвијић се бавио око 
38 година при чему је ишао на многобројне 
експедиције по Балканском полуострву, 
Јужним Карпатима и Малој Азији, чији су 
резултат била бројна научна дела.

Научни радови

Цвијић се науком почео бавити још као 
студент Велике школе и тада је настао његов 
рад Прилог географској терминологији 
нашој, а наставио као средњошколски 
професор и бечки студент проучавајући 
крашке појаве у источној Србији, Истри 
и Јадранском приморју. На основу тих 

проучавања написао је више радова као и 
своју докторску дисертацију. Читав живот 
посветио је проучавању Србије и Балканског 
полуострва путујући скоро сваке године по 
Балкану. Током живота, односно за преко 
тридесет година интензивног научног рада, 
објавио је пар стотина научних радова. 
Једно од најважнијих дела је „Балканско 
полуострво“.

Редовни професор

Након повратка из Беча, марта 1893, 
постао је редовни професор Филозофског 
факултета Велике школе у Београду. У 
почетку је предавао физичку географију 
и етнографију, а затим само географију. 
Путујући као студент, и касније као 
професор, по скоро свим крајевима 
Балканског полуострва, рано је развио своје 
интересовање за народни начин живота 
и културу. Стога на одсеку за географију 
организује проучавање антропогеографије 
и етнографије као споредне предмете. 
Цвијић је одиграо важну и активну улогу 
у реформама школства помагајући у 
оснивању посебне катедре за етнологију на 
којој је први предавач био његов најстарији 
ђак и сарадник Јован Ердељановић, а 
потом и Тихомир Ђорђевић, док је Цвијић 
остао носилац наставе на географији. 
Пресудно је утицао на отварање пет нових 
факултета: Медицинског, Пољопривредног 
и Богословног у Београду, Филозофског у 
Скопљу и Правног у Суботици. 

Антропогеографска школа
Јован Цвијић се сматра оснивачем и 
покретачем антропогеографско-етнолошке 
школе у Србији, која чини полазну основу 

Јован Цвијић
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највећег дела истраживачких радова у 
југословенским друштвеним наукама 20. 
века.

У својим антропогеографским истра-
живањима Цвијић је изучавао миграције, 
сеоска и градска насеља, типове кућа, 
материјалну културу становништва у зонама 
под различитим утицајима цивилизација, 
психолошке типове и варијетете, народну 
ношњу и покућство.

Преко тридесет година је вршио 
истраживања, посебно по простору 
Балканског полуострва, која су резултирала 
у бројним радовима и утемељењем 
„антропогеографске школе“. Путовао 
је под врло неповољним друштвеним 
и политичким приликама, излажући се 
многим непријатним, па и по живот опасним 
ситуацијама, посебно у земљама које су 
још увек до Првог светског рата биле под 
влашћу тадашње Турске и Аустроугарске. 

На овим путовањима на којима се 
непосредно упознавао са условима живота 
становништва Балканског полуострва 
развила се његова жеља да се бави 
етнографским и политичко-етнографским, 
а касније и психо-социјалним питањима. 
Сам Цвијић је говорио да је мало познавао 
живот у Бугарској, Босни и Херцеговини и 
Македонији све до периода 1896—1898, 
када је на својим путовањима по тим 
земљама видео колико се тамо тешко 
живело. До тог тренутка, како сам каже, 
није се много интересовао за фолклор, 
етнологију и националну политику. Од 
тада, међутим, почео се активно се бавити 
овим питањима. У Цвијићу, као сјајном 
организатору бројних и студиозних 
путовања на којима је залазио и у 
најнеприступачније и најопасније пределе, 
појавиле су се склоности ка емпиријским 
истраживањима. Ова истраживања он 
је касније умео да подржи на широким 
научним основама. 

Године 1896. Цвијић је објавио „Упуства за 
проучавање села у Србији и осталим српским 
земљама“ која су касније коригована и 
прилагођена специфичним условима у 
другим балканским областима где су потом 
и примењена. Цвијићева теза о утицају 
климе и рељефа на грађу (морфологију) 
човека је основа у његовом научном 
приступу у изучавању антропогеографије, 
где он практично међу првима наглашава 
да је човек екосензибилно биће. 

Кад се ради о формирању антрополошких 
типова, Цвијић у примарне факторе убраја 
социјалну структуру, односно занимање, 
ендогамију и егзогамију и миграције. 
Посебно је наглашавао деловање 
географске средине на етнопсихолошке 
карактеристике становништва. Основну 
концепцију оваквог става дао је у раду 
„Антропогеографски проблеми Балканског 

полуострва“ из 1902. Касније, под утицајем 
Цвијићевог рада, прим. др Милорад Драгић, 
некадашњи Цвијићев ученик, разрадио 
је тему етнопсихолошких истраживања 
у раду „Упутства за испитивање насеља и 
психичких особина“ из 1911., након чега је 
Цвијић проширио своју тезу у Балканском 
полуострву и јужнословенским земљама. 
Овај рад је најпре објављен на француском, 
а потом 1922. године, знатно проширен, 
штампан је и на српском језику.

Изненадно интересовање Цвијића 
за антропогеографска и етнографска 
истраживања је један од највећих потеза 
у његовој научној каријери. Цвијићево 
залагање и научно-истраживачке спосо-
бности допринеле су прикупљању 
релевантних података које је користио 
током преговора око формирања поли-
тичких граница нове државе након Првог 
светског рата.

Допринос одређивању полити-
чких граница Краљевине СХС

Након Првог светског рата Цвијић је 
допринео одређивању политичких граница 
нове југословенске државе користећи 
своја научна истраживања као аргумент у 
преговорима. Користио је истраживања из 
подручја демографије и антропогеографије. 
Прикупљена знања користио је да тачно 
омеђи просторе етничког простирања 
јужнословенских народа.

Знаменити француски географ Пол Видал 
де ла Бланш (фр. Paul Vidal de La Blache) 
позвао је професора Цвијића у Париз 
где је 1917. и почетком 1919. на Сорбони 
држао предавања о балканским земљама 
и народима. Крајем 1918. године тадашња 
српска влада га је именовала првим 
стручњаком за етнографске границе, а 
почетком 1919. постављен је за председника 
територијалне секције у оквиру државне 
делегације на Мировној конференцији 
у Паризу где су, захваљујући његовом 
залагању као етногеографа (израдио је 
етногеографске карте југословенских 
земаља 1918-1919) и залагању Михајла 
Пупина, тада признатог, угледног научника 
и политички утицајног човека, одређене 
границе нове државе Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. Тада је договорено 
да новој држави припадну Банат, Барања, 
Далмација и Бледски троугао (Блед, Бохињ 
и Триглав). 

Академик
Цвијић је постао научник светског гласа и 
добио је бројна признања. Био је члан осам 
академија наука, шеснаест географских 
и природњачких друштава и примио је 
10 одликовања. Био је: Почасни доктор 
Сорбоне и Чешког универзитета Карлово 
у Прагу, Дописни члан Српске краљевске 

академије од 5. фебруара 1896, a редовни 
члан постао је 4. фебруара 1899. године, 
Председник Српске краљевске академије 
од 12. априла 1921. На овом положају био 
је до своје смрти 1927. године. 

Био је два пута ректор Београдског 
универзитета (1906/07 и 1919/20). Такође је 
био: Дописни члан Академије наука СССР-а, 
Дописни члан Југославенске академије 
знаности и умјетности, Дописни члан 
Ученог друштва Парнасос (Атина), Почасни 
члан многих географских, етнографских, 
природњачких и других друштава широм 
света (Петроград, Будимпешта, Букурешт 
итд.). 

Носилац енглеске, француске и америчке 
медаље за научне радове (Америчко 
географско друштво му је доделило златну 
медаљу за изузетан научни допринос у 
области географије балканских земаља и 
проучавање карата). 

Контроверзе

Због специфичности везаних за предмет 
који је проучавао, Цвијић се током друге 
половине 20. века нашао под критиком, 
а његов научни рад подвргнут је оштром 
критичком преиспитивању. Ово се 
односило управо на његове радове везане 
за друштвену географију, етнографију и 
антропогеографију. Често је преиспитивано 
да ли је и у којој мери је његов субјективизам, 
српски патриотизам или национализам 
имао удела у научном расуђивању и да 
ли је на тај начин са намером успешно 
промовисао и помагао тадашњу српску 
политику те допринео ширењу српске 
државе и јачању њеног политичког утицаја 
на југу Европе. Сам Цвијић је дао одговор 
на ово у свом делу „О националном раду“ 
где је написао:

»Право национално осећање не сме да буде 
осећање мржње према другим народима, 
затим не сме да буде прецењивање своје 
вредности и својих права, а потцењивање 
особина и права других народа.«

Неоспорна је чињеница да је Цвијић живео 
у доба националног препорода, политички 
турбулентним временима и добу када су 
се почеле формирати етно-политичке 
границе. Његов допринос је значајан 
управо на исцртавању таквих граница 
новоформиране државе, Краљевине СХС, у 
Паризу 1919/20. године.

Умро је у 62. години 16. јануара 1927. у 
Београду а сахрањен је на Новом гробљу. 
Своје имање завештао је и оставио Српском 
географском друштву.



18  |  Размишљања  |  Новембар 2008     

На нашој планети врви шаренило живог свијета. У том 
мноштву животињског и биљног свијета налазимо се и 
ми. Налази се људски род на самом врху тога шаренила, 
јер смо најсавршенија жива бића на планети Земљи. 
То је дакле, само чињенична констатација и било би то 
добро да нам се опет не поставља питање! Како смо 
доспјели до овог завидног положаја? Да ли смо сами, 
као људски род, успјели доћи до ове позиције или нас 
је неко ту поставио? Било би веома згодно, када би 
смо знали једноставан одговор на сва та постављена 
питања. На жалост на та питања нема једноставног 
одговора. Управо због тих и таквих питања, људски 
род се још увијек налази између двије супростављене 
теорије. Креационизам и еволуцијски развојни процес? 
Још увијек смо оптерећени вјечитим тражењем истине. 
Мислим да је то за људско биће веома неопходно, јер 
ћемо у супротном залутати у апсурдно стање. Зашто то 
тврдим? Ако се слажемо са констатацијом савремене 
науке, и такође са религијско-теолошким тврдњама да 
је једино човјек као високо свјесно живо биће дошао до 
тог степена развоја да је свјесан свога краја, односно 
свјесни смо тога да ћемо једном доживјети биолошку 
смрт. То нас на неки начин у подсвијести стално копка 
и изазива у нама зебњу и стријепњу. Баш зато себи 
постављамо питање; да ли је са том биолошком смрћу 
заиста крај или не? Одговор на то питање нуде ове 
двије поменуте теорије али на жалост свака на свој 
начин. Касније ћемо сазнати како је дошло до тога да 
се појаве различита тумачења.
Креационизам или религијско-теолошко тумачење 
тврди да је Бог својом промисли створио васиону 
и цијели универзум, и наравно човјека по својем 
обличју. Даде му вјечни живот, високу интелигенцију 
и личну слободу. Зашто је тако поступио? Зато, тврде 
они, јер је Бог апсолутна интелигенција, љубав и 
доброта. Начинивши човјека није желио робота, већ 
високо свјесно биће и зато му је дозволио слободу 
личног избора. Шта се касније догодило, познато нам 
је из библијског тумачења. Човјек је изабрао гријех. 
Као изгнаник из раја се удаљавао од Бога и назадовао 
до самог дивљштва. Као апсолутна доброта Бог је 
ипак помагао и учио човјека како да се поправи, 
мађутим људски род је био превише грешан и није 
се знао истргнути из канџи гријеха. Видјевши то Бог 
је реаговао казненим мјерама и учинио да се деси 
потоп. Преживјеше потоп само племенити и побожни 
у Ноетовој лађи, међутим кроз дугу историју опет 
скренуше са Божијег пута, те свако племе поче да 
вјерује у неке своје Богове. То потраја све до појаве 
Божијег сина Исуса Христа. Би једно вријеме добро, 
али се опет појавише грешни и разапеше Христа на 
крст. Да је ствар још гора, основаше охоли црквене 
институције и Христов наук изневјерише и приклонише 
се власти сили и богаству.

Еволуцијски развојни процес је супротна теорија 
од предходне. Наука тврди да на основи разних 
изучавања, анализа и претпоставки, посједује 
своје доказе о постанку свијета. Њихов закључак је 
приближно сљедећи: Васиона и цијели универзум 
је настао наводним великим праском. Једни 
научници тврде да је некада у времену и простору 
експлодирала нека супернова и од ње постаје читав 
материјални универзум. Други тврде да је читав 
универзум био згуснут у једном атому, и из неких 
разлога је тај атом прснуо и разлетио се по васиони. 
Сада, савремена наука тврди да су то неке маглине 
из којих се по неким законитостима стварају не само 
звијезде, него и сазвијежђа. Наш сунчев систем је 
само једна од многобројних милијарди звијезда. У 
том бескрајном мноштву небеских тијела, само се на 
планети земљи појављује живот. Читав материјални 
универзум у бесконачном простору је постао на 
основи неких пуких законитости. Такође тврдња да 
је у одређеном повољном временском раздобљу 
из безразумске мртве природне материје настала 
органска смјеса из које се формирала некаква пра 
јуха, у којој је настао живот, на сасвим је климавим 
ногама и претпоставкама. Многи докази су нуђени 
како би приказали да се еволуцијским развојем од 
једноћелијских живих бића развијају сложенија жива 
бића и на крају човјек.
На крају се појављује Чарлс Дарвин са својом 
теоријом, касније познатом под називом Дарвинизам. 
Он је тврдио да се живи свијет развијао поступно 
природним одабирањем у борби за опстанак. Та 
теорија је усвојена од већине научника у свијету, па је 
и данас једина теорија у службеној свјетској употреби.
Сада желим приказати како се међусобно доказују ова 
два супростевљена става. Много пута упућују једни 
другима критике, нудећи своје аргументе као једино 
исправне.

Еволуционисти пребацују присталицама креационизма 
да је њихова теорија обична измишљотина, која се не 
може доказати ни једном студиозном анализом. Тврде 
да су Божанства измислила примитивна племена зато 
што нијесу знали објаснити многе природне појаве, 
па су то почели приписивати надприродним силама. 
Називали су их различитим Божанствима, којима су 
се почели разним ритуалима молити и частити их. 
Приносили су им разне дарове, те су чак приносили и 
људске жртве Њихови аргументи говоре да је на основу 
Дарвинове истраживачке теорије доказано како се 
човјек развио из некакве ниже животињске врсте, од 
човјеколиких примата. То доказују нађеним остацима 
дијелова костију приликом археолошких ископавања. 
Лобање тих примата су биле наводно толико веће 
запремине од лобање осталих врста мајмуна, са чиме 

су тврдили да су ти примати посједовали неколико 
пута већи мозак од осталих мајмуна. То им је био 
доказ да су се ти примати постепено преображавали у 
људска бића. То су дакле биле критике еволуциониста 
упућене заговорницима креационизма, а истовремено 
наглашавали своју теорију подкријепљену са неким 
наводно чврстим аргументима.
Сада погледајмо које критике упућују заговорници 
креационизма еволуционистима. Они дакле упућују 
критике еволуционистима и науци на сљедећи начин: 
Наука није ништа статично. Она се стално мијења, као 
ријека која тече и стално доноси нову воду. Познато 
нам је да је наука у свом дугом развојном путу имала 
више посртања и погрешних рјешења. Данашња 
наука је много испредњачила, ако се упореди са 
науком прошлих времена. Пронашла је многе нове, 
раније непознате, чињенице. Утврдила многе нове, 
раније непознате, законе у природи. Пронашла је 
многе техничке изуме. Одлијепила је човјека од 
његове матичне планете и однијела га у васиону, чак 
до Мјесеца. Сутра ће, можда, и до Марса, Јупитера, 
Сатурна… Поред свега тога, наука још увијек 
објашњава само посљедице, не познавајући правога 
узрока. Још увијек постоје исти проблеми које она 
није ријешила, и ко зна кад ће их и да ли ће их икада 
ријешити. То су такозвани вјечити проблеми. Постанак 
свијета и човјека!
Шта смо дакле сазнали из свега до сада реченог. 
Сазнали смо значи, да религијско-теолошка теорија 
заговара креационизам. Тврде да је постанак свијета 
и човјека дјело врхунске интелигенције. Тврде да 
је човјека створио Бог по своме обличју, као високо 
интелигентно биће, које може да поправи своје 
гријехове и да му биолошком смрћу не буде крај. Наука, 
међутим брани своју теорију еволуцијског процеса, 
тврдећи да је свијет и човјек постао дјеловањем 
универзалних сила по одређеним законитостима. Да 
ће човјек развојем своје интелигенције бити у стању 
да ријеши многе своје проблеме.

Размишљајући о томе некако ми је прихватљивија 
и милија теорија креационизма, гдје се каже да нам 
није крај са биолошком смрћу. Ако не би било тако 
онда би то био апсурд. Било како било, мислим да би 
заиста било апсурдно да нам је неко дао свјесност, или 
да смо сами развили свјесност, само зато да би могли 
вјечито страховати од те биолошке смрти, од тог 
краја. Мислим да су зато многи народи људског рода 
прихватили религију највише из тих разлога. У неком 
сљедећем писању ћу покушати да објасним, како се из 
племена формирао народ српски и на који начин смо 
примили хришћанску религију.  

Остоја Шобот.

Креационизам и 
еволуционизам
Да ли сте се неки пут запитали; ко смо, шта смо и од куд смо, и што је још најважније, куда идемо и да ли ћемо икада 
стићи на циљ.?
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Oduvek sam želela da posetim Indiju. Bilo je nečeg 
magičnog čak i u samoj u reči »Indija«,  nešto što me 
je privlačilo. I konačno, došlo je vreme da se ostvari 
moj san. Nisam se prevarila, imala sam dobar osecaj 
gde treba da idem.

Našla sam se na jugu Indije, u Kerali, u Kannuru. 
Uživala sam u dugim šetnjama, u ljudima koji su me 
okruživali i njihovoj dobroj volji. Iz daleka sam se divila 
maloj crkvici, koja je ponosno stajala između nekoliko 
kućica. Da bih zadovoljila svoju znatiželju, otvorila 
sam crkvena vrata. Sa neopisivim zadovoljstvom sam 
utvrdila da sam se našla u pravoslavnoj crkvi. To je bila 
ST. THOMAS ORTHODOX SYRIAN CHURCH, osnovana 
1963., a kasnije obnovljena 2001. godine.
Kaže se da je Kerala Božija zemlja. Moram primetiti da 
je to istina, jer ovde svako može da nađe svoj raj, kao 
što sam ja našla svoj.

Mirjana Šmuc

Pravoslavna 
crkva u Indiji

Unutrašnjost crkve

Mladi Indijci - pravoslavci

Pravoslavna crkva u Kerali



Српско друштво др Младен Стојановић 
најмлађе је српско друштво, барем 
што се тиче друштава која су у Савезу 
српских друштава Словеније. Како је и 
када дошло до оснивања друштва?

О томе би се могло писати надугачко 
и нашироко. Идеја о српском друштву 
настала је у главама Зорана Јауза и мене. 
Први кораци у оснивању српскога друштва 
др Младен Стојановић почели су негдје 
у мају 2004. године. Разлог за оснивање 
била су малолетна дјеца која нису имала 
могућност да одлазе у Цеље на вјежбе, 
а тамо нису налетјели на разумијевање 
водећих. Почетак је био врло тежак јер и 
сами нисмо знали гдје да почнемо и шта је 

уопште потребно за регистрацију друштва, 
јер смо све радили у тајности. У помоћ 
нам је прискочио Слободан Незировић, 
предсједник ромског друштва Романо возо 
(Ромски воз) из Велења. Много потешкоћа 
је било и око имена друштва, тако да је до 
службене регистрације друштва дошло 
скоро послије двије године. Друштво је 

регистровано под именом др Младен 
Стојановић 15. фебруара 2006. године. 
Ви сте млад предсједник а колико 
нам је познато још неколико младих 
људи активно ради у друштву. Каква је 
заправо структура вашег друштва, да ли 
су ту само млади или има и старијих?

У праву сте, има нас неколико који се 
трудимо, али је проблем да понекад старији 
не разумију шта желе млади. Надам се да ће 
се то у друштвима поправити. Наше друштво 
вјероватно броји најмање чланова, око 20 
активних који су у просјеку стари око 17 
година. Тек сад су полако почели долазити 
и старији људи, надам се да ће их бити још 
више, а вријеме ће показати.

Познато је да имате активну фолклорну 
групу која је имала неколико наступа. 
Да ли поред фолклорне секције постоје 
и друге секције или активности?

Па да - ако се може казати - активну 
фолклорну групу. Трудимо се да буде 
активна, имамо мало чланова па 

покушавамо да је још одржимо у животу. 
Што се тиче других секција, немамо их иако 
су биле у плану, али нема заинтересоване 
омладине. Видјећемо шта ће бити убудуће.

Које су перспективе вашег друштва и 
шта очекујете у будућности?

Наша перспектива ја да будемо по 
успјешности негдје међу прва четири  
друштва у Словенији. Мада је пред нама 
дуг пут, надам се да ћемо успјети. Ако буде 
све по срећи, требало би да до краја године 
покренемо још једну секцију.

У овом дијелу Словеније је приличан 
број припадника српског народа. Како 
се они одазивају на ваше дјеловање и 
како гледају на друштво у цјелини?

Нисте погријешили, има много Срба али 
којих Срба? Оних што носе бројаницу на 
руци и крст око врата и не знају ништа о 
српству, тих има много и превише. Кад нас 
виде сви су задовољни, кажу “јој што вас 
је лијепо видјети” и како их то на родну 
груду подсјећа, а кад их позовемо да дођу 
са дјецом и виде шта радимо, добијемо 

Код нас су
само млади

У жељи да вам представимо дјеловање Српског друштва Др Младен Стојановић из Велења објављујемо разговор 
са Јовом Јаузом, предсједником друштва.
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одговор да ће доћи, па слажу или кажу да 
њихову дјецу не занимају сељачке игре, 
а многи од њих нису имали ни подераних 
опанака кад су дошли у Словенију (па 
толико о сељацима). Хвала богу да има и 
оних који су спремни да помогну. Морам 
да их споменем: Раде Мијатовић, Ненад 
Бенић-Бенград с.п., КРС д.д. Велење и 
Златко Митић – ИНО ХОБ с.п.

Сарадња са локалним органима власти 
и институцијама од велике је важности 
за дјеловање скоро свих друштава. Да 
ли сте ви већ успоставили ту сарадњу и 
како сте задовољни?

Ми имамо сарадњу, али би могла бити много 
боља. У 2008. години требало је да имамо 
три наступа за које су били већ одређени 
датуми, а на крају се све изјаловило. Још 
нам нису објаснили због чега су наступи 
отказани.

У Савезу српских друштава Словеније 
тренутно је тринаест друштава а 
неколико друштава је изван Савеза. 
Друштва у Савезу имају добру сарадњу. 
Како је са вашим друштвом и сарадњом 
са другим друштвима?

Па могло би се рећи да има малих 
потешкоћа. Први проблем је да још нисмо 
толико препознатљиви, а други да ни ми 
нисмо још успјели припремити нешто 
конкретно код нас, осим једног наступа. 
Иначе имамо контакте са појединцима из 
сваког друштва.

Рад и сарадња са младима може бити 
задовољство али може због младости 
доћи и до потешкоћа. Надам се да Ви 
немате тих проблема?

Хоћемо или нећемо, код нас морамо 
сарађивати са младима јер су наши чланови 
само млади. Јадан ја са њима… Ха! ха! ха! 
Са њима јесте задовољство радити, али 
премало цијене труд који се улаже у њих 
па због тога долази до несугласица. Желе 
много, а нису спремни да улажу много 
труда. Да се зна, ово се не односи на све 
чланове. Има појединаца који мисле да 
су вриједнији од осталих, једном дођу на 
вјежбе па четири пута не, а хоће да буду у 
екипи. На крају због таквих испаштају сви. 
Зна доћи и до тога да би човјек због њих 
осиједио, али надам се да нећу и да ће прије 
схватити да им желим само добро.

Која би, по Вашем мишљењу, морала 
бити основна дјелатност српских 
друштава?

Многи ће на то чудно гледати. Једна од 
дјелатности би требало да буде учење 
српског писма и језика, треба избацити 
комуникацију на словеначком језику док 
смо у друштву, ово се односи на генерацију 
рођену у Словенији.

Која је Ваша порука другим српским 
друштвима и Србима у Словенији?

Моја порука је да би друштва која имају 
дугогодишња искуства у вођењу друштава 
требала помоћи млађим друштвима, 

Ово је разговор за српске новине 
Мостови. Имате ли неку сугестију или 
предлог у вези са овим новинама и како 
Вам изгледају?

Пријатно сам изненађен што сам позван 
да дам интервју за ваше новине. Ја сам са 
новинама Мостови задовољан и мислим да 
би и други морали бити задовољни.

Можда има још нешто што Вас нисам 
питао, а могло би бити занимљиво за 
наше читаоце?

Не знам да ли је питање, прије ће бити 
коментар на српски језик у Словенији. 
Много ми смета што родитељи своју дјецу 
не уче да говоре српским језиком. Не знам 
зашто. Да ли им је неугодно да признају 
ко су и шта су, мада су чланови српских 
друштава? Био сам на једном наступу и 
после тога смо отишли на вечеру на којој 
сам био разочаран јер није проговорена ни 
једна српска ријеч. Кад сам те клинце упитао 
зашто причају словеначки а не српски, они 
кажу – важно је да се разумијемо. То ме 
је шокирало. Ако хоћемо да опстанемо и 
не заборавимо ко смо, онда треба много 
штошта промијенити у нашим главама и 
главама наших најмлађих.  Жалосно је да 
српски малишани изговарају своја имена и 
презимена са словеначким нагласком.

Хвала на разговору.

Хвала уреднику новина Мостови да се 
сјетио и нашег друштва.

Разговор водио: Душан Јовановић
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У петак 14. 11. 2008. године у Гледалишчу за 
отроке и младе у Љубљани у организацији 
Савеза српских друштава Словеније 
изведен је Концерт народних игара и песама 
- IX смотра фолклорних група ССДС, што је 
један од важнијих пројеката ССДС у 2008. 
години. На концерту су наступила следећа 
друштва: Плесно културно уметничко 
друштво »Свети Никола« из Марибора са 
играма из Црноречја, Српско културно 
друштво »Сава« из Храстника наступало 
је са Играма из околине Обреновца, 
Српско културно уметничко друштво 
»Видовдан« из Љубљане је наступало са 
играма из Бујановца, Српско културно 
друштво »Слога« Нова Горица је наступало 
са играма из околине Ниша, Културно 
уметничко друштво »Младост« Љубљана 
је наступало са играма из Гламоча, Српско 
културно друштво »Ново место« из Новог 
Места је наступало са играма из околине 
Ужица, Српско просветно друштво »Никола 
Тесла« из Постојне је наступало са играма 
из Озрена, Република Српска односно 
БиХ, Српско културно просветно друштво 
»Свети Сава« из Крања је наступало са 
играма из околине Владичиног Хана 
и Културно друштво »Брдо« из Крања 
је наступало са играма из околине 
Босилеградског Крајишта. У програму је 

Девета смотра српских 
фолклорних група
Концерт народних игара и песама

учествовао и баритониста Дејан Хераковић 
који је на почетку извео химну Боже 
правде и отпевао Дамо далеко. Програм је 
водила Весна Јелић која је својим гласом 
и изврсном интерпретацијом, нарочито 
стихова, показала да је увек спремна 
за овакве догађаје и манифестације. На 
концерту је било око 300 посетилаца, међу 
њима и посебно драги гости Миодраг 
Јакшић, државни секретар у Министарству 
за дијаспору Србије, његова екселенција 
Предраг Филипов, амбасадор Републике 
Србије, његова екселенција Здравко 
Беговић, амбасадор Босне и Херцеговине, 
др Сузана Чурин Радович из Министарства 
за културу Републике Словеније, Бојан 
Книфиц из Јавног фонда РС (ЈСКД), 
протојереј–ставрофор Перан Бошковић, 
архијерејски намесник љубљански и 
архијерејски заменик у Словенији, као и 
представници других друштава, чланова 
ССДС. Учеснике и госте је поздравио 
председник ССДС мр Драго Војводић, 
а смотру је уз пригодни говор отворио 
Миодраг Јакшић, државни секретар у 
Министарству за дијаспору Србије. Након 
деведесет минута уживања у играма 
извођача, постављеним кореографијама 
и одличним музичким аранжманима, мр 
Драго Војводић, председник ССДС, поделио 
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је признања свим учесницима IX смотре 
српских фолклорних група, а такође је 
поделио и признања Министарству за 
дијаспору Републике Србије, Министарству 
културе Републике Србије, Министарству 
културе Републике Словеније и Јавном 
фонду РС за културне делатности, као 
институцијама које су препознале 
важност оваквих манифестација, а 
поменуте две словеначке институције су 
и финансијски подржале овогодишњи 
концерт народних игара и песама - IX 
смотру српских фолклорних група из 
Словеније. Захваљујемо се свим гостима 
који су својим присуством увеличали ову 
културну манифестацију. После завршетка 
ове културне манифестације у Гледалишчу 
за отроке ин младе, наставило се пријатно 
дружење и забава у просторијама “Гостилне 
при Јовоту”, где су извођачи, организатори 
и драги гости у пријатном разговору 
измењали мишљења о будућим правцима 
и манифестацијама чији ће организатор 
и носилац бити ССДС. Захваљујемо 
се свим учесницима у овој културној 
манифестацији.

Никола Тодоровић
Гости на смотри

Смотру је отворио Миодраг Јакшић

Весна Јелић, водитељ програма
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Испуњена дворана ПКУД Свети Никола МариборДејан Хераковић

СКД Сава, Храстник СКУД Видовдан, Љубљана СКД Слога, Нова Горица

КУД Младост, Љубљана СКД Ново место, Ново Место СПД Никола Тесла, Постојна

СКПД Свети Сава, Крањ КД Брдо, Крањ На забави после смотре
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Разиграна срца и
Дани српске културе
СКД Слога поводом шездесет година постојања Нове Горице приредило фолклорну манифестацију Разиграна срца 
и дане српске културе, на којима су наступила српска друштва из Словеније и гости из Александровца из Србије.

Субота, 06.09.2008, 19х и 30 мин., велики 
аплауз упућен у знак поздрава, симпатичној 
младој водитељици Дијани Галић, која 
се грациозно прошетала на сцену сале 
спортског центра ОШ Милојке Штрукељ 
у Новој Горици и најавила почетак Пете 
фолклорне манифестације »Разиграна 
срца« и Дана српске културе у Новој 
Горици.

Чини ми се као да је било јуче а, ето 
прошла је година од нашег задњег сусрета 
са разиграним младим срцима, која су се 
састала да нам покажу шта знају. И тај пут, а 
и данас послије годину дана, нека нама већ 
позната лица и нова са пуно елана, љепоте 
младости, поново су нам разгалила срца и 
натјерала сузе на очи.

Данас је 06.09.2008, дан који не само да 
је значајан и да ће се памтити по томе да 
СКД » Слога« означава Пету фолклорну 
манифестацију »Разиграна срца«, већ 
и по томе што данас по први пут јавно 
манифестује и »Дане српске културе«, на тај 

начин што смо између наступа фолклорних 
група чули и веома добар рецитал Српских 
пјесама у извођењу већ споменуте 
водитељице Дијане што је допринијело да 
је манифестација квалитетнија и богатија.

Морам да споменем, да је данас, 06. 
септембар 2008. познат и по томе што Нова 
Горица слави шездесет година постојања, 
свој рођендан слави град у којем живе 
и раде чланови СКД Слога и због тога је 
нашем друштву у част и задовољство да смо 
окупили баш на тај дан фолклорне групе 
друштава која живе и раде на подручју 
Словеније и тиме показали широј јавности 
да радимо озбиљно и квалитетно, сажето у 
једну ријеч »постојимо«.

Домаћин манифестације Српско културно 
друштво СЛОГА, овај пут је угостила, 
поред фолклорних група: КУД » Младост« 
из Љубљане, СКД » Сава« из Храстника, 
СКПД » Свети Сава« из Крања, оркестар  
Весне Бајић –Стоиљковић и КУД »Грозд« 
из Александровца, који су нас одушевили 

својом пјесмом и игром, а ништа мање нису 
одступале ни друге фолклорне скупине.

Сву ту љепоту младости не само да су 
гледали чланови, пријатељи и симпатизери 
друштва који су напунили дворану , већ 
су били присутни и нама драги гости међу 
којима Мирко Булц, градоначелник Нове 
Горице, мр Драго Војводић, предсједник 
Савеза српских друштава Словеније, Душан 
Јовановић, главни уредник часописа 
Мостови, протојереј Душан Томић, 
свештеник из Нове Горице, протојереј 
ставрофор Рашо Радовић, свештеник из 
Трста и многи други који су несебично 
својом донацијом помогли око реализације 
фолклорне манифестације, главни донатор 
је Министарство за дијаспору Републике 
Србије, Министарство за културу 
Републике Словеније, представници 
општине Нова Горица, општине Шемпетер-
Вртојба, Савез културних друштава 
Нова Горица, представница Љубљанске 
банке, представник Гинеx-интернатионал 
Н.Г. Салонит Анхово, Драга и Владо 
Перендија, Срето Јаћимовић Срето. Свој 
велики допринос допринијеле су Зорица 
Костадиновска Стана Николић.

Сам протокол реализације потекао је по 
устаљеном реду, поздрав Илије Јанковића, 
предсједника СКД Слога, који је поздравио 
све присутне, пожелио им угодно и пријатно 
вече, новогоричанима пожелио много 
среће поводом празника наше општине 
то јест шездесет година од изградње Нове 
Горице, слиједи поздрав градоначелника 
Мирка Брулца који  не крије задовољство 

Фолклорна група СКД Слога

Мирко Булц, градоначелник Нове Горице
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што је Слога баш на овај дан окупила младе, 
као и задовољство због присуства гостију 
из побратимљеног града Александровца из 
Србије који су дошли на прославу 60 година 
постојања града Нова Горица.

Кратким поздравом присутнима се обратио 
и предсједник ССДС-а мр Драго Војводић са 
жељом да се што више састајемо дружимо 
и разумијемо. Како је рекао: » Доста смо 
спавали, дошло је вријеме да се пробудимо 
и нађемо се под овим небом под овим 
сунцем«. 

И управо због тога је и ова манифестација и 
све друге прије ње, да покажемо да смо ту 
, да постојимо. Млади чланови фолклорних 
група једна за другом је излазила на сцену 
са игром и пјесмом, између наступа група 
веома добри рецитали Дијане Галић. 

Пјесме, народна кола у народној ношњи, 
вратила су нас у доба нашег дјетињства, 
у крајеве гдје смо се родили и ова дјеца, 
ова лијепа младост желе да сачувају нашу 
традицију традицију наших родитеља, 
а њихових бака и дједова, и немају баш 
једноставан задатак.

По завршеном програму је Илија Јанковић, 
предсједник СКД » Слога« уз помоћ члана 
Душана Новаковића, позвао учеснике 
и донаторе те им уз подјелу захвалница 
искрено захвалио на учешћу и доприносу 
око реализације саме манифестације. 
Слиједи скромна вечера за учеснике уз 
пиће и добру музику за коју се побринуо 
члан Даворин Јаћимовић у простору бивше 
карауле у Солкану, гдје се све завршило у 
добром расположењу.

Све то неби постојало да поново на сцену 
нису ступили својим залагањем и радом 
чланови ИО  на челу са предсједником 
Илијом Јанковићем, са Драганом 
Савићем који неуморно не само да 
води благајну друштва, већ обавља и 
многа друга задужења, тренутно је вођа 
фолклорне групе, која би без њега радила 
у окрнутом саставу, и зато му много хвала 
, њему његовој супрузи која се и овај пут 
ангажовала заједно са члановима Винком 
Прерадом, Душаном Новаковићем, Сретом 
Јаћимовићем, Светиславом Кубурићем и 
Петром Цвијановићем око припрема за 
манифестацију и послије манифестације. 
Наравно и моја маленкост је била ту, 

КУД Грозд, Александровац

секретар друштва госпођа Добрила 
Цвијановић, која све читаоце Мостова, па и 
друге чланове друштава, поздравља у своје 
име и у име чланова СКД » Слоога« из Нове 
Горице,

Лијеп поздрав из Нове Горице.

Добрила Цвијановић

Поздрав гостију из Александровца
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Druženje smo nastavili u maju ove godine kad 
smo se odazvali pozivu da se predstavimo 
publici u Gradišci i okolini. Društvo Vidovdan po 
prvi put je otišlo na gostovanje u inostranstvo. 
Posebna čast i zadovoljstvo nam je što je to 
bilo baš kod članova KD Kolovit sa kojima smo 
već po prvom druženju postali veliki prijatelji. 
Članovi društva Kolovit gostoljubivo su nas 
primili u svoje domove i lijepo brinulu o nama 
cijelo vrijeme gostovanja. Društvo Vidovdan 
na tom gostovanju predstavilo se dva puta. 
Prvi put predstavili smo se publici u Gornjim 
Podgradcima. 

Članovi društva Kozara iz Podgradaca 
dočekali su nas po srpskim običajima i kao 
znak gostoprimstva uručili nam ručno vezen 
»peškir«. Publika u punoj sali kulturnog doma 
u Podgradcima imala je priliku da vidi dobar 
kulturni program u kojem su se predstavila 
tri društva. SKUD Vidovdan predstavio se 
sa sve četiri koreografije – Igre iz Šumadije, 
Igre iz Obudovca, Igre iz Crnorečja i Igrama iz 
Bujanovca. 

Jedna duša 
u dva tijela
Članovi KD Kolovit (Gradiška, Republika Srpska) i SKUD Vidovdan Ljubljana družimo se već duže vremena. Naše druženje 
počelo je 7. decembra 2007. godine kada su članovi KD Kolovit došli prvi put kod nas. 

Kulturnom programu slijedilo je druženje uz 
muziku u živo gdje smo sa našim domaćinima 
dugo u noć pjevali uz zvuke tamburica. 
Idućeg dana sa malo smanjenim repertoarom 
predstavili smo se gledalištu u Gradišci koje je 
unatoč slabijem vremenu bilo puno. Druženje 
je polako prilazilo kraju i članovi SKUD 
Vidovdan u poslijepodnevnim časovima puni 
lijepih utisaka krenuli su kući.

Nije prošlo dugo vremena i već smo dobili 
drugi poziv na »Festival narodne igre i pjesme« 
kojeg već niz godina organizuje KD Kolovit. 
Ovogodišnji festival imao je poseban čar jer 
je održan u prostorima novog doma kulture 
u Gradišci. 

Građani Gradiške u požaru koji je uzeo i 
ljudske živote izgubili su bitan dio kulturnog 
života. Dom je ove godine obnovljen i 
najbolja prilika za otvaranje doma sigurno 
je održavanje festivala. Velika nam je čast da 
smo imali priliku da se tu predstavimo svojim 
igrama i pjesmama. 

Na ovogodišnjem festivalu kulturno 
umjetnička društva predstavljala su se dvije 
programske večeri. Naše društvo predstavilo 
se u subotu 27. septembra 2008. u Sali koja 
je do zadnjeg stajališta bila popunjena sa 
odličnom publikom. Te večeri pored naših 
domaćina i nas predstavila su se još društva iz 
Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Publici smo 
željeli pokazati igre iz dviju potpuno različitih 
oblasti. Predstavili smo se Igrama iz Obudovca 
(Posavina – sjeveroistok Bosne) i Igrama iz 
Bujanovca (jugoistok Srbije). 

Zabavi koja je održana u restoranu u Gradišci 
i na kojoj su se družili svi koji su nastupali 
to veče, slijedila je još jedna zabava. Naime 
članovi SKUD Vidovdan spavali su u prostorima 
Crvenog krsta koje su članovi KD Kolovit 
preuredili u salu za smještaj. Jedan sprat iznad 
nas bili su smješteni razigrani Makedonci. Pa 
smo tako zabavu iz restorana prenijeli u naše 
privremene spavaonice i tamo se uz pjesmu 
i zvuke tapana veselili do ranih jutranjih sati. 
Sigurni smo da je zajednički smještaj jedno 
posebno iskustvo koje povezuje članove pa 
smo posebno zadovoljni što smo imali priliku 
da to osjetimo. 

U nedjelju ujutro poslije doručka u obližnjim 
pekarama krenuli smo prema izletištu 
Mrakovica na Kozari. Iako su člani malo 
neprespavani sa nevjericom pratili put poslije 
obilazka spomenika i šetnje parkom svi su se 
složili da je bilo vrijedno otići i pogledati taj 
prirodni park. Sa nama je bio i podpredsjednik 
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KD Kolovit Siniša koji je bio tako ljubazan da 
nam je  kao pravi turitički vodič sa komentarima 
pojasnio šta sve smo imali priliku da vidimo 
na Mrakovici. 

Na povratku prema Gradišci stali smo na pauzi 
za ručak gdje smo ponovo skupili moć za 
nastavak puta prema Sloveniji.  Sa putovanja 
članovi SKUD Vidovdana vratili su se puni 
novih i lijepih iskustava. A što je najvažnije 
vratili smo se još više povezani među sobom. 
A to i je svrha svega toga. Druženje i iskreno 
prijateljstvo. 

Kroz samo mjesec dana ukazala se prilika da se 
ponovo družimo. Članovi društva Kolovit došli 
su u Sloveniju jer su bili pozvani od strane KD 
Brdo iz Kranja da gostuju na već tradicionalnoj 
manifestaciji Razigrana mladost. KD Brdo kao 
goste iz inostranstva pozvalo je još srpsko 
društvo iz Vukovara. KD Brdo nas je, kao dobre 
prijatelje sa kojima sarađujemo od samog 

poečtka, zamolilo da im izađemo u susret i 
pomognemo oko primanja gostiju. Bilo nam 
je veselje da ugostimo naše drage prijatelje iz 
Gradiške. 

Članovi KD Kolovit su se na 4. danima srpske 
kulture predstavili dvije večeri. U petak su se 
publici predstavili članovi muške pjevačke 
grupe koja se zove Krajiški momci. Publika 
je uživala u pjesamama - ojkača. U publici 
su bili članovi KD Kolovit kao i članovi SKUD 
Vidovdan koji su sa aplavzom podržali sve 
izvođače. U subotu naveče na manifestaciji 
Razigarana mladost u Prešernovom pozorištu 
u Kranju predstavilo se više društava. 

Članovi SKUD Vidovdan predstavili su se sa 
spletom igara iz Bujanovca pod imenom 
»More zađe sunce« a prvi ansambl foklorne 
sekcije KD Kolovit predstavio se dva puta. 
Prvi put predstavili su se sa njihovim novim 
spletom Igrama iz Gruže, a drugi put sa Igrama 

iz Belopalanačkog polja. Veče narodnih igara 
popraćeno je sa oduševljenjem publike 
koja je svaku grupu podjednako bodrila sa 
aplauzom. 

Poslije nastupa slijedila je zabava gdje su 
članovi KD Kolovit i SKUD Vidovdan dugo 
u noć zajedno pjevali, igrali i veselili se. U 
nedjelju ujutro naši su gosti otišli na Bled a 
sa njima i neki naši članovi. Na Bledu su imali 
priliku da vide stari grad i sve ostale poznate 
zanimljivosti. 

Na povratku kući u Ljubljani domaćini su 
se pozdravili sa gostima i dogovorili se za 
ponovno druženje. Članovi SKUD Vidovdan 
svoje su utiske skupili i izmijenjali na probi 
foklorne grupe koja je unatoč napornom 
vikendu održana u nedjelju naveče. Sažetak 
utisaka bi bio: bilo je ludo i nezaboravno. Kao 
i uvijek sa našim prijateljima, članovima KD 
Kolovit.

Suzana Bajić i Slađana Šmitran
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Počelo je  prije šest godina manifestacijom 
»Razigrana mladost«, a nakon dvije godine, 
dodavanjem novih sadržaja, manifestacija je 
prerasla u »Dane srpske kulture« koji su se ove 
godine održali već četvrti put.

Program je trajao tri dana, a svaki dan je 
obuhvatao po dva kulturna sadržaja. Prvog 
dana u kulturnom domu u Predoslju, nedaleko 
od Kranja, u prvom dijelu je održana književna 
tribina sa poznatim gostima iz Banja Luke: 
Mihajlo Orlović, književnik i pjesnik, magistar 
Duško Pevulja, profesor na Filozofskom 
fakultetu i magistar Zlatan Jurić Atanas, 
pjesnik i književni kritičar.

Za tematiku je izabran stvaralački rad Branka 
Ćopića, vrlo poznatog književnika i pjesnika iz 
Krajine, a publici je prikazan i dokumentarni 
film »Hašani, rodno mjesto Branka Ćopića« 
autora Mihajla Orlovića, u produkciji radio-
televizije Republike Srpske .

Četrvti dani 
srpske kulture
KD Brdo iz Kranja svake godine u oktobru mjesecu organizuje Dane srpske kulture. Sam projekat zauzima centralno mjesto 
u radu društva na kulturnom području, kako po obimu tako i po  kvalitetu prikazanih sadržaja. 

Eminentni gosti su na zadovoljstvo 
mnogobrojne publike na jedan vrlo stručan 
i upečatljiv način predstavili  velikana srpske 
književnosti. Bilo je zaista pravo uživanje 
slušati izlaganje spomenutih gostiju tako da 
je predviđeno vrijeme prebrzo proteklo, a 
kako i ne bi kad je tema bila vrlo interesantna 
i nastup gostiju zanimljiv.

U drugom dijelu je bila izvedena urnebesna 
komedija »Boing, Boing« u režiji Vesne 
Anđelković, a glavni akteri su bili članovi 
dramske sekcije KD Brdo poznati pod imenom 
»Teatar akcija«. Da se radilo o vrlo zanimljivoj i 
smiješnoj predstavi dovoljno govore prepune 
tribine kulturnog doma u Predoslju koji su 
na kraju predstave gromoglasnim aplauzom 
pozdravili izvođače.

Drugog dana su se na istoj lokaciji, u 
kulturnom domu u Predoslju, gosti iz Banja 
Luke predstavili svojim novim djelima, Mihajlo 
Orlović romanom »Šesti pečat«, Zlatan Jurić 

Atanas zbirkom pjesama »Vrata vrtova« i Duško 
Pevulja zbornikom o Dositeju Obradoviću za 
koju njegov autor kaže da je njegov nastanak 
vezan za dvostruku dvjestagodišnjicu ovog 
našeg pisca i prosvjetitelja. Naime, prošle 
godine navršilo se 200 godina od Dositejevog 
dolaska u Srbiju, a ove godine isto toliko 
vremena od otvaranja Velike škole čiji je 
prvi upravitelj bio upravo Dositej. Takođe 
su se predstavili i stvaraoci koji žive i rade u 
Sloveniji: Smiljana Ilić, Petar Kondić i Marinko 
Jagodić. Oni su se predstavili svojom poezijom 
čija je tematika uglavnom vezana za rodni kraj 
i odražava njihovu ljubav i nostalgiju za njim. 
Takođe, u okviru ove književne tribine vođena 
je i diskusija vezana za »Srpski književni jezik, 
od Dositeja do danas« u kojoj su učestvovali 
gosti iz Banja Luke. Zaista je bilo poučno i 
mnogo novog se dalo naučiti iz njihovog  
izlaganja .

Književna tribina

Pozorišna predstava Boing, Boing

Veče poezije



Новембар 2008  |  Из друштава  |  29

Nastavak večeri smo posvetili izvornim 
pjesmama pod nazivom »Pjesma roda mog«, 
gdje su se prvi put predstavili izvođači izvornih 
narodnih pjesama. Pred prepunim tribinama 
predstavili su se sledeći izvođači: vokalna 
grupa Krajiški momci KD Brdo, djevojačka 
grupa KD Brdo, izvorna ženska i muška grupa 
KD Brdo, Sinovi Kozare iz Gradiške, SKD Sloga 
iz Nove Gorice i slovenačka vokalna grupa 
»Zelen«.

U okviru ovog dijela prikazan je vrlo zanimljiv 
film autora Mihajla Orlovića »Urezano ime« 
koji je na vrlo slikovit način prikazao običaje i 
izvorne pjesme Ozrena, Modriče i Dervente.
Svi izvođači su pozdravljeni srdačnim i 
dugotrajnim aplauzom u toku i na kraju 
programa.

Na kraju drugog dana je priređena zakuska 
za sve učesnike kao i goste te večeri, na kojoj 
su se neformalno komentarisali prethodni 
događaji.

Naravno, ne smijemo zaboraviti da je sva tri 
dana svojim slikama uljepšavao ambijent 
naš član, glumac i slikar Ljubomir Kovačević 
koji je za ovu priliku izložio jedan dio svojih 
vrlo lijepih i zanimljivih slika sa različitim 
motivima.

Zadnjeg, trećeg dana je po šesti put održana 
manifestacija »Razigrana mladost« u 
Prešernovom pozorištu za koju se bukvalno 
tražila karta više, jer je zaista vladalo veliko 
zanimanje za nastup folklornih grupa, kako iz 
Slovenije, tako i gostiju iz Gradiške i Vukovara. 
Iako je manifestacija bila revijalnog karaktera, 
akteri su se maksimalno potrudili da publika 
uživa u njihovom nastupu, kako u igri, tako i 
u pjesmi. Bilo je veliko zadovoljstvo gledati tu 
razigranu mladost, kako je i zvanični naziv te 
manifestacije, njihovo umijeće, razigrana srca, 

osmeh na licu, ljepotu narodnih nošnji.
Te večeri su nam se vrlo uspješno predstavili: 
KD Brdo sa igrama iz Pčinje i Bosilegradskog 
Krajišta, SKD Prosvjeta iz Vukovara igrama 
iz Srema i Crnorečja, MKD Ciril i Metod 
iz Kranja sa spletom Pirin, SKD Kolovit iz 
Gradiške igrama iz Gruže i iz Belopalanačkog 
Polja, SKPD Sveti Sava iz Kranja igrama iz 
Vladičinog Hana, AFS Marolt iz Ljubljane sa 
Istočnoštajerskim plesom i SKUD Vidovdan iz 
Ljubljane sa igrama iz Bujanovca.

Ovo veče je svojim prisustvom uveličao 
Zdravko Begović ambasador Bosne i 
Hercegovine, koji je u svom govoru izrazio 
zadovoljstvo što prisustvuje ovako uspješno 
organizovanoj i izvedenoj manifestaciji koja 
je okupila velik broj učesnika i da će sa svoje 
strane učiniti sve da se u Sloveniji još bolje i 
uspješnije razvija saradnja između društava, 
sa željom da bi se ta saradnja proširila i izvan 
granica Slovenije.

Kako dobrim domaćinima i dolikuje, na 
kraju programa su svim učesnicima uručena 
priznanja za nastup.

Po završetku programa su se svi učesnici i gosti 
sa članovima društva  preselili u prostorije 
restorana Iskre Reina gdje je bila organizovana 
večera, a zatim se nastavilo veselo druženje  i 
bolje upoznavanje sve do ranih jutarnjih sati.

Tako su se na najljepši mogući način završili 4. 
dani srpske kulture uz druženje, pjesmu i igru, 
sa novim sklopljenim prijateljstvima i željom 
da se  još koji put nađemo zajedno. 

Nadamo se da smo bar donekle uspjeli u 
svojoj namjeri - očuvanju srpskog jezika, 
kulture i običaja našeg naroda. Trudićemo se i 
u buduće da budemo još bolji na zadovoljstvo 
naših članova i simpatizera.

Razigrana mladost

Za kraj nam još jedino preostaje da se 
zahvalimo svima onima koji su na bilo koji 
način pomogli da se uspješno završe »4. dani 
srpske kulture«.
 
Uprkos trudu i zalaganju ogromnog broja 
članova i vođstva društva u organizovanju 
i izvođenju svega viđenog ova tri dana, 
dužni smo napomenuti da to ne bi nikako 
bilo moguće bez finansijske i druge pomoći 
Ministarstva kulture Republike Slovenije, 
JSRS za kulturu Opštine Kranj. Svima skupa 
se ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći i 
podršci koju nam pružaju. 

Veso Marjanović

Ženska pjevačka grupa KD Brdo

Muška pjevačka grupa KD Brdo

Starija muška pjevačka grupa
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Пикник КД Брдо
Културно друштво Брдо организовало је у недјељу, 7. септембра 2008. пикник за госте и чланове друштва. Пикник 
је одржан у Храстју, код фудбалског игралишта.

Након годишњих одмора било је потребно 
још мало сакупити снагу за све оно што их 
је очекивало и зато је Културно друштво 
Брдо организовало у недјељу, 7. септембра 
2008. пикник за госте и чланове друштва. 
Пикник је одржан у Храстју, код фудбалског 
игралишта.

Велики број чланова друштва и гостију 
окупио се да би заједно провели овај диван 
недјељни дан. Да би се за свакога нашло 

по нешто, уз музику која је пратила цио 
догађај, одржани су спортски турнири. 
Прво је одржан турнир у малом фудбалу 
на којем је наступило шест екипа. Затим су 
били скокови у даљ из мјеста, па бацање 
камена са рамена, повлачење конопца за 
жене и мушкарце а одбојка се играла скоро 
цијели дан, без такмичења, онако за душу.
По завршетку спортских такмичења 
подијељене су награде најбољима 
и признања свим учесницима. Ко је 
побиједио? Побиједио је спорт, дужење, 
жеља да се покаже и снага и умијеће, сви су 
побиједили и свима припадају честитке.
Они који се нису бавили спортским 
активностима препустили су се чарима 
природе, сунца, хладовине, јела и пића.
Овај лијеп и пријатан дан уљепшан је 
изложбом слика Љубомира Ковачевића, 
иначе члана КД Брдо.
А све ово било је зачињено освјежавајућим 
пићима и јелима са роштиља, а хладовина у 
шумарку многима је пријала и тако уљепшала 

овај дан. Ту је била и незаобилазна томбола 
са бројним наградама коју су омогућили 
бројни спонзори.. Све у свему један лијеп и 
пријатан дан.
Похвале за организацију пикника заслужује 
спортска секција као и сви они који су на 
било који начин учествовали у припреми и 
организацији пикника.

Душан Јовановић

СКД Петар Кочић Крањ је у склопу својих активности 25. октобра 2008 организовало културно забавни програм у Врхници( спортска 
дворана Ивана Цанкара). Наступиле су три секције друштва (литерарна, драмска и двије пјевачке групе). Посебни гости били су ветерани 
(фолклорна група)СКПД Свети Сава Крањ.

Програму је присустовало преко 200 гледалаца из Крања и Врхнике. Коментари и оцјена забаве су веома позитивни. Таква или слична 
забава у Врхники била је прије 19 година, тако да смо успоставили веома добре контакте са водећим Србима у граду Врхника, и већ добили 
понуду да направимо још једну такву забаву у догледном времену.

Недељко Марић

Забавно вече
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Српско културно друштво Ново место 
успешно делује већ другу годину и једино 
је такво друштво на простору југоисточне 
Словеније. Друштво броји тренутно око 
280 чланова. Иако број чланова расте, 
мишљења смо, да је потребно, да се 
припадници нашег народа још више укључе 
у све поре јавног живота у простору у којем 
живимо а уједно да јачамо везе са својом 
матичном домовином и да не заборавимо 
своје корене.

На жељу чланова у оквиру друштва су 
основане и активно раде фолклорна, 
музичка и ликовна секција. У оснивању су 
певачка и спортска секција. Жеље чланова 
су још литерарна, кулинарска, фолклорна 
секција за старије чланове и секција жена. 
Поред бројних културних садржаја у 
Српском културном друштву Ново Место 
организујемо дружења и игранке за 
наше чланове и симпатизере које на свој 
начин доприносе да се чланови друштва 
међусобно друже и још боље упознају.

И пошто је циљ друштва јачање веза са 
матичном домовином, очување језика, 
традиције и културе српског народа 
у Словенији те развијање сарадње и 
међукултурног дијалога са другим етничким 
заједницама и већинским словеначким 

народом заједно са организацијом »Društvo 
za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto« 
сарађујемо на пројекту Култеграција - 
социално укључивање и очување култура 
и традиција других етничких заједница, 
који је намењен промоцији мањина. Помоћ 
за реализовање поменутога пројекта 
добили смо из Европског социалног фонда 
и Министарства за културу. У склопу 
пројекта организоваћемо радионице за 
играње у фолклорним групама, семинар 
за кореографе, часове за учење народнога 
певања, ликовне и литерарне радионице 
те радионице за учење свирања на тапану 
и контрабасу. Са припемама и поменутим 
активностима почињемо у новембру ове 
године и трајаће све до јуна 2009. године 
када ће се пројекат Култеграција закључити 
са данима међукултурнога дијалога где 
ћемо јавно наступити на Главном тргу у 
Новом Месту и представити нашу културу 
и традицију.

Ових дана заживела је и интернет страница 
друштва (www.skd-nm.si) на којој се још 
интензивно ради и свакога дана допуњује.  

Жеља нам је да се у друштво и рад друштва 
укључи што више чланова, посебно младих 
јер само тако можемо бити још успјешнији. 

Слађана Сарић

СКД Ново Место и 
пројекат култеграција

Са Етно-фестивала у Храстнику
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У организацији “Јавног фонда РС за културне 
делатности, Подручна испостава Јесенице, у петак 
17. октобра 2008. са почетком у 18 часова, одржан је 
по други пут у овом облику, сусрет фолклорних група 
других народа и народности Републике Словеније за 
подручје Горењске. 

На сусрету су учествовали: 
- Српско културно просветно друштво Свети Сава из 
Крања, са својом омладинском фолклорном групом и 
кореографијом “Игре из Владичиног Хана” 

- Културно друштво Брдо из Крања, са својом 
фолклорном групом, и кореографијом “Оро се вије 
крај манастира” 

- Македонско културно друштво Илинден из 
Јесеница, са својом дечјом, омладинском и старијом 
фолклорном групом, “Сплет македонских ора” и “Сплет 
ора из Источне Македоније” 

- Македонско културно Свети Ћирило и Методије из 
Крања, са својом омладинском фолклорном групом 
извело је “Осоговско малешевску плетенку” 

- Културно и спортско друштво бошњака Бисер из 
Јесеница, са својом дечјом о омладинском групом 
наступило је са “Градским играма” и “Маловарошким 
играма” 

После наступа подељена су признања наступајућим 
фолклорним групама. Оцењивачки одбор је дао општу 
оцену за видан напредак у квалитету приказаних 
игара и самих наступа. Сусрет, који је својим називом 
изазвао револт наступајућих група због назива, јер у 
оригиналу је сусрет назван: “Regijsko srečanje folklornih 
skupin tujih narodov in narodnosti”, и ако су сви учесници 

рођени у Словенији и сви су држављани Републике 
Словеније и живе у њој. Поготову је ствар још више 
осетљива јер је “грешка” направљена у “Европској 2008 
години међукултурног дијалога” у којој су смернице ка 
што већем зближавању народа. 

Револт и критике на организацију упућени су на 
састанку одржаном после сусрета са представницима 
Јавног фонда (ЈСКД) и оцењивачким одбором којег 
је водила Весна Бајић Стојиљковић уз присуство 
познатог фолклорног стручњака Бруна Равникарја, 
Звонета Гантара и представника свих друштава која су 
учествовала у програму. 

Самим тим што су наступи одвојени од словеначких 
група, довело је до слабијих организационих 
квалитета и мање посећености догађају. Организатор 
се извинуо због пропуста код назива сусрета а на 
сугестије присутних “да је погрешно да нас одвајају 
од “Регионалног сусрета словеначких фолклорних 

Регионални сусрет 
фолклорних група

група”, што је до пред две године већ низ година било 
и организовано, образложили су да је то било због 
великог броја пријављених и предугог програма. 
Обећали су да ће сагледати могућност да се поново 
врати на првобитно заједничко наступање свих 
друштава, без обзира на националности, тј. заједно са 
словеначким друштвима. 

Коментарисано је да је управо то највеће богатство и 
циљ, да нас виде други, јер ми имамо већ “Етно Фолк 
фестивал” у Крању где се појављују друштва других 
националних припадности, а Савез српских друштава 
Словеније организује већ традиционално сваке 
године фолклорне сусрете само за српска душтва у 
Словенији. 

Драгиша Лазовић

Фолклорна група КД Брдо

Фолклорна група СКПД Свети Сава
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Novo mesto
12. septembra je u Novom mestu, otvorena 
retrospektivna izložba Branka Baćovića 
»Transformation«. Izložba je trajala do 22. 
septembra. Mjesto događanja je bila galerija 
savremene umjetnosti SIMULAKER, u 
strogom centru Novog mesta. Objekat, 
nekadašnja konjušnica,  veoma je privlačan 
i zrači posebnom energijom. Unutrašnja 
konstrukcija je jedan ogroman prostor 
ispunjen stupovima i spojen lukovima, 
što joj daje poseban čar. U takvom 
estetski privlačnom prostoru su se našle i 
Baćovićeve psihofotografike kao i crno-bijele 
erotične fotografije te ga svojom efektnom 
jasnoćom upotpunile. Otvaranje Brankovih 
izložbi je radi njegovog bogatog pjesničkog 
stvaralaštva, uvijek povezano s poezijom. 

Tako je i u Novom Mestu otvorenje izložbe 
popraćeno čitanjem njegove poezije uz 
hipnotičko-erotičnu muziku napisanu 
specijalno za projekt Transformation (autor 
muzike je pored naše Bojane Šaljić iz 
Postojne i Dejvid Holer iz San Franciska kao 
i Ljuba Tomanović iz Beograda). Pri čitanju 
poezije u slovenačkom jeziku Branku se 
pridružila Sonja Cekova Stojanoska i gitarista 
Branko Orel. Na prijatnom druženju nakon 
izložbe, sam u kratkom razgovoru s vođom 
galerije Iztokom Hotkom, saznala da je to 
bilo za njega nešto novo, jer još nikad nisu u 
svojoj Galeriji gostili tako kreativno bogatog 
stvaraoca, koji otvorenje svoje izložbe začini 
sa čitanjem svoje poezije, kompjuterskom 
video animacijom i muzikom. To je za njega 
bilo prelijepo.

Kočevje
Već slijedeći mjesec, 29.oktobra su se u 
Kočevju zajedno predstavili Branko Baćović 
i Neda Galijaš, sa svojom poezijom. Mjesto 
događanja je bila centralna Grajska kava-
rna, organizatorica karizmatična kočevska 
pjesnikinja Romana Novak. Brankove psi-
hofotografike su i ovdje ukrasile prostor i 
tu će biti na ogled cijeli mjesec novembar. I 
ovdje kao i u Novom Mestu su se ispreplitali 
umjetnički izrazi – od već spomenutih psiho-
fotografika preko violinskog tria mladih 
muzičarki iz Kočevja, gitariste Roberta Ove-
na pa sve do Nedine i Brankove poezije. 
O izuzetno prijatnom pjesničkom nokturnu 
najbolje govore riječi jedne posjetiteljke 
koja je u knjigu utisaka zapisala: »Moj 
mož je zelo pogrešal bralski večer in se 
je razveselil, ko je dobil vabilo. Jaz nisem 
pogrešala takšnega večera, ker sploh ni-
sem vedela, da lahko obstaja! Oba sva 
zadovoljna«. Kočevska publika je izrazila 
želju za skorašnjim ponovnim susretom sa 
našim pjesnicima. 
Tekst: Neda Galijaš, Foto: Astrid Wenker

Savet tišine
Uspori i naći ćeš,
Pusti i razrešićeš.
Oseti i videćeš.
Moli i krenućeš.
Ne okreći se i živećeš.
Branko Baćović

                                             most
Međukulturni

U godini međukulturnog dijaloga naši umjetnici se uspješno predstavljaju sa 
svojim stvaralaštvom. Aktivno se prijavljuju na razne konkurse, tako da su dosta 
primijećeni i medijski. 

Izložba “Transformation”, Branko Baćović

Neda Galijaš

Branko Baćović



34  |  Представљамо вам |  Новембар 2008     

Радећи на реализацији својих културних 
пројеката Друштво Српска заједница 
наставило је циклус Наши концерти на 
којима се појављују млади музичари 
српског рода. Овај пут приређен је концерт 
Милана Николића који је свирао на фаготу.
Концерт је одржан 19. новембра 2008. у 
малој дворани Словеначке филхармоније у 
Љубљани. Пројекат је иначе суфинансиран 
од стране Министарства за културу 
Републике Словеније. Милан Николић на 
фаготу, уз клавирску пратњу Наде Комненић 
приредио је публици, која је испунила 
дворану, било је око двјесто посјетилаца, 
лијепо вече уз веома квалитетно извођење 
композиција које су биле на програму. 
Публика је знала наградити ово двоје 
младих умјетника, што се показало 
нарочито на крају концерта када је аплауз 
трајао више минута. То је само још један 
од доказа њиховог музичког талента и 
жеље да се публици представе у најбољем 
свјетлу, што им је свакако овај пут и успјело. 
На концерту су извођене слиједеће 
композиције: Георг Филип Телеман: Соната, 
Анри Дитије: Сарабанда и кортеж, Габријел 
Пјерн: Прелудијум из концерта, Александар 
Тансман: Сонатина, Карл Марија фон Вебер: 
Анданте и Мађарски рондо.

Концерт
Милана Николића
Настављен циклус Наши концерти са концертом фаготисте Милана Николића

Милан Николић (Нови Сад, 1986.) је у 
родном граду завршио нижу и Средњу 
музичку школу Исидор Бајић у класи 
проф. Стевана Казимића и са 16 година 
уписао Музичку академију у класи проф. 
Жарка Перишића. Током студија одржао је 
неколико концерата са чувеним квинтетом 
КВАРТЕТ у Србији и Дубровнику и добио две 
прве награде на такмичењима 2003. и 2004. 
године у Суботици. Као солиста освојио је 
више награда на Републичким такмичењима 
у Београду. Студије је наставио 2005. 
године на Музчкој академији у Љубљани, у 
класи проф. Божидара Тумпеја. Исте године 
постао је и члан Симфонијског оркестра 
СНГ Опера и Балет. 

На државном такмичењу Словеније ТЕМСИГ 
добио је прве награде и као солиста и 
као члан Дувачког квинтете академије. 
Прешернову награду је добио 2007. године 
за извођење Моцартовог концерта за фагот 
уз пратњу Симфонијског оркестра опере. 
Члан је дувачког квинтета АРИАРТ, чији су 
чланови солисти Љубљанске филхармоније 
и Симфоничара РТВ Словеније. Учествовао 
је на семинарима признатих европских 
фаготиста као што су Кнут Сонстеволд 
(Шведска), Давид Зајдел и Милан Турковић 
(Аустрија).

Нада Комненић (Крагујевац, 1986.) је 
у родом Крагујевцу завршила нижу и 
средњу музичку школу у класи проф. 
Виолете Васиљевић. Учествовала је на 
бројним семинарима: код проф. Јурија Кота 
(Украјина), проф. Валерија Сигаљевича 
(Париз), проф, Ирене Алексејчук (Украјина), 
као и на семинару за клавир соло а и камерну 
музику на Northern Lights Music Festival у 
Минесоти (САД) 2007. године код проф.
Веде Зупонцић, проф. Ане Цинадзе и проф. 
Виктора Узура. Освојила је другу награду 
у категорији клавирски дуо на такмичењу 
GRADUS AD PARNASSUM  у Крагујевцу 2003. 
године, прве награде на републичким 
такмичењима Србије 2002., и 2004. године 
(за клавирски дуо), трећу награду на 
републичком такмичењу 2003 у Крагујевцу, 
трећу награду на такмичењу Biennial 
2004. у Крагујевцу, две друге награде на 
такмичењима 2002. и 2003. године у Шапцу 
и трећу награду на такмичењу GRADUS AD 
PARNASSUM  у Крагујевцу 2003. године.
Студент је треће године на Музичкој 
академији у Љубљани у класи проф. 
Владимира Млинарића.

Душан Јовановић
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Da li se čovek rađa levoruk ili 
postaje?

Naučnici kažu da na ovo pitanje još ne 
postoji sasvim tačan odgovor, ali su sigurni 
da ne zavisi od bioloških činilaca.  Najveći 
broj ljudi piše desnom rukom, a samo 
mali broj levom. Ovaj nesklad važi za sva 
istorijska doba, za svaku geografsku širinu i 
dužinu i stepen razvijenosti nekog društva. 
Preovlađujuća upotreba desne ruke može 
da se prepozna već kod novorođenčadi, što 
navodi na pomisao da je reč o naslednoj 
osobini. Mehanizam nasleđivanja genetskih 
osobina sastoji se u prenošenju dva različita 
oblika istog gena: jedan utiče na upotrebu 
uglavnom desne ruke, a drugi sve prepušta 
slučaju. To objašnjava zašto dvoje levorukih 
roditelja imaju samo 50 odsto izgleda da 
dobiju levoruko dete. Još jedna od potvrda 
genetskog prenošenja levorukosti primećuje 
se kod nekih jednojajčnih blizanaca koji, čak i 
ako se odmah po rođenju razdvoje, uvek pišu 
levom rukom.
Procenjuje se da na svetu ima oko 10 odsto 
levorukih ljudi, ali taj podatak nije pouzdan 
jer zavisi od načina procene. Ova osobina 
još se često pripisuje lošoj navici, a ne 
prirodnoj pojavi. A da bi se to objasnilo, valja 
podsetiti da je ljudski mozak podeljen na dve 
moždane hemisfere i da svaka od njih upravlja 
određenim delatnostima. Kad je o pisanju reč, 
leva polulopta zadužena je za gotovo sve 
dešnjake, ali i za govor i jezik gestova dok 
je desna odgovorna za vizuelno-prostorne 
spoznaje. Kod levorukih ljudi ova podela 
je manje izražena, a u nekim slučajevima 
i obrnuta, pa se zbog toga levorukima 
nepravedno pripisuje izvesna mentalna 
zaostalost ili, pak, posebna obdarenost.

Zašto se Mrtvo more tako zove?

Mrtvo more je jedino slano jezero koje se 
nalazi u depresiji – udolini 400 metara ispod 
površine mora, a količina soli u njemu deset 
puta je veća nego u ostalim morima. Jevreji ga 
zovu Yam Ha-Melah, Slano more, Arapi Bahr 
Lut, Lotovo more, a Mrtvim morem krstili su 
ga izgleda hrišćanski monasi koji su uočili da 
u njemu ne postoji nikakav oblik života. Ipak, 
u njemu se nalaze neke bakterije i gljivice, čak 
i posebne alge koje su se prilagodile uslovima 
života u slanom okruženju.

Koji su kraljevi najduže vladali?

Na listi vladara koji su se najduže zadržali na 
prestolu prvo mesto zauzima Luj XIV, kralj 
Francuske i Navare, zvani Kralj Sunce. On je 
vladao 72 godine, od 1643. do 1715. godine, 
postavši tako istorijski simbol Francuske. 

Drugo mesto ravnopravno dele dvojica velikih 
vladara koji su vladali po 68 godina: egipatski 
faraon Ramzes II (vladao od 1304. do 1236. 
godine pre naše ere) i nešto savremeniji car 
Austrije Franc Jozef Habzburški, koji je krunu 
nosio od 1848. do 1916. godine. Četvrto 
mesto pripada kraljici Velike Britanije i Irske 
Viktoriji, koja je na tronu sedela od 1837. do 
1901., dakle 64 godine, što je 11 godina više 
od sadašnje britanske kraljice Elizabete II.

Zašto se u Engleskoj vozi levom 
stranom?

Mnogi misle da je voženje automobila 
levom stranom puta neki engleski hir. Ipak, 
ima još šezdesetak zemalja u kojima važi 
isto ovo pravilo: od Australije do Japana, 
Indije, Indonezije, Irske, Pakistana, Novog 
Zelanda, Južnoafričke Republike, zapravo, u 
svim bivšim engleskim kolonijama. Tradicija 
vožnje “po engleski” potiče iz srednjeg veka. 
Vojnicima i vitezovima bilo je zgodnije da jašu 
levom stranom druma jer su tako lakše mogli 
da izvade sablje i odbrane se od neprijatelja 
koji dolazi iz suprotnog pravca. Neki izvori ovu 
naviku pripisuju i drevnim Rimljanima. Oni su 
to radili iz istih razloga koje su kasnije preuzeli 
srednjevekovni vitezovi.
Ovo “saobraćajno” pravilo važilo je do 
Francuske revolucije: siromasi su pešačili 
desnom stranom da ih ne bi pregazile kočije 
i konjanici koji su išli levom stranom. A kako 
revolucija donosi revolucionarne promene, 
Francuzi su odbacili ovo plemićko pravilo, 
počeli da voze desnom stranom i nametnuli 
ga potom svim zemljama koje je Napoleon 
uspeo da osvoji. Ipak, Napoleon nije pokorio 
Veliku Britaniju i tamo je ostalo da važi ono 
staro.

Otkad dirigent orkestra drži štapić 
u ruci?

Dirigent je još u drevnom Egiptu rukovodio 
sviračima pokretima ruke, a tako se nastavilo 
i tokom srednjeg veka. Štapić je počeo da se 
koristi u hrišćanskim crkvama oko 14. veka da 
bi se davao ritam. Prvo su to bili čvrsto urolani 
komadi hartije, a onda štapići. Od bučnog i 
razdražujućeg lupanja ritma štapom umro je 
od gangrene francuski kompozitor i dirigent 
Žan-Batist Lili koji je krajem 17. veka udario u 
sopstveno stopalo umesto u pod.
Orkestrom je često dirigovao neki od muzičara, 
na primer, prva violina (koji je i danas desna 
ruka dirigenta): on je koristio gudalo a ne 
štapić sve dok početkom 19. veka muzika 
nije postala toliko složena da je zahtevala 
prisustvo jedne osobe koja će se baviti 
isključivo usklađivanjem sviranja muzičara. 
Njihov broj u orkestrima sve više se uvećavao 

tako da se bez štapića više nije moglo. Berlioz i 
Vagner napisali su dva dela posvećena upravo 
umetnosti dirigovanja, a ovaj drugi zaslužan 
je što je direktor orkestra postao osoba koja će 
sama uticati na izvođenje nekog dela.

Zašto se munje ne sjure na pravo 
na zemlju nego vijugaju?

Izučavanje munja pomoću merača električnog 
napona i foto-aparata koji su u stanju da brzo 
naprave veliki broj fotografija u seriji, nije 
moglo u potpunosti da objasni tako složenu 
pojavu kao što je vijugavi trag munje na 
nebu. Zna se da »kičma« munje, negativno 
naelektrisana, putuje od oblaka ka tlu brzinom 
od približno 100 kilometara u sekundi. Od 
nje se granaju »pritoke« koje mogu biti duge 
između 10 i 200 metara.
smer i ponašanje svake »grane« određen 
je brojnim činiocima kao što su gustina 
električnog pražnjenja i način na koji se 
jonizuju molekuli vazduha.
Ali, ono što se pouzdano zna, jeste da munje 
i gromovi pogađaju najviši objekat u okolini, 
pa i živa bića. Zato, ako se nađete u takvim 
okolnistima, najpametnije je leći na zemlju. 
Ako ste u kolima, zatvorite sve prozore i 
vrata i ne dotičite ništa metalno. Najgore što 
biste mogli da učinite bilo bi da se popnete 
do najbližeg crkvenog tornja i udarite na sva 
zvona. Upravo to su u srednjem veku činili 
meštani verujući da će zvonjava raspršiti 
munje.

Možda niste znali. 

Ime Hercegovina je iz starosrpskog jezika 
(ćiriličkog pisma) i znači isto što i Vojvodina. 
Герцег - vojvoda (Herceg) 
герцегство - vojvodstvo 
Герцегиньа - vojvotkinja 
Герцеговий - vojvodski 
Герцеговина исто што и Херцеговина - 
Hercegovina ili Vojvodina 
Sličnost je i sa današnjim ruskim jezikom. 
Rusi kažu: 
Герцог - vojvoda 
Герцогство - vojvodstvo 
Герцогиня - vojvotkinja 
Герцoговий - vojvodski 
Герцoговина - Vojvodina 
Znači, Hercegovina i Vojvodina je jedno te 
isto, imaju isto ime, samo što je Vojvodina 
novijeg datuma. 
Dakle, Hercegovini su SRBI dali ime i u njoj 
živeli. 

Da li znate?
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АЗБУКА
Модерна српска азбука има 30 ћириличних слова и свако од њих представља одговарајући глас. 
Саставио ју је Вук Стефановић Караџић 1818. године мада је као званично писмо у Србији призната 
тек 1868. Он је из руске грађанске азбуке, која је у то време употребљавана и код Срба, изоставио сва 
непотребна слова: i, ю, й, ъ, ь, щ, я и др., а у своју реформисану азбуку унео шест нових слова: ћ, ђ, љ, 
њ, ј и џ. Слово ћ Вук је унео из старе ћирилице; ђ му је начинио Лукијан Мушицки према ћ; љ је спојено 
слово од л и ь, њ је такође спојено слово од н и ь; ј је узео из латинице, а џ из румунске ћирилице.

Ћирилица Latinica Ћирилица Latinica

Аа Aa Нн Nn

Бб Bb Њњ Njnj

Вв Vv Оо Oo

Гг Gg Пп Pp

Дд Dd Рр Rr

Ђђ Đđ Сс Ss

Ее Ee Тт Tt

Жж Žž Ћћ Ćć

Зз Zz Уу Uu

Ии Ii Фф Ff

Јј Jj Хх Hh

Кк Kk Цц Cc

Лл Ll Чч Čč

Љљ Ljlj Џџ Dždž

Мм Mm Шш Šš
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Praznina

U meni nećeš naći
nikog drugog osim mene
čekam da vjetar donese tvoj glas
da se ne budim cijeli vijek
tako je malo ostalo vremena
kao da za nas
nigdje nema mijesta
možda smo slučajnost
što se svakom može dogoditi

Bešinsko groblje

U bešinskom groblju
napravili crkvu
okolo crkve drveni grobovi
okolo grobova grabova šuma
iz šume izviruju gologlavi ljudi
traže zalutalu smrt
svi bi umrli
a ne mogu da je nađu

Sloboda

Dosadilo slobodi
da uzalud plače
voljela bi nekoliko ratova
da malo očvrsne
da ide u vojsku
zavoli svoju domovinu
sloboda ne zna šta je sreća
živi brez muke
trebalo bih joj malo svezati ruke

Krštenje

Kad smo krstili ćelavog kuma
u četrdeset sedmoj
rakijom ga nalivašmo
svetom vodom polivašmo
u kuma glava ko spržena trava
rekoše da je malo kasno
da krstimo kuma
a kum tako hoće
digo pjesmu i tri teška prsta
neće kum da umre bez krsta
Mučnina

Držimo se za ruke
šetamo gradom

pozdravljaju nas
čistači ulica
zaboravljene stvari
što još prave pokrete
vozimo se
preko starih mostova
rijeke se umivaju
tvojom kosom
kad otvoriš usta
sve ptice pjevaju
nećemo nikad stići do kraja
svi su putevi zauzeti

Između pjesama

Rekla je da će doći
donio sam sjećanja
stisnuta u pjesmama
osjećao se miris njenih grudi
miris dunja
paučina u trepavicama
od strepnje da neće doći
upoznao nas smiješak
uličnih usta
vani kao u šumi
gube se zvuci
magla gusta
umire u njenoj kosi

Vidovdan

Bijele vrane
na crnom krovu
prave kamena gnijezda
od vrućine
kao da je pukla zvijezda
sve se stopilo u jedno
hladno je i vruće
crne zastave crne kuće
izgubila se zemlja
u ovo doba
stvarno čudno vrijeme
sutra je Vidovdan
is kose rastu krvave stijene

Zubi vremena

kada umrem
obuci nešto lijepo
kratku suknjicu
tanku bluzicu

i zategni guzicu
da ti ne visi
malo razvuci prsi
da osjetim miris strasti
sigurno ću ustati
neću u grob pasti
kad ti vidim vitke noge
tvoje krive zube
kako ih suze vremena ljube
dignut će se i meni
ono što si uvijek htjela
onaj dio tijela
što si ga najviše voljela

I ptice su nas izdale

Nećemo imati ničim
okititi vrijeme
što nam se približava

rijeke nam prkose
svojim neprekidnim tokom

i ptice su nas izdale
kroz svoje cvrkute

Ludnica

Kad su me vodili
vani je padao snijeg
novi dom je bio lijep
hodali smo goli
bijelim hodnicima
niko nije ništa kupovao
svi smo pjevali
i bili veliki drugovi
mene su najviše voljeli
svi su mi rekli
da sam stvarno lud

Rade Vučkovac
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ŠTA JE TO ŠTO BEOGRAD IMA, A DRUGI 
GRADOVI NEMAJU ? 

1. Beograđanke, koje će preći i po 10 km peške da bi kupile 
PRAVO belo dugme za spavaćicu. 

2. Beograđane, koji smatraju da su verni, jer misle da ih njihove 
žene još nisu uhvatile. 

3. Doktora filozofije, koji šest godina radi kao portir. 

4. Papski nuncijat, “u ulici Svetog Save” 

5. Vozače autobusa, koji se svi zovu MAJSTORE SREDNJA. 

6. Spomenik Knezu poznat kao “Spomenik Kod Konja”. 

7. Skupštinu, koju čuvaju dva konja. 

8. Pančevački most, u sred Beograda . 

9. Jedino te u Beogradu zovu BATO u tvojoj prodavnici i ako 
imaš 40 godina. 

10. Jedino te u beogradskim berbernicama zovu KOMŠIJA iako 
te prvi put vide. 

11. Jedino u Beogradu javni WC može ponekad da bude 
zatvoren nedeljom i praznicima. 

12. 7% policajaca misle da su vicevi o pandurima plod 
specijalnog rata, a ostalih 93% to zna. 

13. Jedino u Beogradu je kilo hleba teško 600 g. 

14. Jedino je Beograd grad na ušću dve reke, Save i Dunava. 

BEOGRADSKI REČNIK- KNJIŽEVNI PRILOG 

SANJIVE - seljanke (sa-njive) 

GURMAN - čovek koji je ostao bez benzina 

FUDBAL - žurka sa mnogo hrane 

SUPERMEN - radnik na benzinskoj pumpi 

ITISON - sin vanzemaljca 

ČAČKALICA - kozmetičarka 

TAKTIKA - sat, časovnik 

DROLJA - doktorka Olja 

MURAT - borba bikova 

BAMBUS - sudar autobusa 

ČOVEK - majmun koji se javio za reč 

VUCIBATINA-policajac 

DEMOLIRATI - svirati u D-mollu 

USTOLIČITI SE - imati redovnu stolicu 

STAROSEDEOCI - oni koji trče na poslednju stanicu autobusa da 
bi seli. 

DOBROSTOJEĆI - oni koji žive na sredinama autobuskih linija 
pa moraju da 

stoje u gradskom prevozu. 

SPAJALICA - mali oglas lične prirode 

DEKLINACIJA - klin se klinom izbija 

RADIO - TV sa pokvarenim ekranom 

SOTONA - 1000 kg soli 

MEGAFON - telefonski račun prosečne tinejdžerke 

POP-CORN DILERI - tipovi koji prodaju kokice 

EKSPRES - otpušteni novinar (eks press) 

IZNOS - sline 

SVETLO - kontinent (sve tlo) 

AVGUST - pas sa gustom dlakom 

ROĐACI - ljudi koji imaju nešto važno da ti kažu preko telefona 
u najuzbudljivijim trenucima filma 

VEŠALICA - dželat 

TABAKERA - žena koja tuče kera 

MUŠTIKLA - krava na štiklama 

FENOMEN - čovek koji opravlja fenove 

AVALA - proždrljivi pas 

ROMI ŠNAJDER - ciganka-krojačica 

BUNDEVA - neposlušna kamila 

ŠPRICER - narkoman 

ARAFAT - lovac papagaja 

ANATEMA - Ana o kojoj svi pričaju 

REZERVAT - ‘t’ na rezervi 

PUPAK - ljubavna pepeljara 

TOŠIBA - košava 

KRAJPUTAŠ - autostoper 

STOLICA - lukava devojka 

VRANAC - mužjak vrane

Priredio: Dragiša Lazović
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Mudre misli
Ako jedna želja nije zadovoljena to je dovoljan razlog da duša tuguje.  
Ako novac doista ne donosi sreću, onda ga vratite.  
Ako si poslao devet glupaka da ti nešto kupe, ti si postao deseti.  
Biti il’ ne biti? Još pitanja?  
Bogat škrtac štedi sebi za sahranu.  
Bračna veza nije zakonito izvinjenje protiv ljubavi.  
Čak i mrtvački pokrov nije ukrašen na strani okrenutoj umrlom.  
Čitanje kvari vid, dobro vide samo nepismeni.  
Čudno je to kako nula, stavljena na kraju, povećava vrijednost.  
Da li je napredak kad ljudožder uzme vilicu?  
Dobra strana braka je u tome što je pristupačan.  
Dobročinstvo je jedino blago koje se uvećava davanjem.  
Dvostruko daje ko brzo daje.  
Groblja su puna nezamjenjljivih ljudi.  
Idealna lijepota za žapca je - žaba.  
Ističi se, ali ne strči!  
Kad bi moje tijelo znalo kuda će ga odvesti moja hrabrost, 
obuzela bi ga potpuna paraliza.  
Kad jednom ljubavi dođe kraj, slabići kukaju, energični smjesta 
pronađu novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi.  
Kad siromaštvo uđe kroz vrata, ljubav izađe kroz prozor.  
Karijeristi nemaju prijatelje - oni imaju svoje ljude.  
Ko ne umije čuvati tajne, ne umije ni voljeti. 
Ko se ne protegne prema pokrivaču tome ozebu noge.   
Loš je znak kad mladi imaju previše pameti. 
Ludim se smatra onaj čija se ludost ne poklapa s ludođću većine. 
Misli rađaju patnju.  
Mišljenja su kao ekseri: što ih više udaramo, sve se dublje zabijaju.  
Moja je najslađa nada da ću izgubiti svaku nadu.  
Nada je hljeb siromaha.  
Najbolja akcija koja se može preduzeti, je ne preduzeti ništa.  
Najviše zakona ima u pokvarenoj državi.  
Onaj ko neprestano teži »nekuda više« mora računati s tim da će jednog 
dana osjetiti vrtoglavicu.  
Onome ko te zavoli postaješ rob.  
Osveta je uvjek uživanje sitne i slabe duše.  
Pokoravamo se zakonima da bi bili slobodni.   
Popularnost je kao i mladost, kad jednom prođe više se ne vraća.  



Јелена Радосављевић - ПКУД Свети Никола, Марибор


