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Биографија

Патријарх Павле (у свету Гојко Стој-
чевић) рођен је 11. септембра 1914. 
године у славонском селу Кућанци код 
Доњег Михољца. Рано је остао без ро-
дитеља. Отац му је у Америци добио 
туберкулозу и вратио се кући да умре, 
а мајка му се годину дана касније пре-
удала. Али, и она је брзо умрла. С три 
године о малом Гојку и његовом брату 
бринула се тетка. Патријарх Павле је 
сам говорио да је као мали био „врло 
слабачак”, па су му једном чак и свећу 
запалили, мислећи да је умро.

Нижу гимназију завршио је у Тузли, а 
вишу у Београду. После тога уследило 
је школовање на богословији у Сараје-
ву, а потом на Богословском факултету 
у Београду. За време Другог светског 
рата радио је једно време као вероучи-
тељ у Бањи Ковиљачи, у дому за децу 
избеглу из Босне. Спасавајући једно 
дете да се не удави у Дрини, у августу 
1944. године, Гојко се разболео и добио 
туберкулозу. Лекари су му рекли да му 
је остало три месеца живота. Прихва-
тили су га монаси у манастиру Вујан. 
Борећи се молитвом против опаке бо-
лести, ипак се излечио. У знак захвал-
ности Богу што му је подарио здравље 
Гојко је изрезбарио један крст који се 
и данас чува у овом манастиру. После 
периода искушеништва замонашен је 
у манастиру Благовештење 1948. годи-
не и добио име Павле. Време жестоке 
борбе комуниста против цркве, све до 
1955. године, монах Павле је провео у 
манастиру Рача.Од 1949. до 1955. био је 
сабрат манастира Раче. Школску годину 
1950/51. провео је као учитељ заменик 
у призренској Богословији св. Кирила и 
Методија. У чин јеромонаха унапређен 
је 1954, протосинђел је постао 1954, 
а архимандрит 1957. Од 1955. до 1957. 
године био је на постдипломским 
студијама на Богословском факулету 
у Атини. Изабран је за Епископа раш-
ко-призренског 29. маја 1957. године, 

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ
ГОСПОДИН ПАВЛЕ (1914-2009)
У недељу, 15. новембра 2009. године, у 10,45 часова, на Војно-медицинској академији у Београду, после примања 
Свете Тајне Причешћа, упокојио се у Господу Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки, Патријарх 
српски Г. Г. Павле. 

а посвећен је 21. септембра 1957. го-
дине, у београдској Саборној цркви. 
Чин посвећења обавио је Патријарх 
српски Викентије. За Епископа рашко-

призренског устоличен је 13. октобра 
1957. године, у призренској Саборној 
цркви.

Patrijarh srpski Gospodin Pavle
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Постдипломске студије на Богослов-
ском факултету у Атини похађао је од 
1955. до 1957. године када је изабран 
за Епископа рашко-призренског. Као 
архијереј на Косову и Метохији провео 
је скоро 34 године. Било је то веома 
тешко време за Србе и Српску Цркву. 
Обавештавао је не само црквене ор-
гане већ и државну власт о нападима 
Албанаца на имовину Цркве, монахе па 
и сам српски народ који се исељавао. 
И сам са хришћанском смиреношћу и 
трпељивошћу подносио је вређања, па 
и физичке нападе.  О том времену сам 
патријарх Павле је записао: „Добијао 
сам упозорења да пазим на своје редов-
не извештаје Светом синоду јер они 
долазе и до руку световне власти, али 
је било све јасније да је Косову и Мето-
хији негде, на неком месту, пресуђено 
да више не буду српски”.

У Епархији рашко-призренској градио 
је нове цркве, обнављао старе и по-
рушене, посвећивао и монашио нове 
свештенике и монахе. Старао се о При-
зренској богословији, где је повреме-
но држао и предавања из црквеног 
певања и црквенословенског језика. 
Често је путовао, обилазио и служио 
у свим местима своје Епархије. Са ко-
совским егзодусом, призренска Бо-
гословија Светог Кирила и Методија 
је привремено премештена у Ниш, а 
седиште Рашко-призренске епархије 
из Пећи у манастир Грачаницу. Као 
епископ рашко-призренски сведочио 
је у Уједињеним нацијама пред мно-
гобројним државницима, о страдању 
српског народа на Косову и Метохији.

Имајући у виду заслуге патријарха срп-
ског Павла на научном богословском 
пољу, Богословски факултет Српске 
православне цркве у Београду, доде-
лио му је1988. године звање почасног 
доктора богословља.

Објавио је монографију о манастиру 
Девичу, Девич, манастир Светог Јоа-
никија Девичког (1989, друго издање 
1997.). УГласнику Српске православне 
цркве, од 1972. године објављује сту-
дије из Литургике у облику питања и 
одговора, од којих је настало тротомно 
дело Да нам буду јаснија нека питања 
наше вере, I, II, III (1998). Приређује до-
пуњено издање Србљака, које је Синод 
Српске православне цркве издао 1986. 
године. Такође, приређује Христијан-
скије празники од М. Скабалановича. Ау-
тор је и издања Требника, Молитвени-
ка, Дополнитељног требника, Великог 

типика и других богослужбених књига 
у издању Синода. Питања и одговори 
чтецу пред преоизводством објављује 
1988. године, а Молитве и молбе1990. 
Заслугом патријарха Павла умножен 
је у 300 примерака Октоих из штампа-
рије Ђурђа Црнојевића.

Патријарх Павле је дуго година је био 
председник комисије Светог архије-
рејског синода за превод Светог пис-
ма Новог завета, чији је први превод, 
који је званично одобрен од Цркве, 
објављен 1984, а исправљено издање 
овог превода 1990. године. Исто тако, 
био је председник Литургичке коми-
сије при Светом архијерејском синоду, 
која је припремила и штампала Слу-
жебник на српском језику.

За време од када је српски патријарх 
обновљено је и основано више епар-
хија. Обновљена је Богословија на 
Цетињу 1992. године. Отворена је 
1994. године Духовна академија Све-
тог Василија Острошког у Србињу 
(Фоча) и Богословија у Крагујевцу 1997. 
године, као одсек Богословије Светог 
Саве у Београду. Основана је и инфор-
мативна служба Српске православне 
цркве. Покренуо је 1993. године у Бео-
граду Академију за уметности и консер-
вацију, са неколико одсека (иконопис, 
фрескопис, конзервација), следећих 
година настава веронауке је враћена 
у школе (2002), као и Богословски фа-
култет у оквире Београдског универзи-
тета из кога су га комунистичке власти 
избациле 1952. године.

Примљен је на лечење на Војномеди-
цинску академију у Београду 13. но-
вембра 2007. године.

Патријарх Павле је добио бројна одли-
ковања. У јануару 2002, током посете 
Русији, уручене су му награде Међуна-
родног фонда за унапређење јединства 
православног народа и Фонда светог 
апостола Адреја првозваног. У сeп-
тембру 2004, на деведесети рођендан 
патријарха Павла, председник Србије 
и Црне Горе Светозар Маровић од-
ликовао га је Орденом Немање првог 
степена. 

Поводом дана државности Србије, 
15. фебруара 2007, Александар II Ка-
рађорђевић му је доделио Орден 
Карађорђеве звезде првог степена. 
Године 2009. је примио руски орден 
Достојанство због „значаја који је имао 
у данима искушења кроз које су српски 

народ и Црква прошли“.  Патријарх Пав-
ле два пута је био у Љубљани, храм Св. 
Ћирила и Методија у Љубљани задњи 
је храм који је освештао.

Занимљивости о патријарху 
Павлу

Остаће упемћене речи патријар-
ха Павла, који је једном рекао да не 
пристаје ни на велику ни на малу Ср-
бију ако би биле последица злочина.
-Мени се приписује да водим Србе у 
рат ради одржавања велике Србије. 
Међутим, ако би требало да се одржи 
велика Србија злочином – не прис-
тајем, нека нестане велике Србије. 
Ако би требало да се одржи мала Ср-
бија злочином, опет не пристајем, 
нека нестане и мале Србије. Ако би 
требало да се одржи последњи Србин 
злочином, опет не пристајем, нека 
нас нестане, злочином да се одржи-
мо – то не – рекао је српски патријарх.

Поуке патријарха Павла

‘’Закон јеванђеља мора се применити 
на закон државе’’
‘’И данас, када се над Косовом и Мето-
хијом надвијају црни облаци, подсећам 
вас на хришћанску обавезу и љубав 
према непролазним вредностима’’
‘’Уздам се у Бога да ће овим властима 
отворити очи да овај намучени народ 
престану злостављати’’
‘’Невоља је било и биваће, људи и 
нељуди је бивало и биваће. Околности 
не зависе увек од нас, али да ли ћемо 
бити људи или нељуди то од нас зави-
си’’

Анегдоте

Једном приликом су на ручку у 
Патријаршијском двору један до дру-
гога седели патријарх Павле и влади-
ка Стефан. На столу је била и чинија 
са маслинама. Сви присутни знали су 
да се патријарх држи свог начела да је 
људском организму потребно до шест 
маслина, не више. Владика Стефан је 
захватио осам, те је шаљиво упитао 
патријарха: ‘’Ваша светости, ја захватих 
две више, шта да чиним’’? Патријарх му 
је одговорио: ‘’Сад узми то што си зах-
ватио, а сутра узми две мање’’…
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У посјети 
Републици Српској
Делегација Савеза српских друштава Словеније посјетила Бања Луку и водила разговоре са др Рајком Кузмановићем, 
предсједником Републике Српске и Антуном Касиповићем, министром просвјете и културе 

Пријем код предсједника Репу-
блике Српске
Предсједник Републике Српске др Рајко 
Кузмановић разговарао је са делегацијом 
Савеза српских друштава Словеније. Тема 
разговора била су статусна питања поло-
жаја Срба у Словенији и изналажења мо-
гућности да се та питања ријеше а исто тако 
и да се побољша положај српске заједнице 
и српских друштава. На почетку разговора 
мр Драго Војводић представио је актив-
ности Савеза српских друштава Словеније 
као и дјеловање друштава чланова Савеза. 
Посебно је истакнута улога Савеза у рје-
шавању статусних питања Срба који живе 
у Словенији као и тражења могућности за 
побољшање њиховог положаја. Поред тога 
разговор је вођен и у вези сарадње са ор-
ганима и институцијама Словеније и Репу-
блике Српске у циљу очувања идентитета, 
културе и традиције српског народа који 
живи у Словенији. Предсједник Републике 
Српске истакао је да постоје добри односи 
и везе Републике Српске са дијаспором и да 
је те везе и односе потребно унапређивати 
на обострану корист. У разговору су, осим 
културне сарадње, споменути и други об-
лици, као што је привредна. На крају посје-
те предсједник Војводић је предсједнику 
Републике Српске захвалио на пријему у 
нади да ће у што скорије вријем доћи до 
реализације и рјешавања питања о којима 
је било ријечи у разговору. Предсједнику 

Републике Српске уручен је најновији број 
Новина српских Мостови као и збирка пје-
сама Раде Вучковца.

Посјета Министарству просвјете 
и културе РС
Делегација Савеза српских друштава Сло-
веније коју је предводио мр Драго Војво-
дић, предсједник ССДС, а у којој су поред 
њега били Жељко Аничић, подпредсједник, 
Никола Тодоровић, секретар и Душан Јова-
новић, уредник Мостова, посјетила је 16. 
септембра 2009.  Министарство просвјете 

и културе и водила разговор са министром 
Антуном Касиповићем као и са представ-
ницима Републичког педагошког завода. 
Након представљања рада ССДС и друшта-
ва разговор је вођен у вези побољшања 
положаја српске заједнице у Словенији са 
посебним освртом на културна догађања 
и реализацију културних пројеката, као 
и у вези образовања на српском језику. 
Министар Касиповић је био задовољан 
начином и објективношћу представљања 
дјеловања и рада Савеза српских друшта-
ва Словеније и друштава која су у Савезу 
и изразио спремност да се успостави још 
тјешња сарадња између двије институције, 
као и са другим културним институцијама. 
На крају разговора закључено је да се из-
нађу могућности како би и на који начин 
Министарство просвјете и културе могло 
помоћи у вези културног дјеловања Савеза 
и друштава. Овом посјетом и разговорима 
који су вођени са др Рајком Кузмановићем, 
предсједником Републике Српске и Анту-
ном Касиповићем, министром просвјете 
и културе, као и са представницима Ре-
публичког педагошког завода отварају се 
нове могућности и ствара нада да се по-
тешкоће и проблеми, нарочито они везани 
на питање статуса и положаја, могу рјеша-
вати на прави начин.

Душан Јовановић

Razgovor na Ministarstvu prosvjete i kulture

Predsjednik Republike Srpske u razgovoru sa na{om delegacijom



Децембар 2009  |  Актуелности  |  07   

Усвојен Закон о дијаспори и 
Србима у региону
Скупштина Србије усвојила је Закон о дијаспори и Србима 
у региону (у даљњем тексту: ЗДСР), којим се уређује на-
чин очувања јачања и остваривања веза дијаспоре и Срба 
у региону са матичном државом, с чиме су створене ос-
новне институционалне претпоставке за чвршће везе све-
коликог српског народа широм земаљске кугле са својом 
матицом. ЗДСР већ сада има значај историјског закона, јер 
је важан не сам за Србе у дијаспори и Србе у региону, него и 
за Србију, као матицу свих Срба, са којим се први пута у ис-
торији постојања Срба и српске државе институционално 
уређују те везе. С тиме се уписују у историју и сви актери, 
који су допринели у самој припреми и усвајању тога зако-
на. ЗДСР пре свега има за циљ, очување, јачање и оства-
ривање веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне 
државе и Срба у региону, утврђује надлежности у области 
односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе 
и Срба у региону, а пре свега утврђује конституисање и 
надлежности Скупштине дијаспоре и Срба у региону, као 
највишег органа, оснивање буџетског фонда за дијаспору 
и Србе у региону, оснивање Савета за дијаспору и Србе у 
региону, успоставља квалитетну евиденцију организација 
Срба у дијаспори и организација Срба у региону.
Нема сумње да припада министру за дијаспору господину 
Срећковићу и његовим најужим сарадницима велика за-
слуга и захвалност за припрему и усвајање овога закона, 
али припада заслуга и захвалност и многим угледним Ср-
бима у дијаспори и у региону, као и њиховим удружењима 
(друштвима и савезима), који су у фази припрема овога 
закона износили своје ставове, конструктивне предлоге 
и примедбе, а које су у доброј мери уграђене у усвојени 
закон. Ако се изврши поређење између првообјављеног 
нацрта закона и усвојеног закона, онда је сасвим уочљива 
разлика у квалитету усвојеног закона. У томе погледу Савез 
српских друштава Словеније (у даљем тексту: ССДС) има 
разлога за задовољство, јер су и његове примедбе и су-
гестије у појединим одредбама узете у обзир и препознају 
се у усвојеном закону. То је само знак да су Министарство 
за дијаспору, као оперативни носилац припреме закона 
и Влада Републике Србије као предлагач, имали висок 
степен кооперативности и уважавања свих оних који су 
предлагали одређена решења, а са разумевањем се мора 
прихватити чињеница да се све примедбе, предлози и су-
гестије од свих па и ССДС, нису могле прихватити.
По мишљењу аутора овога текста улога Министарства за 
дијаспору у погледу настајања и усвајања ЗДСР била врло 
важна, али је такође важна улога тога министарства и 
код примене овога закона, а пре свега код евидентирања 
организација у дијаспори и организација Срба у региону, 
из којих се делегирају делегати пре свега за Скупштину и 
друге органе. Срби у Словенији по ЗДСР представљају Србе 
у региону, због чега се у даљем тексту бавим првенствено 
Србима у региону (читај у Словенији). Скупштину дијас-
поре и Срба у региону чини 45 делегата, а то су пре свега 
лица уважена у средини у којој живе, спремна да обављају 
послове очувања и јачања односа матичне државе и Срба 
из које су делегирани. По одредби члана 18 Срби из Слове-
није имају једног делегата у Скупштини дијаспоре и Срба у 
региону, услове и начин избора делегата, као и случајеве 
престанка мандата делегата пре изтека рока од четири 
године, споразумно утврђују удружења (друштва), орга-
низована у Републици Словенији, која у своме програму 

имају пре свега за циљ промоцију Србије и афирмацију 
државних интереса Србије и чување и неговање српског 
културног, верског и етничког идентитета, као и оства-
ривање културне, просветне, научне, хуманитарне или 
спортске сарадње са матичном државом, са недобитним 
циљем, а у складу са прописима Републике Словеније. 
Одредба члана 18. став четири, по којој се матична др-
жава неће мешати у поступак и услове избора делегата у 
Скупштину, је врло важна одредба, што даје друштвима у 
Словенији одређена права али и одговорности. ССДС као 
једина кровна организација Срба у Словенији, која делује 
у јавном интересу, у коју је учлањено 14 друштава има за 
реализацију ове одредбе посебан положај и одговорност, 
а такође и прилику да успостави чвршће везе и сарадњу 
и са оним друштвима (удружењима), која нису у ССДС. 
Друштва учлањена у ССДС су у приличној мери афирмиса-
на друштва, не само на простору Словеније, него и шире, 
препознају се на подручју представљања и афирмације 
матичне државе, њене културе и културног стваралаштва, 
очувању српског језика и ћириличког писма, православне 
вере и врло јасних политичких ставова о насушној потреби 
уређивања статуса српске националне заједнице у Слове-
нији. Јака и организована српска национална заједница, 
окупљена у ССДС и око Савеза, као и друштва у Савезу, али 
такође и она друштва изван савеза, која имају у својим 
програмима афирмацију матичне државе, њених интере-
са, културе и културног стваралаштва, такође су у интересу 
матичне државе, као и словеначких институција.
Врло важна тела Скупштине дијаспоре су и њени савети, а 
за нас као најважнији је Савет за односе са Србима у реги-
ону, који обавља одређене послове и задатке из области 
сарадње и заштите интереса и унапређивања односа Ре-
публике Србије са Србима у региону. Наводимо само нека 
од питања, о којима се стара овај савет, а то су: питања 
из области очувања и јачања односа матичне државе и 
Срба у региону, предлаже надлежним органима мере за 
унапређивање економске сарадње, разматра питања и 
предлаже решења повратка Срба у места ранијег пре-
бивалишта, која су као избеглице, напустили у периоду 
разпада СФРЈ, разматра могућности за стварање услова 
за инвестиционе програме и пројекте организација Срба у 
региону, учење и неговање српског језика и верског иден-
титета, међусобне информисаности, као и начине побољ-
шања положаја и заштите индивидуалних и колективних 
права Срба у региону, разматра начине за укључивање 
Срба у друштвени и политички живот Републике Србије, 
разматра иницијативе за доношење прописа, који су од 
значаја за Србе у региону, утиче на стварање и унапређи-
вање културних, научних, просветних веза и веза у обла-
сти спорта у односима Републике Србије и Срба у региону, 
организује пројекте, који имају за циљ укључивање Срба у 
региону и њихових организација у научни и културни жи-
вот Републике Србије, а обавља и друге послове од значаја 
за Србе у региону. Сва наведена питања су више или мање 
важна за Србе у региону, а за нас Србе у Словенији у толико 
више, јер се тим питањима, од распада СФРЈ због тешких 
прилика у Србији није посвећивала већа пажња, нити у 
односима матичне државе и српског народа у Словенији, 
нити су покретана питања статуса српске националне 
заједнице у Словенији у билатералним односима између 
Републике Србије и Републике Словеније. А то питање је 

најважније за Србе у Словенији. Статус Срба у Словенији 
је на жалост најсличнији статусу Срба у Албанији. Састав 
Савета улива гаранцију и поверење да долази боље време 
за Србе у региону па и за нас у Словенији, јер је усвојени 
закон поставио институционални оквир за успостављање 
свеукупне сарадње између институција Србије и Срба 
у Словенији. ССДС у томе погледу има велику одговор-
ност, јер мора имати проактивну улогу не само у односу 
до успостављања веза између матичне државе и Срба у 
Словенији, него мора да буде и интегрални фактор између 
српских друштава (удружења), која нису у Савезу, а желе 
квалитетну сарадњу са матицом. У том погледу је ССДС 
отворен за сваку сарадњу са свим друштвима, Српском 
православном црквом и Амбасадом Србије у Словенији.
По ЗДСР Република Србија оснива Буџетски фонд за дијас-
пору и Србе у региону, с чиме се стварају услови за нормал-
но функционисање не само органа, које уводи тај закон, 
него и у погледу реализације циљева. Средства буџета су 
намењена пре свега за учење, чување и неговање српског 
језика и ћириличког писма, чување и неговање српског 
културног, етничког, језичког и верског идентитета, спре-
чавање асимилације, као и неговање блиских односа са 
матичном државом, јачањем свести о пореклу, давањем 
подршке најзначајнијим манифестацијама у области 
културно-уметничког аматеризма и манифестацијама 
изворног народног стваралаштва, те унапређивање инфо-
рмисања путем електронских медија на српском језику и 
ћириличком писму, а све у складу са међународним пра-
вом. Посебни значај заузима организовање традиционал-
них конференција и манифестација, као и дистрибуција 
публикација, које садрже информације о националном 
идентитету, обележјима, друштвеним вредностима, кул-
тури, историји, економији, брендовима, важним акцијама 
и иницијативама, које долазе из Републике Србије. Врло је 
важно, што се по том закону оснива буџетски фонд, који 
ће омогућити реализацију неких важних пројеката, којих 
ћемо бити протагонисти и ми Срби из Словеније, али је још 
важније, да се и као друштва и појединци сваки пута упи-
тамо, шта смо корисно учинили за нашу матичну државу, 
шта смо дали Србији, а не шта смо од ње добили. У томе 
погледу мора да јача наша свест, јер је много оних, који 
одлазе у Србију, не да би јој нешто дали, него пре свега да 
јој понешто узму. Са жаљењем можемо констатовати да су 
међу такима и поједини припадници нашега народа. ССДС 
и друштва у Савезу, могу бити поносни на свој допринос 
Србији и српскоме народу, обзиром на околности у који-
ма Срби у Словенији делујемо и материална средства са 
којима разполажемо. Тај допринос се каже управо на 
подручју чување и неговање српског језика и ћириличног 
писма, чување и неговање српског културног, етничког, 
језичког и верског идентитета, спречавање асимилације, 
као и неговање блиских односа са Србијом и остваривања 
интереса Србије везаних за српску националну заједницу у 
Словенији. ССДС као кровна институција и културни цен-
тар Срба у Словенији у смислу ЗДСР има капацитет, вољу 
и правне могућности да у одличној сарадњи са Министар-
ством за дијаспору Србије и осталим институцијама, које 
уводи овај закон, у доброј мери реализује програме и 
пројекте, о којима ће да брине пре свега Министарство за 
дијаспориу.

Никола Тодоровић



08 |  Размишљања  |  Децембар 2009     

 Ми се олако служимо речима интелигенција 
и интелектуалац. Сваки школован, ни сваки високо шко-
лован човек, није интелектуалац. Ни на факултетима, ни 
у академијама наука нису баш сви чланови интелекту-
алци, чак и ако су врсни стручњаци. Интелектуалац баца 
поглед и даље од своје струке, јер он је супротност та-
козваном Фацхидиот-у, којега осим своје специјалности 
мало шта темељно занима. Интелектуалац је заокупљен 
судбином човека и друштва, бригом свог народа и 
човечанства. Другим речима, интелектуалац је човек 
културе, а у људе културе спадају сви ствараоци, они 
који творе трајне вредности, не само за себе, свој ужи 
круг и дати тренутак, него вредности драгоцене за цело 
друштво, за нацију и људски род. такви људи културе, 
или ствараоци, постоје у свим друштвеним слојевима, 
не само међу високо школованим. Онај који је узорао 
прву бразду, онај што је припитомио коња или пса, јесте 
човек културе. Његошеви јунаци који непрестано умују 
о судбини и свога народа и света јесу људи културе, иако 
су неписмени.

 У суштини, интелектуалац је религиозно 
биће, окренуто ближњима, у сталном односу са сила-
ма добра, супростављен демонима зла. Нећу тиме да 
кажем да су и сви свештеници, или првосвештеници, 
истовремено интелектуалци и дубоко религиозни.

 Само истински ствараоци и високо морал-
ни појединци чине елиту народа. Наша српска несрећа 
данас јесте: имамо елитне изузетке, а немамо елитне 
слојеве. Нарочито немамо политичку елиту – то је очиг-
ледно; али оскудевамо у елити и у свим другим облас-
тима: од села, где су ишчезли, јер су уништени, добри 
домаћини, до универзитета и академија. Та суша није 
поштедела ни Цркву.

 Да се не бисмо олако служили и том речју 
– елита – морам да се одредим према том појму. 
Елитом сматрам оне за које су дужности високо изнад 
права, оне који пшти интерес – отаџбински, свенарод-
ни, човечански – стављају изнад сопственог, личног и 
приватног, оне који су спремни да се за своја уверења и 
узвишене моралне вредности, за опште добро и за своје 
ближње, жртвују. Таквих је знамо то – данас мало. И у 
свету, далеко од ових наших несрећних долина плача, 
завладале су неке друге моде и обичаји. Идеали су увек 
били недоступни и, углавном, неостварљиви, али је до-
бро ако се њима бар тежи, ако постоје моралне норме  и 
систем вредности, а то је управо оно што је у нас пору-
шено. Светиње су оскрнављене. Црква и интелигенција 
треба да су уједињене у чувању и спасавању светиња и 
да се кроз тај узвишени труд и жртвовање потврђују. 
За тај подвиг неопходни су велика култура, знања и 
духовност. Да одмах дорекнем ову мисао: свештенство, 

Српска интелигенција и 
Српска православна црква
Реч у Задужбини Илије М. Коларца, 28. јануара 2003, у размени мишљења са владиком јегарским Порфиријем и 
професором др Владетом Јеротићем о теми: ‘’Улога и место интелектуалаца у Српској православној цркви’’.

у већини недовољно образовано, треба да се интелек-
туализује, а интелигенција, често отуђена од духовних 
извора, да се спиритуализује. Треба се, хитно, вратити 
изгубљеном јединству Цркве и интелигенције. Оно је 
постојало у средњем веку и неговано је после великих 
сеоба. Нису ли у нашој традицији црквено-народни са-
бори? Црква је имала уза се своју интелигенцију, елитне 
људе из свих сталежа, који су доприносили сагледању и 
решавању горућих питања. Тај мосз поодавно је пору-
шен. Академик Дејан Медаковић је своједобно предла-
гао блаженопочившем патријарху Герману да се обнови 
традиција црквено-народних сабора. Јер о саборности 
се само прича, а не ради се у духу саборности. СПЦ се 
сад задовољава сарадњом са ретким појединцима, што 
је лепо, али недовољно.

  То није мост, то су повремени, усамљени 
чамци. Не користе се довољно – ето, јуче је просла-
вљен Свети Сава – ни доста бројни религиозни песници, 
међу којима су и врло значајна имена, као: Миодраг 
Павловић, Васко Попа, Дејан Медаковић, Драган Дра-
гојловић, Иван В. Лалић, Љуба Симовић, Слободан Ра-
китић, Матија Бећковић, Верољуб Вукашиновић. То је 
богаство којим се може не мало освежити и оплемени-
ти наслеђено. СПЦ јесте вековима бранила и одбранила 
наше постојање, наш идентитет; али се не може трајно 
живети од историјских заслуга. Мост са савременом ин-
телигенцијом је неопходан.

 Овде бих уметнуо једно још спорно питање: 
оно о Доситеју Обрадовићу. Мало ко је с толиким идеали-
змом дошао у манастир. Млади занесењак се неизбежно 
морао разочарати. Недавно је Матица српска објавила 
фото-типско издање књиге Тихомира Остојића ‘’Доситеј 
Обрадовић у Хопову’’. Стање у фрушкогорским манасти-
рима зацело је било такво да се идеалиста морао отрез-
нити. Та студија, објављена 1907. и данас делује као ве-
лика опомена. Зато немојмо осуђивати Доситеја, који се 
није одрекао Бога, па ни свештенства, а јесте монаштва. 
У питању је и дух времена, доба просветитељства. Вол-
тер, антиклерикалац, није устао против Бога. Позната је 
његова реченица: ‘’Кад Бог не би постојао, требало би га 
измислити!’’ Није ли и Гете још смелији у рационализму, 
иако се његов ‘’Фауст’’ не може замислити без ‘’Књиге о 
Јову’’: ‘’Из ланаца веровања спасићете само разум’’. Има 
и код Његоша сродних помисли: ‘’Лактом вјере глупост 
чојка мјери, а озбиљност дјелом и врлином’’. Борећи се 
против јереси, не треба се плашити те противнице: ‘’Вера 
која не сумња – то је мртва вера’’ – рече Унамуно. И по 
Андре Снаресу, јерес је доказ живота једне религије. 
Вера ствара јеретике. У мртвим религијама нема јереси. 
Није ли битно придржавати се вере? ‘’Овде виђам људе 
који се бескрајно препиру око вере, а човек би рекао да 
се у исти мах надмећу ко ће је се мање придржавати’’. 

Монтескијеова је то реч. Зацело, није ли чудно што се 
људи тако радо боре за своју веру, а тако нерадо живе 
по њезиним законима? Сад ми се прекину нит прет-
ходног размишљања. Рекох: интелигенција треба да 
се спиритуализује, јер малопре поменута имена наших 
савремених песника јесу изузеци који само потврђују 
правило да наша интелигенција није укорењена у наше 
духовно наслеђе. Имамо сјајних научника, писаца, 
уметника, мислилаца, који су црпили велика знања из 
великих култура: то су ђаци немачки, француски, грчки 
и руски, сад све више енглески и амерички; знања су им 
задивљујућа, широка и висока, али одвећ често неуте-
мељена у наше светосавско предање. Годинама сам од-
лазио у Нови Пазар на Сопоћанска виђења и стицао ко-
лико драгоцено толико мучно искуство. У древној цркви 
светих апостола Петра и Павла, у Ђурђевим ступовима, 
међу сопоћанским фрескама као код своје куће осећали 
су се образовани Срби муслимани, а као гости, у туђем 
дому, извесни врло истакнути српски писци, критичари, 
професори и академици. Ћамил Сијарић је с великим 
разумевањем пратио литургију Златоуста, др Ејуп Му-
шовић је сјајно говорио о Петровој цркви, уз напомену 
да нису муслимани окрњили крст на њој, него су у крст 
пуцали неки обесни српски сватови. Исмет Реброња је с 
тугом и гневом питао: а зашто нас се одричете и терате 
да пишемо велико М, то јест да и по народности будемо 
Муслимани? А он је памтио своје хришћанско презиме, 
Обрадовић, и своју крсну славу Ђурђевдан… 

 Београдски интелектуалци једва да су има-
ли појма о литургији; није им било јасно да лис у на по-
четку, средини или при крају. Откако су и неки полити-
чари престоног града или републике почели да долазе, 
у свечаним приликама, на богослужење, што је лепо и 
дирљиво, и они су пред сличним проблемом: једва и да 
слуте који је смисао појединих делова службе Божије. 
Јер кад је реч о томе, они су аналфабете, али добре воље 
и племените намере. На Западу је друкчије: и атеисти 
знају мису, део је то образовања и културе која се под-
разумева.

 Како да се вратимо себи, а кроз себе Европи 
и европској цивилизацији, ако смо у тој мери културно 
и духовно осакаћени? Питам се и питам вас. Дивно је 
што се сад слави крсно име. Трпезе су обилне, али ко 
зна славски тропар? То ни неке попадије и свештеничка 
деца врло често не знају. Ко чита молитве пре и после 
јела? Уз све приче о духовности, Срби о великим праз-
ницима превасходно угађају доњој половини тела. Шта 
да радимо, како да се повратимо? Има побожних људи 
који не знају ни Молитву Господњу, а њу на ‘’безбож-
ном Западу’’ зна и сваки неверник, јер је то део опште 
културе. Зато рекох: интелигенција, а не само изузетни 
појединци, треба да се одухови, спиритуализује, да се 
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сроди са традиционалним вредностима, са светињама. 
И да се тако, најзад, укорени, негујући и даље што шире 
европске и светске видике.

 А сад коју реч о интелектуализацији свеш-
тенства. Некад су свештенство и интелигенција били 
исто. Оличење тог јединства, тог савршеног склада, није 
ли баш Свети Сава и они који су га окруживали и насле-
дили? Тако је било вековима, а кад није било савршено 
тако, симфонију су неговали црквено-народни сабори. И 
ти наши лаички преци, бар они у Војводству Србији, као 
и они у прекодринским крајинама, знали су и литургију, 
и молитве, и тропаре, и кондаке, и стихире. Сад је то, и 
у мом завичајном Срему, у панонском српству, као и у 
западним српским крајевима, заборављено. Отворила 
се огромна провалија између прошлости и савременос-
ти. Недавно сам говорио у Бањалуци, у Банском двору, у 
присуству председника Републике Српске и министара. 
Евоцирао сам велеиздајнички процес елитним Србима 
1915-1916. Осуђена су сто педест шесторица, а њих шес-
наест на смрт вешањем. Пресуда је изречена на Велики 
петак, а казна је требало да буде извршена на Ускрс. У 
дворани мук, а онда се из свих грла проломи ускршњи 
тропар: ‘’Христос воскресе из мертвих…’’ Ја застанем и 
упитам своје одабране слушаоце, најсамосвесније међу 
данашњим Србима: ‘’А да либ исте ви знали отпевати 
Христос воскресе?’’ Поштено су ми признали да не знају. 
Зато говорим о јазу између поколења.

 Свештенство се труди, али не довољно, да се 
поврати изгубљено; а и ако се свесрдно труди, не пости-
же желени циљ, који је голем. Недостаје му шира култу-
ра. Но веронаука се враћа у школе. У Републици Српској 
она је обавезна; у Србији – изборни предмет; у Црној 
Гори још ни то. Импонује успех шабачко-ваљевске епар-
хије, где је око седам хиљада деце укључено у наставу 
верског васпитања, а слично је и у епархији бачкој. То 
је поље које треба да обрађују складно, и свештенство 
и интелигенција. Да би успели као вероучитељи, свеш-
теници треба много да прошире своја знања и обогате 
своју култур, јер ако тај напор не учине, брзо ће доћи 
до осипања и расула. Свештенству је неопходна помоћ 
лаика, просвећених и Цркви оданих, а нема таквих мно-
го. Има их међу врхунским интелектуалцима, посебно 
међу историчарима и историчарима уметности, који 
би сигурно привукли не само ученике него и њихове 
родитеље; додао бих: духовно опустошене и родитеље 
и дедове, јер их је верски раскућила и осиромашила со-
цијалистичка школа.

 Слутим да у цркви може бити отпора анга-
жовању извесних слободоумних интелектуалаца лаика, 
јер они могу и да застране, да се не придржавају кано-
на и догми. Та опасност је кудикамо мања од користи. 
Кад је о догмама реч, веома ме је охрабрило тумачење 
митрополита Амфилохија, у изврсној књизи коју је с 
њим сачинила Јелица Роћеновић; догма, дословно и 
изворно, мисао, одређено мишљење, које обухвата 
свељудске моћи; не идеја него истина вере и живота, 
истина најдубља, која исказује суштину хришћанства. 
Али догма, дефиниција, само је путоказ, путоказ на вр-
летној стази, да се људски ум не би изгубио у прашуми 
свог незнања. Ти путокази, на путу ка вечном, не огра-
ничавају човека, већ откривају безграничне хоризонте 
људском бићу. Догма је мишљење недомисливог, из-
рицање неизрецивог… То сам упамтио из тумачења 

митрополита Амфилохија, што ми је знатно прихватљи-
вије од теза, иначе очаравајућег, Владимира Соловјова, 
који дивно пише о свејединству, о свету као органској 
целини, о екуменизму. Соловјов је указивао на разлике 
између двеју цркава: источне, која се пасивно потчиња-
ва божанству, и западне која афирмише делатности 
својствене човеку, његовом стваралачком карактеру. 
Основа оријенталне културе јесте покоравање, у свим 
областима, једној вишњој, натприродној сили, док 
је у темељу западњачке културе охрабривање свих 
људских активности, посвећивање стваралачког рада. 
Византијска црква је  -  сматра Соловјов – прожета ан-
тиисторијским духом; одриче се друштвених задатака и 
политичких ангажовања. За Византијце хришћанство је 
ствар свршена једном за свагда, завршено дело, и све 
снаге елите усмерене су ка контемплацији божанске 
истине. За практичне активности предодређене су само 
аморалне снаге осредњих људи, приземних људи, мало 
достојних духовног живота у служби узвишене вере. 
Мислим да се ово врло значајно размишљање ипак не 
уклапа у наше светосавље.

 Уједињење цркава је била руска идеја. За 
екуменизам се, поред Соловјова, залаже и Вјачеслав 
Иванов, а Николај Зернов, професор у Оксфорду, обја-
вљује дело ‘’Васељенска црква и руско православље’’, у 
коме наговештава еру трећег завета. Нарочито се узда 
у англиканско-православну заједницу, коју проповеда и 
англикански епископ Гор, који, дубоко импресиониран 
владиком Николајем, покушава да придобије и Српску 
православну цркву за своју екуменску замисао. Српски 
патријарх је одбојан: он, истина с разлогом, сматра да је 
то одвећ судбоносно питање о којем може да одлучује 
само нови васељенски сабор. Али православни су има-
ли последњи васељенски сабор године 787. пре 1216 
лета!

 Руска православна философска мисао сил-
но је обогаћена религиозним лаицима. Неки од њих 
су прешли стрм пут од марксизма до богословља, по-
ред осталих Николај Берђајев и Сергеј Булгаков, Петар 
Струве и Семјон Франк… Сасвим особена је појава 
Димитрије Мережковски, између два рата у нас много 
превођен и читан. Од тих блудних синова православље 
није имало штете, напротив! Најчуднији међу њима је 
Николај Фјодорович Фјодоров, радикалнији од марк-
систа јер не мање од њих, али на свој начин, сања о 
бескласном друштву; оно ће, благодарећи љубави која 
све превасходи, избећи катастрофе, па и страшни суд.

 До тих висина наша лаичка мисао никад 
се није узнела, али у самој Цркви имали смо двојицу 
водећих мислилаца, светског формата: Николаја Вели-
мировића и Јустина Поповића. Њихов утицај и данас 
је жив.Обојица су одбојни према католичком Западу. 
Још у гимназији смо читали, поред Николајеве беседе 
о великом имену, која је била у нашој читанци, и Беседи 
о безбожној Европи, па Три авети европске цивилиза-
ције, три фатална духа: Дарвин, Ниче и Маркс. Јустин 
Поповић нас је заносио књигом ‘’Достојевски о Европи  
и Словенству’’. Било нам је то као библија.Студирајући у 
Француској, суочио сам се са снагом католичанства да 
само о себи критички суди. О карактеру западњачке 
цивилизације с великом моралном честитошћу говори, 
на пример, опат Шарл Журне: ‘’Западна цивилизација, 
рођена у средњем веку, под утицајем хришћанства, све 

је мање марила за хришћанство. Она је престајала бити 
теоцентричка да би мало по мало постајала антропо-
центричка. А хришћанство, уместо да јој буде светлост, 
постало је за њу терет’’.Један други мислилац, Пјер-Анри 
Симон, и он католик, говори о томе што се десило пошто 
је нарушено јединство Запада: ‘’Сутрадан након великих 
религиозних деоба тражи се нова основа за конституис-
ање европског јединства, на начелима универзалнијим 
и постојанијим. То је појава рационализма Ренесансе’’. А 
то је само почетак авантуре која још траје, јер ‘’дух За-
пада – то није свети Тома Аквински или свети Бонавен-
туре, Макијавели или Еразмо, Волте рили Паскал, Хегел 
или Киркегор, Марк сили Ниче, него је то њихов дијалог; 
и често се води исти тај дијалог, опоро страствен, у жа-
ришту сваке независне интелигенције…’’ Укратко, За-
пад се определио за хуманизам, не одричући се сасвим 
хришћанства, него га прилагођавајући, често изопача-
вајући, да би га преобразио у западњачку цивилизацију, 
која је незадрживо ишла путем друштвеног, материјал-
ног и техничког прогреса, у толикој мери да су се и сами 
велики католици питали: да ли је то хришћанство или 
само његова сенка, изопачења, па и негација? Но зах-
ваљујући тим променама, врло опасним, западњачко 
хришћанство је пребродило велике кризе, да би опста-
ло као важна и призната духовна сила.

Опседнут тим идејама, дошао сам код оца 
Јустина у манастир Ћелије: ‘’Читао сам Вас још као де-
чак, али су протекле године. Ушли сте у девету деце-
нију живота. Са висине огромног искуства, реците ми 
сад, Оче, шта је основни грех Запада? Само у неколико 
реченица…’’ ‘’Нису ми потребне реченице, довољна је 
једна реч’’. ‘’Ја знам, Оче, ту реч, али изговорите је Ви.’’ 
‘’Хуманизам!’’ – одговорио је отац Јустин.

Ја сам тражио помирење између теоцентри-
зма или дивинизма, како сам га понекад називао, и ан-
тропоцентризма или хуманизма, па сам се усуђивао да 
то помирење, као символ, видим у знаку крста. Али ме 
је мучило питање: зашто су своје победе постигли, баш 
на тлу православља, и ислам, кроз арапска освајања, 
па татарско-монголску и турску најезду, и комунизам, 
а сад харају секте? Неко им је остављао празан прос-
тор, игноришући историју и често не пратећи развој 
културе и цивилизације. Тако ми остадосмо духовно и 
морално опустошени. Разлози наших страдања нису 
само географске природе. За нас су опет дошла апостол-
ска времена. Може нас спасти светосавски дух, који је 
пратио ход времена, па уз теоцентричку вертикалу има 
и антропоцентричку хоризонталу, јер колико духован – 
Свети Сава је био и реалан: сјајан организатор, држав-
ник, творац самосталне цркве, неимар манастира, који 
нас је задужио трајним вредностима, оснивач књижев-
ности је први писац, утемељач просвете, и… и… Треба 
само правилно схватити тај узор над узорима. Сигурно 
ћемо промашити ако се будемо понашали као затуцани 
традиционалисти, спутани и оковани средњовековним 
наслеђем. Бићемо на добром путу ако, ослоњени на 
традицију, појмимо: да у свом веку треба да будемо 
онако далековиди и смели, напредни и модерни, као 
што је Свети Сава то био  усвоје доба.

(Са допуштењем и благословом аутора пре-
узето из књиге: ‘’Поруке Драгана Недељковића’’, Нова 
Европа, Београд, 2006)
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Сава Поповић Текелија
Сава Поповић Текелија (28.08.1761 у Араду, Банат – 07.10.1842. Пешта),први Србин доктор права, оснивач 
‘’Текелијанума’’, председник Матице Српске, добротвор, племић, трговац, правник, филантроп и ктитор.

Порекло 
Потиче из српске банатске војничке и пле-
мићке породице Поповић, која је изданак 
старе властелинске српске лозе. После 
пада српске деспотовине (1459), породица 
се нашла у Угарској, али без племићке ти-
туле. Међу водеће у српском народу, поро-
дица је ушла захваљујући Јовану Текелији, 
Савином прадеди.

Јован Поповић Текелија, оберкапетан и за-
поведник Поморишке војне крајине, иста-
као се у бици код Сенте 1697. године, у којој 
је аустријска војска под командом Еугена 
Савојског, победила Турке. За заслуге и ра-
тнички подвиг у овој борби, Еуген Савојски 
га је поставио за заповедника Српске ми-
лиције у Араду. Цар Јосиф И је, тада већ 
пуковнику Поморишке милиције, Јовану 
Поповићу Текелији, његовој најужој родби-
ни и потомству даровао племићку титулу 
1706. године.

Биографија 
Сава Текелија је рођен 17/28. августа 1761. 
у Араду (тада Хабзбуршка монархија, данас 
Румунија).

Сава Текелија је у Араду ишао у српску ос-
новну школу, гимназију је учио у Будиму, 
права студирао у Пешти, дипломирао 1785. 
године, и већ следеће године (1786) докто-
рирао и постао први Доцтор јурис „не само 
от Србаља него и от Маџара“ који нису били 
професори универзитета.

Каријеру је почео у државној управи 1790. 
године као виценотар Чанадске жупаније, а 

временом постао секретар Угарске дворс-
ке канцеларије. Пошто није видео могућ-
ност даљег успона и утицаја на државне 
послове, 1798. подноси оставку на државну 
службу и 1802. напушта политички живот. 
Повлачи се у Арад, на своја имања. Тада 
је почео да се у већој мери интересује за 
судбину свога народа. За његову судбину 
се посебно заинтересовао када је у Србији 
букнуо устанак против турске власти 1804. 
године. Свестан свога богатства, образо-
вања и угледа у високом друштву, Текелија 
је себе желео да види на челу ослобођене 
српске државе, а није му била туђа ни идеја 
о стварању југословенске заједнице, нити 
мисао да буде први човек уједињених Јуж-
них Словена.

Као присталица Доситеја Обрадовића са 
којим се познавао и дописивао, рано је 
дошао до закључка да је образовање глав-
ни замајац покретања српског народа ка 
бољој будућности. И пре оснивања своје 
задужбине давао је знатне своте новца за 
школовање српске омладине и подизање 
интелигенције у своме народу. Остало је за-
бележено да је био против Вукове језичке 
реформе и тврдокорно је заступао славе-
носрпски језик у науци и књижевности. Био 
је присталица идеје просвећеног апсолути-
зма и „њен последњи представник и побор-
ник међу Србима“.

У дубокој старости од 77 година изабран је 
за доживотног председника Матице српске. 
Све своје снаге усмерио је у корист Мати-
це и за општенародно добро. То потврђује 

чињеница да је смогао снаге да и пред саму 
смрт долази на седнице и да им предсе-
дава. Поклонио је своју личну библиотеку 
Матици српској, тако да је Библиотека Ма-
тице српске постала једна од најстаријих и 
најзначајнијих библиотека код Срба.

Своју задужбину ‘’Текелијанум’’ Сава је ос-
новао у Пешти 1838. године, са циљем да се 
у њој школују сиромашни и најбољи српски 
ђаци и студенти из свих крајева где су жи-
вели Срби. Задужбина коју је оставио сво-
ме народу обезбедила му је трајно и веома 
истакнуто место у галерији светлих ликова 
српске прошлости.

У позним годинама, Сава Текелија набавља 
штампарију за Матицу српску, покреће из-
давање књига, и потпомаже многе подухва-
те ове културне институције. Пред сам крај 
живота, целокупну имовину: имање, куће и 
150.000 форинти, Текелија завештава Мати-
ци српској.

Умро је изненада и без дужег боловања 21. 
септембра/7. октобра 1842. године у Пешти. 
Гроб му се налази у цркви св. Николе у Ара-
ду. Ову цркву је изградио његов прадеда 
Јован одмах по доласку у Арад 1698. годи-
не. Текелије су били управитељи ове цркве 
св. Николе све док им се није угасила мушка 
лоза 1844.

Његови мемоарски списи „Описаније живо-
та“ (изд. Просвета, Београд 1966) и „Дневник 
Саве Текелије“ сачувани су у рукописима и 
штампани у интегралном облику тек у наше 
време.

Urednik Mostova ispred Tekelijanuma

Sava Tekelija
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Текелијанум
Текелијанум (мађ. Tököliánum) је задужбина 
коју је основао Сава Текелија 1838. године у 
Пешти, са циљем да се у њој школују сиро-
машни и најбољи српски ђаци и студенти 
из свих крајева где су живели Срби.

После првог формираног позоришта, 1812. 
године, и Матице српске, 1826. године, Те-
келијанум је трећа званична најважнија 
установа Срба у Угарској. Почетни фонд Те-
келијанума био је изузетан - састојао се од 
сто хиљада форинти, две куће у Пешти, три 
дворца у Араду и 28 јутара земље.

Чинили су је „Дом српских студената“ и 
„Фонд за издржавање Текелијанума“. Наме-
ра Саве Текелије је била да се у овој култур-
но-образовној установи српским ђацима 
омогући школовање и универзитетско об-
разовање. Задужбина им је обезбеђивала 
смештај, исхрану и стипендију.

Текелијанум је временом постао главно 
стециште интелектуалних снага српског 
народа, које су доприносиле његовом 
културном и цивилизацијском напретку. С 
разлогом је називан „Српским Пантеоном“. 
Задужбина је помагала и омогућила из-
растање значајне плејаде српских интелек-
туалаца, која је убрзала прелаз свог народа 
из средњег у модерни век.

Импозантан је број питомаца који су 
прошли кроз Текелијанум. Од 1838. до 1914. 
године у њему је боравило и школовало се 
око 350 ученика и студената; управник Те-
келијанума је једно време (1863-1869) био 
и наш песник Јован Јовановић Змај који је 
тада завршавао студије медицине; у Теке-
лијануму је скоро три године становао Ни-
кола Тесла, као и песник Лаза Костић, који 
је помогао текелијанцима да оснују своје 
културно друштво „Преодницу“ (1860), које 
је било активно све до 1876. године. Идејни 
зачетник „Преоднице“ био је млади теке-
лијанац Коста Руварац. Касније је основано 
ново књижевно и потпорно друштво (1880), 
названо „Коло младих Срба“.

У згради Текелијанума била је смештена и 
Матица српска, све до пресељења у Нови 
Сад 1864. године. Матица српска је, иначе, 
управљала Текелијанумом од његовог ос-
нивања до 1878. године, када је од стране 
власти била приморана да управу уступи 
Српској православној црквеној општини 
у Пешти. Од 1902. године о Текелијиној за-
дужбини старао се Српски народно-цркве-
ни саборски одбор, који је њоме управљао 
као посебном фондацијом. Духовни над-
зор, укључујући и избор питомаца, припао 
је посебно именованом телу, званом Патро-
нат.

Дугогодишњи надзорник Текелијанума био 
је легендарни Стеван В. Поповић који је ову 
дужност обављао више од три деценије из-
међу 1882. и 1918. године.

Историчари су забележили да је надзор 
над ученицима обављао лично Текелија. 
Водио је бригу о сваком питомцу, куповао 
неопходне ствари, а неки тврде да је своје-
ручно пунио сламарице и увече закључа-
вао капију. Убрзо је Текелијанум постао 
стециште интелектуалних снага, па су га са-
временици одмила називали „Пантеоном”. 
Хроничари су сведочили да су се управо 
ту зачеле бројне духовне замисли и по-
духвати, па и она да пештанска и пожунска 
омладина штампа књигу својих стихова. О 
томе су, забележено је, бринули Светозар 
Милетић и Јован Ђорђевић. Под насловом 
„Славјанска књига”, 1847. године појавио се 
својеврсни песнички, али и политички ма-
нифест ондашњих напредних Срба. Већ на-
редне године, на темељу ове књиге, осмо-
рица угледних „текелијанаца” определила 
су пештанско-будимску омладину за идеје 
Вука Караџића. 

Одлуком Патроната старо здање зграде је, 
због дотрајалости, порушено 1906. године, 
а камен темељац новог Текелијанума поста-
вљен је 10. новембра 1907. Ново велелепно 
здање подигнуто је и усељено 1909. године. 
У том раздобљу, у А крилу зграде налазио 
се интернат за српске ђаке, а у Б крилу ста-
нови за издавање, од чије се кирије интер-
нат издржавао. Ова зграда се налази у да-
нашњој улици Veres Pálné utca бр. 17-19.

Између два светска рата број питомаца у 
Текелијануму је опао, јер су задужбинска 
добра, а нарочито готовина којом је фонд 
располагао, веома смањена (потрошена), 
услед инфлације и замене новца. Део згра-
де морао се издавати под кирију да би се 
Задужбина одржала. У периоду 1941-1944 
задужбина се постепено опоравља. У њему 
је тада било више од тридесет питома-

ца, од којих је половина примала, истина, 
скромне стипендије. Време после Другог 
светског рата нанело је најтежи, безмало 
фаталан ударац Текелијином заводу. Године 
1952. зграда Текелијанума је национализо-
вана и Задужбина је привремено престала 
да постоји.

Мађарске државне власти су 1996. вратиле 
половину зграде Будимској епархији Српс-
ке православне цркве. То је омогућило да 
Задужбина Саве Текелије обнови свој рад 
и да се отвори нада да ће се Текелијанум 
вратити својој племенитој улози - да буде 
један од значајних културних, духовних и 
образовних средишта (центара) српског 
народа.

Свестраност
Хроничари су забележили да је Сава Те-
келија, осим што је био велики добротвор 
српског народа, био и врло свестран човек. 
Наводе да је био прави полиглота, да је 
свирао флауту, али да му је основна струка 
било право. У књижевности је оставио тра-
га својим ‘’Мемоарима’’ који су, како наводе 
стручњаци, занимљивији као сведочанство 
доба у ком су настајали него као уметничко 
дело. Забележено је да се Текелија читавог 
живота залагао за бољи положај Срба у 
Угарској и њихов просветни и културни на-
предак. Недавно је Матица српска из Новог 
Сада објавила његову докторску дисерта-
цију коју је написао и одбранио на латин-
ском језику.

Припремио: Душан Јовановић

Tekelijanum danas



12  |  Из друштава  |  Децембар 2009     

Можда смо прије шест година мислили да 
је то само сан, али сад знамо да не сањамо и 
да је то стварност која је постала традиција 
у коју се улаже много воље, труда и дисци-
плине. Име јој је манифестација ''Разиграна 
срца'', а припрема је и реализује Српско 
културно друштво »СЛОГА«.

У Културном дому Нова Горица, 12.09.2009. 
године у 19 часова, фолклорна секција СКД 
''Слога'' отворила је манифестацију Рази-
грана срца успјешно реализованом коре-
ографијом Милана Гламочанина ''Игре из 
Брусника''. Као и свих ранијих година, фол-
клорна секција СКД ''Слога'' је и овог пута 
награђена великим искреним аплаузом, јер 
су се фолклораши показали као прави про-
фесионалци. Гост вечери је било КУД ''Мла-
дост'' из Залужана код Бања Луке, Републи-
ка Српска, који су нас одушевили својим 
крајишким играма и пјесмом, а искрено су 
топлим аплаузом награђени и фолклораши 
фолклорне групе ''БЦ'' из Бовца са корео-
графијама ''Цокларска'' и ''Кашта'' који су 
показали дио словеначких народних игара. 
Било је веома лијепо и пријатно погледати 
и АКУД ''Коло'' из Копра са кореографијом 
''Игре из Босилеградског Крајишта'', а ништа 
мање нису били атрактивни ни млади фолк-
лораши из КУД ''Понтес-мостови'' из Трста 
са играма из околине Лесковца. На жалост, 
МКД ''Кирил и Методиј'' из Крања није из 
оправданих разлога присуствовао мани-
фестацији, па смо били ускраћени за њихо-
ву кореографију ''Разиграна Македонија'', 

Разиграна срца
‘’Свако ко дође, донесе дио себе.
Свако ко оде, остави траг и однесе делић душе!’’                      
Тамо гдје су позитивна енергија и здрав дух увијек се нађе прилика за славље и забаву.

али су нас зато наши гости из Републике 
Српске поново одушевили својим насту-
пом изводећи ''Шопско оро''.

Водитељка програма, нама већ позната 
Дијана Галић, представила нам је и при-
сутне госте: Здравка Беговића, амбасадо-
ра БиХ у Љубљани, са породицом, Мирка 
Брулца, градоначелника Нове Горице, Бору 
Мирића из Постојне, потпредсједника Са-
веза српских друштава Словеније, Душана 
Јовановића, уредника Новина српски Мо-
стови, протојереја Душана Томића, Елвиру 
Шушмељ, директорку Управе града Нове 
Горице, Сергеја Пелхана, предсједника Са-
веза културних друштава Нова Горица, Дра-
гана Којића, директора Ђачког дома Нова 
Горица, Милицу Зимиц потпредсједницу 
општине Канал и многе друге представ-
нике друштава који су нам се обратили са 
кратким поздравом и жељама за што бољи 
и успјешнији рад убудуће и истовремено 
нам честитали на веома успјешној орга-
низацији. Присутне чланове, пријатеље и 
симпатизере друштва поздравио је Илија 
Јанковић, предсједник СКД ''Слога'', који 
је на крају програма подијелио признања 
учесницима програма. 

Наравно, друштво не би могло све ово на-
правити без додатних средстава наших 
донатора, а то су: Министарство за културу 
Словеније, ЈСКД Нова Горица, Град Нова 
Горица, Савез културних друштава Нова 
Горица, Радничка штедионица (Delavska 

hranilnica) НГ, НЛБ-подружница НГ, Ginex 
international d.d NG,Води д.д., Кромберг, 
Стекларство Немец д.о.о., Волчја Драга, 
Куриво Горица, Штурм д.о.о, Горишке опе-
карне д.о.о., Ренче, Кровство-клепарство 
Домазет, Жлебови Грич д.о.о., Шемпетер, 
Скрин д.о.о., Толмин, Керазид д.о.о., Аг-
рарија д.о.о., Дорнберг, Владе Перендија, 
Остоја Ђурић и Срето Јаћимовић, а вели-
ку количину цвећа је поклонила Аница 
Куртума. Овом приликом се искрено зах-
ваљујемо свима који су омогућили и својим 
средствима допринијели реализацији ове 
манифестације.

То није све. Присутни ће се дуго сјећати и 
забаве приређене послије програма у Ђач-
ком дому који нам је био на располагању 
захваљујући директору Драгану Којићу, 
њему и његовим сарадницима велико хва-
ла, и која се завршила у раним јутарњим 
сатима уз игру и пјесму оркестра Драге Ни-
нића из Крања.

Послије угодно проведене вечери, ни чла-
новима ИО није било тешко све поспреми-
ти и почистити те закључити једну дивну 
манифестацију која донесе дио себе, оста-
ви траг и однесе делић душе!
Лијеп поздрав и још једно велико хвала 
свима који су несебично помогли чланови-
ма ИО на челу са предсједником да и овог 
пута успјешно реализујемо манифестацију 
одржану у Културном дому, а захваљујући 
Аници Куртума многи ће нам позавидјети 
на прекрасним икебанама које су придо-
нијеле посебан чар и љепоту на бини.

Добрила Цвијановић                                                                                                          

Folklorna grupa SKD ''Sloga'' Nova Gorica

KUD ‘‘Mladost'' Zalu`ani
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‘’Ала ћу се наиграти, а сутра ћу болова-
ти’’ само је једна од предивних корео-
графија у извођењу фолклорних група 
СКЦ ‘’Вук Стефановић Караџић’’ из Бачке 
Тополе који су заједно са својим домаћи-
нима, СКУД ‘’Видовдан’’ и КД ‘’Брдо’’ 
наступили на цјеловечерњем концерту 
одржаном 25. октобра 2009. у Култур-
ном дому Чрнуче у Љубљани.
Дан раније сви заједно наступили су у 
Крању на фолклорној манифестацији ‘’Рази-
грана младост’’ у оквиру Дана српске култу-
ре у организацији КД ‘’Брдо’’ из Крања. Била 
је ово прилика да и љубитељи фолклорне 
умјетности у Љубљани виде и упознају СКЦ 
‘’Вук Стефановић Караџић’’ из Бачке Тополе 
који је основан 1990. године, са задатком да 
његује културу српског народа и да сачува 
традицију предака. Његујући ту културу, 
СКЦ у тијесној је вези и са Српском пра-
вославном црквом. Кроз досадашњи низ 
година друштво је обишло многе државе 
Европе: Мађарску, Пољску, Украјину, Сло-
вачку, Бугарску, Шпанију, Грчку, Португалију 
а ово је било њихово премијерно госто-
вање у Словенији. Умјетнички руководилац 
ансамбла је Слободанка Рац а руководилац 
народног оркестра Јулијан Рац.

Програм је почео пјесмом ‘’Београдски 
мали пијац’’ а настављено пјесмама и иг-
рама из околине Београда. Кореографију 
је поставила Деса Ђорђевић. Већ прва ко-
реографија изазвала је буру одушевљења 
у гледалишту. На ред су дошли домаћини 
и прво се представили сплетом традици-
оналних народних пјесама у извођењу 

женске пјевачке група КД ‘’Брдо’’. Поново 
су на ред дошли гости из Бачке Тополе са 
играма и пјесмама из Војводине. Прво су 
наступили са играма и пјесмама из Бачке 
које су назвали ‘’Ала ћу се наиграти, а сутра 
ћу боловати’’, а онда и са играма и пјесмама 
из Баната ‘’Код баини на Рогаљ’’. Аутор обају 
кореографија је Слободанка Рац, која је и 
наступала у свим кореографијама које су 
изведене. Ове кореографије са богатим и 
разноврсним народним ношњама, са пјес-
мом и надигравањем показале су дио пре-
лијепих војвођанских игара и пјесама.

Док су се гости мало одморили и припре-
мили за слиједећи наступ фолклорна група 
КД ‘’Брдо’’ извела је сплет игара из Пчиње 
‘’Гајтано моме мори’’. Аутор ове кореогра-
фије је Саша Богуновић а млади фолкло-
раши КД ‘’Брдо’’ по ко зна који пут веома 
успјешно и лијепо извели су ову занимљи-
ву, динамичну и лијепу кореографију.

Одмах иза њих на сцену поново ступише 
гости из Бачке Топле са кореографијом 
‘’Чобанско надигравање-Тројно’’ аутора 
Добривоја Путника и Шопским играма 
чији је аутор кореографије Драгомир Ву-
ковић-Кљаца. И ове кореографије препу-
не надигравања и динамичности изазвале 
су одушевљење и уздахе у публици која је 
знала наградити ове одличне извођаче.

Дође ред да се и други домаћин појави и 
покаже шта зна и умије. ‘’Љивче здравче 
беру ли те моме’’ сплет игара из Беле Па-
ланке веома лијепо и квалитетно извела 

је фолклорна група СКУД ‘’Видовдан’’ из 
Љубљане. Аутор ове кореографије је Ми-
лан Гламочанин.
Да се мало предахне од игре побринула 
се Сања Човић, вокални солиста из СКЦ 
‘’Вук Стефановић Караџић’’ која је отпјева-
ла неколико изворних народних пјесама и 
својим гласоми интерпретацијом одушеви-
ла публику.

На крају овог дивног и незаборавног кон-
церта понову су наступили гости из Бачке 
Тополе са кореографијом Слободанке Рац 
‘’Голуб г’ка на јабука’’ игре и пјесме из Боси-
леградског Крајишта. И ова кореографија, и 
ове игре испуњене надигравањем, натпје-
вавањем, брзим и елегантним покретима и 
корацима приморали су публику да дугим 
у бурним аплаузом награди високо умијеће 
ових дивних играча и пјевача.

Овај концерт је поред лијепих и занимљи-
вих игара и пјесама показао још један 
квалитет а то је да наша друштва и зајед-
нички могу организовати овако лијепе и 
квалитетне концерте као и друге приредбе 
а СКУД ‘’Видовдан’’ и КД ‘’Брдо’’ то су само 
потврдили и надамо се да ће се наставити 
у том правцу. 

Душан Јовановић

Ала ћу се наиграти
СКУД ‘’Видовдан’’ из Љубљане и КД ‘’Брдо’’ из Крања заједнички организовали цјеловечерњи концерт СКЦ ‘’Вук 
Стефановић Караџић’’ из Бачке Тополе

Igre iz Banata

Sawa ^ovi}
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Игра, песма, 
промоција...
Дани народних ношњи
Са почетком школске године почеле су и 
пробе фолклорних група свих узраста као 
и ветерана и указала се прилика да од-
мах на почетку покажу своје игре и песме
Дани народних ношњи који су 12. септем-
бра 2009. у организацији Агенције за развој 
туризма и предузетништва општине Камник 
привукли преко 50.000 посетилаца. Камник 
је у три дана поздравио бројне домаће и 
стране фолклорне групе, музичка друштва, 
певаче и музичаре. У ревијалној поворци 
учествовало је скоро 2000 учесника. Част 
да наступа на овој манифестацији припала 
је и СКПД ''Свети Сава'' из Крања, односно 
фолклорној секцији, омладинској групи 
која је на свом првом јесењем наступу 
приказала три кореографије: Игре из Вла-
дичиног Хана, Игре из околине Лесковца и 
Игре из Косовског поморавља-Гњилана, а 
наведене игре окитила је Женска певачка 
група са изворним песмама. Наступом су 
потврдили свој високи ниво умећа и знања. 

Фестивал ЛУПА
У организацији Центра невладиних 
организација Словеније (ЦНВОС) у 
Љубљани је 23. септембра 2009. одр-
жан 7. Фестивал Лупа, Базар невла-
диних организација на коме је учест-
вовало и СКПД Свети Сава из Крања.
Прешернов трг у Љубљани био је 23. сеп-

тембра 2009. године место одржавања 7. 
фестивала Лупа, Базар невладиних ор-
ганизација који је и ове године органи-
зовао Центар невладиних организација 
Словеније. Око педесетак разних друштава, 
културних, спортских, инвалидских, хума-
нитарних, … имало је прилику представити 
своје активности и деловање. На позив ЦН-
ВОС-а на фестивалу је учествовало и Српско 
културно просветно друштво Свети Сава. 
На штанду постављеном за ову прилику 
представљени су промотивни материјали, 
издавачка делатност и активности друштва. 
Млади чланови фолклорне секције дежура-
ли су цели дан и присутнима представљали 
своје друштво и своје деловање. Била је 
ово прилика да се љубљанчани и други по-
сетиоци упознају са радом нашег друштва, 
да добију потребне информације, а за по-
клон су добијали промотивни материјал и 
часопис Мостове. Посетиоци који су дали 
новчани прилог добили су збирку песама.
У касним поподневним сатима фолкло-
ристима СКПД Свети Сава пружила се при-
лика да се представе многобројним гле-
даоцима. Они су прилику искористили и 
извели кореографију Игре из околине Гњи-
лана. За одлично извођење кореографије 
добили су бурне аплаузе - у правом светлу 
су приказали део српског народног ства-
ралаштва и на прави начин промовисали 
своје друштво. Јован Мијалковић, уметнич-
ки вођа и кореограф, представио је рад и 

активности друштва. Ово је била заиста до-
бра прилика да се друштво прикаже и делу 
шире јавности, што је успешно и учињено.

На раскрсници свијета
Литерарно друштво Шентјур у сарадњи 
са Јавним фондом РС за културне делат-
ности Шентјур и СКПД Свети Сава про-
мовисало збирку песама Раде Вучковца 
под називом ''На раскрсници свијета''
У издању СКПД Свети Сава изашла је збир-
ка песама Раде Вучковца ''На раскрсници 
свијета'' а њена прва промоција одржана 
је у Шентјуру код Цеља, месту боравка овог 
српског песника. Промоцију је организова-
ло Литерарно друштво Шентјур уз помоћ 
Јавног фонда РС за културне делатности 
Шентјур. У предивном амбијенту ''Ипавчеве 
хише'', родне куће познатих словеначких 
композитора Бењамина и Густава Ипавца, 
изведена је 25. септембра 2009. године 
промоција којој је присуствовало пре-
ко двеста посетилаца. Програм је водила 
Анита Колеша, вођа ЈСКД испостава Шен-
тјур, која је прво поздравила све присутне 
међу којима и представнике СКПД Свети [tand SKPD ''Sveti Sava'' na Pre{ernovom trgu u Qubqani

Na Pre{ernovom trgu u Qubqani

Sa nastupa u Mariboru
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Сава на челу са Радоманом Крговићем, 
председником друштва. Лепим и дирљи-
вим речима говорила је о песнику Ради 
Вучковцу, напомињући да је он ''шентјур-
чан'' али је и Србин, што би значило да је 
у овој средини прихваћен на прави, људ-
ски начин. Затим су најављени Павле Рав-
нохриб, глумац СМГ који је читао песме, и 
чланице женске певачке групе СКПД Све-
ти Сава. Након увода и поздравног говора 
присутнима се обратио Радоман Крговић, 
председник СКПД Свети Сава, и предста-
вио рад и активности друштва истичући 
издавачку делатност у оквиру које је изда-
та књига чија промоција се управо одвија.
На сцену је затим ступио Павле Равнохриб 
и читао песме које су посетиоци са пажњом 
слушали и бурним аплаузом награђивали и 
рецитатора и аутора. У паузи између реци-
тација наступила је женска певачка група 
СКПД Свети Сава и у три наврата отпевала 
шест песама које никога нису оставиле рав-
нодушним. Њихов глас је одјекивао и као да 
је говорио: ту смо, наша песма се и овде чује, 
на радост и нас и вас који нас слушате. Све је 
изведено на врхунском нивоу, и рецитације 
и певање, а беспрекорна организација дока-
зује како се са вољом може постићи много.
На крају програма реч је узео Богдан Рахтен, 

председник Литерарног друштва Шентјур 
који се захвалио свима који су учествовали 
у реализацији овог лепог програма. Посеб-
но је истакао рад и активност Раде Вучковца 
наглашавајући да је он ''највећи драгуљ у 
њиховој круни'' што само показује какав је 
Раде човек и песник. Да би цео догађај ос-
тало у још лепшој успомени, Богдан Рахтен 
је Ради Вучковцу уручио веома леп поклон: 
пирин хлеб са шунком и бањалучко пиво.
Раде Вучковац се захвалио свима, и ор-
ганизаторима и посетиоцима, и све 
позвао на коктел који је приређен уз 
помоћ донатора који су на овај начин 
целом догађају дали свој допринос.

Наступ у Љубљани
Фолклорна секција СКПД Свети Сава 
наступила на концерту српских на-
родних песама и игара који је орга-
низовало КУД Младост из Љубљане
Скоро без предаха, из дана у дан, путовања, 
наступи и приказивање и ширење српске 
културе и српског фолклора. Тако је поново 
дошла на ред Љубљана. На позив КУД Мла-
дост из Љубљане, а поводом Дана српс-
ке културе у Љубљани које је извело КУД 
Младост, фолклораши СКПД Свети Сава 

наступили су 26. септембра 2009. године на 
Концерту српских народних игара и песама 
који је одржан у Спортско рекреационом 
центру Јежица у Љубљани. На концерту су 
поред фолклорне секције СКПД Свети Сава 
наступили и фолклораши КУД Младост. За 
ову прилику изведене су кореографије 
Игре из Владичиног Хана и Игре из околи-
не Гњилана, а женска певачка група насту-
пила је са српским изворним песмама. 
Мада су наступила само два друштва, пуб-
лика је уживала у извођењу кореографија. 
Фолклораши и једног и другог друштва 
представили су се онако како знају и 
умеју, у свом старом, добром сјају, а пуб-
лика је то награђивала бурним аплаузима.

Поведи ме на плес
Државни сусрет одраслих фолклор-
них група под називом ''Поведи ме 
на плес 2009'' одржан је 10. октобра 
2009. у Марибору на коме је насту-
пило и СКПД ''Свети Сава'' из Крања
Први део државног сусрета одраслих фол-
клорних група, који носи назив ''Поведи 
ме на плес 2009'' био је крајем јула у Бел-
тинцима у оквиру међународног фолклор-
ног фестивала, други део у друштву са 
фолклорним табором за одрасле у суботу 
10. октобра 2009. у Унионској дворани у 
Марибору. Стручни селектори одабрали 
су шест словеначких фолклорних група и 
једну која припада етничким заједница-
ма. Та част припала је СКПД ''Свети Сава'' 
из Крања, која је представила игре из 
Владичиног Хана: Шта се оно тамо бели, 
пљескавац, шурљиг, клисурку, чачак, 
покрај Рушке, власицу и бугарчицу. Ко-
реографију је поставио Љубомир Вујчин.

Сусрет на Бледу
Општина Блед била је организа-
тор Горењског сусрета фолклорних 
група других народа и народности
У петак, 16. Октобра 2009. У Фестивалној 
дворани на Бледу одржан је Регионални 
сусрет фолклорних група других народа 
и народности на коме је наступила и фол-
клорна група СКПД ''Свети Сава'' из Крања 
са кореографијом Игре из Црне Горе. Била 
је ово још једна прилика да млади фолкло-
раши покажу свој квалитет и своје знање. 

Душан Јовановић

Sa promocije u [entjuru

Dani narodnih nobnji u Kamniku

Nastup na Bledu
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Предавање
У четвртак 24. септембра 2009. у просто-
ријама ''Библиотеке Отона Жупанчича'' 
(''Књижница Отона Жупанчича'') одржано је 
предавање на тему: ''Српски језик и право-
славље''. Предавач је био протојереј став-
рофор Перан Бошковић, парох љубљански, 
а програм је отворио и водио Миладин Јо-
кић из КУД ''Младост''. Истакао је да је циљ 
друштава и дружења упознавање других 
култура, нагласивши посебно значај ма-
терњег језика. Неправилно учење језика 
одражава се на његову употребу, па тако 
често долази до ситуације како неко хоће 
да се покаже да зна словеначки језик. Гово-
рио је такође и о вјери и младима. Постоје 
различите активности, а поставља се пи-
тање нашег односа до језика.
Ранко Павловић, књижевник из Бањалу-
ке, говорио је о подјели језика односно 
подјели српског или како смо га звали срп-
скохрватског језика на више језика, тако да 
сада преко ноћи знамо три и више језика. 
У Босни и Херцеговини у употреби су три 
језика. У свом излагању Ранко Павловић је 
навео да је још Аустроугарска покушала да 
у Босни и Херцеговини створи јединствену 
босанску нацију. Такође је споменуо непо-
требну употребу туђих ријечи и појмова, 
нарочито онда када за то имамо своје рије-
чи и појмове.

Дани српске културе
Културно умјетничко друштво ‘’Младост’’ из Љубљане успјешно реализовало пројекат ‘’Дани српске културе’’ који су 
трајали три дана - приказан је разноврстан и квалитетан програм са многим учесницима

Књижевно вече
Прво је Ранко Павловић прочитао четири 
своје пјесме које су са великом пажњом и 
одобравањем прихваћене од стране пуб-
лике. У наставку објављујемо једну од ње-
гових пјесама.

Програм је настављен наступом Бранка 
Баћовића, пјесника из Љубљане. У програ-
му су поред Бранка Баћовића учествовали 
чланови рецитаторске секције КУД ''Мла-
дост'' из Љубљане и то: Миладин Јокић, 
Маја Жарковић, Александар и Марко. Прво 
су прочитали неколико Бранкових пјеса-
ма, а онда је наступио и аутор и прочитао 
лијепе и занимљиве пјесме из своје богате 
збирке. Књижевно вече је изведено на по-
себан начин, при чему нарочито издвајамо 
сценски приступ и начин извођења од-
носно рецитовања. Публика је аплаузима 
награђивала како аутора тако и извођаче. 
На крају програма Марко Вукман, пред-
сједник КУД ''Младост'', завхалио се учесни-
цима, публици која се потрудила да дође у 
овако великом броју као и Едити Флегар из 
библиотеке.

Фолклорна радионица ''Играјте 
са нама''
Да би љубљанчанима који су пролазили 
предворјем библиотеке ''Отон Жупанчич'' 

приближили дио својих активности са под-
ручја фолклора, чланови КУД ''Младост'' 
приредили су 25. септембра 2009. фол-
клорну радионицу под називом ''Играјте 
са нама''. Овом радионицом су жељели да 

Ranko Pavlovi} govori o jeziku

Miladin, Maja, Aleksandar, Marko i Branko

TRPEZA NA SRED WIVE

Sjedam za skromnu trpezu: komadi} poga~e,
Rasje~ena glavica crvenog luka, nemarno,
skraja, ot~enuto par~e rumenog sunca.

Sve blista prazni~nim sjajem. ^ekam
`ena da mi privede umivene sinove da ih
cjelivam, pa da i oni sjednu za trpezu.

Prizivam Boga (da koga bih drugog u ovo
smutno vrijeme koje traje od Postawa)
da blagoslovi trpezu i qubav na woj {to 
buja.

Odjednom, ti{inu razlomi tutaw. Uz 
topot divqih kowa i zveket oklopa i 
{titova, stigo{e vojnici iz pam}ewa i 
bahato posjeda{e za trpezu.

Za wima, gle, laki kao srne, lukavi kao 
zvijeri, s kamenim sjekirama visoko iznad 
glava, prilaze trpezi ratnici iz divqeg 
plemena.

Ubrzo zatim, eto kopaqa sa sjevera, 
topuza sa istoka, lukova i strelica sa 
juga, topova sa zapada - eto hordi koje nose 
glave na{ih predaka.

I od moje trpeze, na sred rodne wive, ne 
osta Ni{ta. Poga~u i luk zgwe~i{e kowska 
kopita, rumen onog par~eta sunca izgubi se 
u pra{ini.

A ti, iz ~ije ku}e s druge strane potoka 
di`e se stub plavi~astog dima, gleda{ i 
smje{ka{ se, ne slute}’ {ta }e s tvojom 
trpezom  sutra biti.

Ranko Pavlovi}
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прикажу српске народне игре, како оне из 
свог репертоара тако и игре за које посе-
тиоци буду заинтересовани. Фолклораши 
КУД ''Младост'' наступили су са играма које 
су назвали ''Играјмо коло'' показујући кора-
ке српског фолклора и шарм живе музике.

Кулинарски специјалитети
Исти дан, у истом простору, представље-
на је и српска кулинарика. У програму су 
судјеловала угоститељска предузећа из 

Љубљане која припремају специјалитете 
српске кухиње.

Концерт српских игара и пјеса-
ма
Културно умјетничко друштво ''Младост'' 
из Љубљане приредило је концерт српских 
народних игара и пјесама у суботу 26. Сеп-
тембра 2009. године у Спортско рекреаци-
оном центру Јежица у Љубљани. Као гости 
наступили су чланови фолклорне секције 
СКПД ''Свети Сава'' из Крања. Програм је 
водио Миладин Јокић, а фолклорне групе 
наступиле су са разноврсним кореогра-
фијама. Прво је најмлађа група КУД ''Мла-
дост'' Цицибани извела кореографију ''Ајде 
Јано'' и ''Катанка'', а затим су старији члано-
ви извели ''Шопске игре''. Гости из Крања, 
чланови СКПД ''Свети Сава'' за почетак су 
извели ''Игре из Владичиног Хана''. Да не 
би било само игре потрудила се женска 
пјевачка група КУД ''Младост'' и задивила 
многобројну публику извођењем српских 
изворних пјесама. Млађа фолклорна група 
КУД ''Младост'' наступила је са ''Играма из 
Шумадије'' и добила бурне аплаузе. 

Striptiz
Kada skinemo sa sebe 
Pro{lost namo~enu suzama,
Ni{ta nam drugo ne preostaje
nego da obu~emo budu}nost,
protkanu osmehom.

 Za lep{i dan
Ne tra`i ono {to nemam –
ono {to imam nam mo`e 
ulep{ati dan.

Branko Ba}ovi}

Затим је опет на ред дошла пјесма и наступ 
женске пјевачке групе СКПД ''Свети Сава'' и 
као много пута до сада на лијеп и импреси-
ван начин отпјевала српске изворне пјесме. 
Фолклораши СКПД ''Свети Сава'' завршили 
су свој наступ веома лијепим и успјешним 
извођењем кореографије ''Игре из околине 

Гњилана''. Игре из околине Лесковца извела 
је фолклорна група КУД ''Младост'' и својим 
извођењем одушевила публику која је њи-
хову игру наградила великим аплаузом. 
Женска пјевачка група КУД ''Младост'' при-
уштила нам је још једно задовољство изво-
дећи сплет изворних пјесама. 

Дође ред да се и музичари покажу, онако 
по своје, без игре и пјесме, само хармони-
ка и бубањ - на хармоници неуморни Дејан 
Панић а на бубњевима Бранислав Јаблано-
вић. Одсвирали су ''Зајди, зајди'', ''Свилен 
конац'' и ''Руменка коло''. Заслужили су и 
добили буран аплауз и овације публике. 
На крају је дошла велика посластица за 
публику и љубитеље врањанских игара и 
пјесама, кореографија ''Врањанска свита«. 
Шта рећи о овој кореографији и извођењу - 
можда је довољно да кажемо да су пар пута 
излазили на БИС, публика је изнова тражи-
ла да још играју, али дође и крај програма.  
Марко Вукман, предсједник КУД ''Младост'' 
захвалио се свим учесницима, а Снежани 
Максимовић, представници СКПД ''Свети 
Сава'', уручио је захвалницу за учествовање 
у овој дивној приредби. Мада су наступила 
само два друштва, она су захваљујући свом 
репертоару приредила богат програм.

Душан Јовановић

Cicibani KUD ‘‘Mladost’’ Qubqana

Folklorna grupa SKPD ‘‘Sveti Sava’’

Mla|a grupa KUD ‘‘Mladost’’

Vrawanska svita
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Пјесма рода мога
Оријентишући се на српско књижевно стваралаштво, посебно српских писаца који живе у Словенији, СКД ‘’Петар 
Кочић’’ из Крања приредило књижевно вече дајући свој допринос очувању српске књижевне ријечи у Словенији

Књижевно вече у организацији Српског 
културног друштва ‘’Петар Кочић’’ из Крања 
одржано је 19. септембра 2009. године у 
просторијама друштва. Неђељко Марић, 
предсједник друштва, прво је поздравио 
све присутне, којих је било педесетак, као и 
госте, мр Драгу Војводића предсједника Са-
веза српских друштава Словеније и Душана 
Јовановића, уредника часописа Мостови. 
У кратким цртама образложио је пројекат 
и описао значај оваквих окупљања који 
доприносе очувању културног наслеђа, а 
такође и ширењу културне дјелатности, 
нарочито књижевности која је захваљујући 
српским пјесницима који живе у Словенији 
на високом нивоу.

Крстан Шућур, модератор књижевне вече-
ри, нагласио је да се овим жели постићи ‘’да 
се чује писана ријеч српских писаца’’ и ис-
такао њен велики значај. Затим је Смиљана 
Илић прочитала једну пјесму из своје збир-
ке пјесама. ‘’Смиљана Илић пише оно што 
осјећа’’, рекао је у рецензији Ранко Павло-
вић, српски књижевник из Бање Луке.
У наставку књижевне вечери Остоја Шобот 
је говорио о језику и потреби изражавања 
на свом матерњем језику. Прочитао је чла-
нак који на ироничан начин говори о томе 
како не би, или како би, требало да користи-
мо свој матерњи језик, а како да се служимо 
језиком земље у којој живимо. Пожељно и 
потребно је да знамо и један и други језик и 
да оба језика правилно употребљавамо.
Радослав Милановић, гост из КПСД ‘’Вук 
Караџић’’ из Радовљице прочитао је своју 
пјесму ‘’Прољеће’’, а затим је Крстан Шућур 

говорио о значају друштва које носи име 
Петра Кочића, српског књижевника и три-
бунала. Прочитао је изводе из Кочићевих 
дјела, заправо један пресјек дјела која на 
много штошта упућују и опомињу.

Младен Врањеш нашалио се својом пјес-
мом на рачун својих пријатеља, чланова 
друштва и показао да се пјесме могу писати 
и на овакав начин којим се изражавају своји 
погледи и своја осјећања. Остоја Шобот је 
свој наступ завршио пјесмом за коју рече 
да је помало бунтовничка. ‘’Волите се људи’’ 
је пјесма коју је прочитао Радослав Мила-
новић, чиме је завршен извођачки дио ове 
књижевне вечери.

Мр Драго Војводић, предсједник Савеза 
српских друштава Словеније похвалио је 
организатора и изразио захвалност што 
се и на овакав начин одвијају дјелатности 
друштва, чува наша културна баштина и 
шири српска писана ријеч. Поред тога ис-
такао је неке појединости у вези са дјело-
вањем Савеза. Душан Јовановић је говорио 
о значају језика у очувању националног 
идентитета као и о примјени језика и пис-
ма у обавјештавању и информисању. Ра-
дослав Милановић се захвалио на позиву 
за учешће, а затим је говорио о раду свог 
друштва.

Неђељко Марић, предсједник СКД ‘’Петар 
Кочић’’, захвалио се свим учесницима и 
присутнима, а посебно се захвалио мр Дра-
ги Војводићу на поклону, збирки пјесама 
‘’Луг’’ српског пјесника Боре Капетановића. 

Једно лијепо и пријатно вече настављено 
је уз дружење и чорбаст пасуљ који су при-
премиле чланице друштва.

Душан Јовановић

ОСНИВАЊЕ И РАД ЧЛАНОВА 
КЛУБА СКД ПЕТАР КОЧИЋ

 
Одавно је тамна ноћ пала. Небо је билло 
мрачно а јесен је била права. У једном ти-
хом ресторану сједела је једна група мала, 
тихо се пјева ојкача стара а то је крајишка 
пјесма права.
У једном тренутку родила се идеја и ко-
цка је пала. Пружена је рука руци и осно-
ван је српски клуб:  Петар Коћић, родом са 
Змијања за сваког госта добре воље, клуп-
ска врата отворена су 24 сата.
Кад уђете унутра увек вас чека добре воље 
и насмијан конобар Бата.
Свима љубазно каже: добар дан господо 
изволите сјести шта ће те попити, а шта 
појести.
Музичка жеља је по наруџби. Ако случајно 
наручите Мару и гусле то је велика мана те 
пјесме чекају се по 3 дана.
Сви су ожењени а носталгија стара увек се Smiqana Ili} recituje svoje pjesme

Radoslav Milanovi}

Mladen Vrawe{
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пјева крајишка пјесма:  Ако се будем ја оже-
нио икада биће млада из Мркоњић Града.
Конобар Бата једним погледим све госте 
обухвата. Увек каже ја сам конобар прави 
мене не смије нико да превари.
Зато паре никад не броји а за мањак се не 
боји.
У клубу је Србин и каваљерчина права а кад 
дође у стан па га жена нешто пита он њој 
строго по црногорски одговара:
 Шути жено ципеле ми дреши!
У клубу је увек атмосфера фина а музика је 
жива.  Зато се брине Рашо а његова хармо-
ника весело кола и пјесме свира.
Његова група носи име Пјешадија а увијек 
су спремни да свирају и пјевају 24 сата брез 
паузе и престанка.
Њихова заклетва гласи: Пјешадијо моје 
мило злато несмета нам ни киша ни блато.
Стара пословица каже: Нема јунака док не 
роди мајка.
Тако је наш предсједник Марић пустио је 
брчине од уха до уха па кад отвори клуп-
ска врата увијек неко каже ево Краљевић 
Марка. Увек весео и насмијана лица неуди 
сваше и не пази због ситница.
Ако га неко наљути он мрки поглед баци па 
му лијепо каже: Момче свима гостима плати 
пиће немој да ствараш проблеме и правиш 
трзавице.
Са рачунима није на великој муци зато ди-
гитрон никада не носи у руци.
Због силног посла некад се правда како је 
уморан и много га боли глава.
Ја га разумијем, бити предсједник клуба то 
није шала, то је функција права.
СКД Петар Кочић има чланове од знања и 
звања. Тако доктор Љуша све пацијенте до-
бро зна иза њихове проблеме радо слуша.
Кад му дође дама он се мало узнемири 
њежним погледом је гледа а својим ситним 
гласом је пита:
Госпођо много сте блиједа, слабе воље шта 
вас мучи зашто сте јако забринута.
Сестро припремите кревет а ви госпођо ле-
зите доле скините се до пола гола па да вас 

прегледа доктор Лола.
За мушке увијек исти рецепт има: господи-
не пре  него што мени пођете попијте пет-
шест пива на болест заборавите као да није 
ни била.
Доктор Љуша је њежног срца и радо све 
пацијенте слуша. Само једна му је велика 
мана без пива неможе ни једног дана. Увек 
Лашко пије слику мази а флашу пази. Када 
га попије овако му каже: 
Јеленко, Јеленко скупо сам те платио али 
шта ћу целу ноћ сам због тебе патио.
Ми имамо и писца и глумца а то је Остоја 
Шобота. Само велике муке мучи 16 страна о 
јазавцу мора да на памет научи.
Јазо га прогања и у сну и на јави а увијек 
се судији правда ја га учим и поноћи и по 
дану.
По дану га љуто куне: Јазо проклет био 
зашто у моје курузе зађе погледај шта мене 
због тебе снађе.
Сваку ноћ га сања па у сну му виче: 
Јазо јазаучино стара сутра те водим у Бања  
Луку па нека ти они суде и туку.
У клубу се табла игра а то су већ коцкари 
прави. Пре сваке игре Лале свима даје до 
знања: момци ја сам коцкар стари не смије 
да буде намештања и да ме неко превари.
Строга је тишина само се 4 ријечи чују. Ко 
побјеђује он повиче: упуни, шта чекаш на-
пуни.
Други су нервозни па кажу:
Ко сада дели а ко сада карте баца.
Ово писање је хумор и шала сад вас све 
лепо поздрављам и желим свима пуно 
среће и здравља.
              
КАД ПЈЕВАЈУ СВЕТОСАВСКИ 
ВЕТЕРАНИ

 
Кад Мићина фрула коло засвира а светоса-
вски ветерани пјесму сложе:
Мили Боже нико им ништа неможе.
То су двије групе девојке и момци одабра-
ни.

Код девојака пјесму почиње Даница до ње 
Боса а то су сеје двије нашем клубу најми-
лије.
Боса лепог стаса, пјесму почиње њежног 
гласа а срце јој у грудима бије због Милоса-
ва на другу страну погледат не смије.
Ту су и Зоре двије кад запјевају боље сложе 
него Мањаче Делије.
Зора пјесму пјева а испод ока мене крадом 
гледа па ми даје до знања: мој Млађо дођи 
мени ближе ево Бобан мене стиже.
До њих су: Вида, тета Нада, а ту је и Бобано-
ва Мира. Људи моји тако ме њежно гледа па 
ме у срце дира.
На самом крају налази се Пава она је ско-
ро бака била али још увек усправно стоји и 
боље пјева него горска вила.
Пава пјесму пјева а усправно стоји а због 
вољеног Маје године не сме да броји.
Са друге стране су момци све делија до де-
лије а јунак до јунака као да их је родила 
једна мајка.
Коловођа славни Милош, лепо име а још 
бољег знања, он пјесму почиње без чи-
тања.
Марамица увек у руци а са њом зној брише 
а свима прича како му срце не издише.
Наш благајник Милосав ситним кораком 
креће а од силног заноса на прсте се диже, 
када пјесму почиње све се до неба уздиже.
Залуд Мићо коло свира и пјесма је жива Ми-
лован јуначина стара негдје у ћошку спава.
У моменту наста тајац и тишина а председ-
ник Мајо: високог стаса а лепог гласа он 
мрки поглед на Саву баца.
Саво чуда наш'о а као у сну га гледа, ја данас 
не почињем пјесму зашто ме предсједник 
тако гледа.
Али не лези враже први се Бране снађе он 
у спортском стилу високо ногу диже па уда-
ри у патос сва се прашина диже.
А наш величасни Гиле као из сна се трже па 
убрза корак те Брану у колу стиже.
Крену Гиле напред па застаде мало да ухва-
ти зрака, па запјева пјесму из свега гласа.
Величасни Гиле увек Светосавску химну 
пјева а високо у небо гледа па моли Светог 
Саву за опроштај и спас за све нас!

ИЗБЕГЛИЦА
 

Чуј ме, чуј ме изгнанога
Чуј ме земљо љубљена
за мене си заувек изгубљена.
 
Увек у срцу и души 
носим село и завичај свој
сваку ноћ сањам липу стару
где смо се играли кад
смо били мали.
  Збогом дивно село моје,
збогом мајко и оче мој
збогом остај српска земљо
ја оста заувек и остарих 
у туђини овој.....
  
 

  Младен Врањеш
 Krstan [u}ur i Ostoja [obot
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Pozorišna djelatnost
Društvo Srpska zajednica nastavilo je sa svo-
jim aktivnostima na području dramske umet-
nosti. U pet izvođenja prikazana je komedija 
Miomire Šegine ‘’Lepo je biti riba.. dok nisi na 
udici’’, u režiji Saše Rakef, dramaturginja je bila 
Iva Musović, autor muzike Jelena Milojević, 
grafičko oblikovanje i scenografija povereni 
su Terezi Merlini a oblikovanje svetla Borutu 
Bučinelu. Prvo izvođenje na srpskom bilo je 9. 
oktobra 2009. godine u Đačkom domu Ivana 
Cankara u Ljubljani. Na istom mestu bilo je i 
drugo izvođenje 11. oktobra. Na slovenačkom 
jeziku komedija je prikazana 10., 17. i 18. ok-
tobra, takođe u Đačkom domu Ivana Cankara. 
Glavnu ulogu u ovoj komediji odigrala je Lili 
Bačer Kermavner a u srpkom izvođenju sude-
lovala je Neda Galijaš. Predstavu je sufinansi-
ralo Ministarstvo za kulturu Republike Slove-
nije a u koprodukciji DIC Pozitiv.

O predstavi
‘’Dve hiljade godina plivamo životom kao ribe 
kopajući po mulju, s pogledom, usmerenim 
ka suncu. I na kraju, umorni od čekanja, ugri-
zemo u mamac, tek toliko da nas neko izvuče 
van, da bar za trenutak provirimo u to Gore.
Kao da žrtvujemo Znano za Nedokučivo. Su-
znim očima pokušavamo da vidimo svet iznad 

našega a uzalud. Neko nas već stišće za vrat 
i iz grla nam izvlači progutanu udicu. Na kra-
ju – udarac u potiljak i… tama. Proguta nas 
beskonačno veliko Ništa, da bi nas ponovo 
ispljunulo u neko drugo vreme, na neko dru-
go mesto. Da, onaj gore strašan je ribolovac. 
Pravi majstor.’’

‘’Lepo je biti riba… dok nisi na udici’’ je ko-
medija apsurda o pitanjima sa kojima se su-
srećemo u kritičnim trenucima. Naša Milena 
celo vreme radi, razmišlja, sanja, ispituje se i 
sumnja. Na kraju donese odluku jer samo tako 
može da napravi korak dalje.

O autoru
Miomira Šegina, odrasla u Tuzli, došla je u 
Sloveniju 1982. I tu diplomirala ekonomiju, 
zadnjih deset godina radila je kao novinarka. 
Ove godine (2009) izašla je njena zbirka krat-
kih priča Skozi rdečo (Kroz crveno), prošle go-
dine (2008) je, po njenom tekstu, na Radiu Slo-
venija snimljena radijska igra Blejski zvon želja 
(Bledsko zvono želja). Pod istim naslovom bila 
je napisana čitana priredba u saradnji sa po-
zorištem Glej, izvedena u Šentjakobskom gle-
dališču (2007). Prošle godine je ušla u finale 
za izbor kratke priče na festivalu kratke priče 
Fabula (Scenarij), takođe se uvrstila u najuži 

Lepo je biti riba… 
dok nisi na udici
U produkciji Društva Srpska zajednica prikazana komedija Miomire Šegine  ‘’Lepo je biti riba… dok nisi na udici’’

izbor na konkursu Zgodbe iz moje knjižnice 
(Smrt v knjižnici). Zanima je pol – kao pred-
nost i(li) prepreka.

Dušan Jovanović

Lepo je biti riba....

Lili Bačer Kermavner

Ekipa predstave
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Друштво Српска заједница организовало 
је 17. октобра 2009. године излет у Трст и 
посету изложби посвећеној Србима у Тр-
сту у периоду од 1751. до 1914. године. Из 
Љубљане се кренуло у преподневним сати-
ма и након нешто више од сат вожње стигли 
смо у Трст. Путовало се са два аутомобила 
и комбијем, све заједно било нас је шесна-
есторо. Прво смо отишли у српски право-
славни храм посвећен Светом Спиридону. 
Након краћег задржавања и паљења свећа 
упутили смо се према тврђави Сан Ђусто 
у Трсту гдје је и приређена изложба. Стр-
мим степеницама некако смо успели да се 
попнемо до врха и онда нешто више од сат 
времена провели у разгледању експоната. 
Послије тога сишли смо у град и онда је 
ишао свако по своје до предвиђеног вре-
мена за полазак за Љубљану. Била је ово 
лепа прилика да се барем на овакав начин 
упознамо за животом Срба у Трсту.
Оштина Трст и Секретаријат за културу у са-
радњи са Генералним конзулатом Републи-
ке Србије у Трсту и Српском православном 
црквеном општином у Трсту организовала 
је ову изложбу коју је осмислила и реали-
зовала Дирекција за културу и Градски му-
зеји историје и уметности.  Овом изложбом 
представљена је историја Српске право-
славне црквене општине у Трсту поводом 
прославе 140 година од освећења цркве 
Светог Спиридона и 240 година од прве 
Литургије служене у Трсту на црквеносло-
венском језику.
Период настањивања Срба у Трсту почиње 
у XVIII веку. У том периоду се ствара модер-
ни Трст. Овом изложбом се жели нагласити 

Људи Светог Спиридона
важност културне и економске улоге коју 
је заједница играла у развоју града, исти-
чући историјске и културне догађаје као и 
историју српских породица у Трсту. Богата 
документација која покрива разна подручја 
приказује најистакнутије личности које су 
допринеле економском развоју и које су 
биле активне у трговачком, поморском, 
осигуравајућем и политичком сектору, као 
и у добротворном раду и колекционарству. 
Биографски подаци, личности, зграде, по-
родични једрењаци и чувене породице, 
као што су породице Поповић, Опуић или 
Шкуљевић, сачувани су преко портрета, 
фотографија, пројеката, књига и архивских 
докумената.
Велики простор је посвећен архитектон-
ским изменама цркве Светог Спиридона, 
од првобитне зграде из XVIII века до радо-
ва на обнови у данашње време: акварели 
који сведоче о изгледу цркве из XVIII века, 
пројекти са конкурса из 1859. године за 
реализацију нове цркве, документација 
о важним радовима на обнови фасада, 
мозаика и замене крова на цркви Светог 
Спиридона који ће се довршити крајем ове 
године.
Изложба је употпуњена разним рукотвори-
нама намењеним за литургију: јеванђели-
стари и златни предмети из XVIII и XIX века 
као и старе и врхунски одрађене иконе 
омогућавају нам да виртуелно уђемо у ри-
туал православних црквених церемонија.
Поред тога, две секције су посвећене биб-
лиотеци и школи Српске православне 
црквене заједнице, две битне културне ус-
танове које су овековечиле културну срп-

ску баштину у граду захваљујући бројним 
вредним документима и старим књигама.
Изложена дела долазе углавном из Град-
ских музеја историје и уметности у Трсту, из 
Српске православне црквене општине и из 
цркве Светог Спиридона, но како би излож-
ба била употпуњена, успостављена је са-
радња и са другим музејима из регије, као 
што је Градски музеј Револтела, Етнограф-
ски музеј на Серволи у Трсту и Покрајински 
музеј у Горицији. Поред тога, неке од доку-
мената уступио је и Државни архив Србије 
из Београда. На овај начин омогућено је 
публици да погледа до сада непозната дела 
или дела која се не могу тако често видети.
‘’Колико је само значајних уметничких и ар-
хитектонских трагова оставила српска кул-
тура у самом центру Трста, од Понте Роса до 
Рива! Исписана је историја српског прису-
ства обогаћена невероватним и драгоце-
ним успоменама које и данас чува гробље 
српске православне цркве!... И колико је 
само догађаја, историјских и породичних, 
драматичних и несвакидашњих, веселих и 
трагичних, великих и малих произашло из 
детаљних архивских истраживања у српској 
општини, истраживања која су изнедрила 
обимну збирку уметничких дела којима су 
градске тршћанске власти и сектор за кул-
туру изразили дубоко поштовање.’’
Након прошлогодишњих иницијатива пос-
већених Јерменској и Грчко-оријенталној 
заједници, ово је још једна прилика да се 
покаже и нагласи специфичност ових прос-
тора у светлу обновљене и плодне сарадње 
међу нашим земљама након нешто више 
од 130 година од успостављања дипломат-
ских односа између Италије и Србије. Ова 
велика изложба, постављена с пуним пра-
вом баш у Трсту, симболичан је печат једног 
старог пријатељства.

Приредио: Душан Јовановић

У Трсту је од 17. јула до 4. новембра 2009. била изложба ‘’Људи Светог Спиридона-Срби у Трсту 1751-1914.

Hram Svetog Spiridona u Trstu

U tvr|avi San \usto
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Srpsko kulturno društvo ‘’Vidovdan’’ iz Ljublja-
ne proslavilo je 7. novembra 2009. pet godina 
svog uspješnog i plodnog djelovanja zajedno 
sa gostima iz Zrenjanina i Novog Sada koncer-
tom narodnih pjesama i igara koji je održan u 
dvorani Kulturnog doma Črnuče u Ljubljani.

Pet godina? Pa zar je moguće? Kada ih vidimo 
i kada se bolje upoznamo sa njihovim radom 
i aktivnostima, kao i svim onim što su postigli 
stičemo utisak da postoje mnogo više godina. 
Toliko energije, elana, želje i volje, mladosti, 
ljepote i svega što krasi mladost i život vidi-
mo u ovim mladim ljudima koji svojim nači-
nom djelovanja i ponašanja mogu biti primjer 
mnogima, pa i starijima. 

U ovih pet godina postigli su mnogo, o svemu 
tome na drugom mjestu, sada ćemo se vratiti 
slavlju i proslavi ovog značajnog jubileja. Dvo-
rana KD Črnuče bila je ispunjena do posljed-
njeg mjesta. Bilo je tu i gostiju, predstavnika 
Saveza srpskih društava Slovenije, drugih dru-
štava i organizacija a među gledaocima bilo 
je i onih iz drugih krajeva Slovenije što samo 
pokazuje o kakvom nastupu i kakvoj proslavi 
se radi.

U kolo 5!
Srpsko kulturno umjetničko društvo ‘’Vidovdan’’ iz Ljubljane proslavilo svoje peti rođendan koncer-
tom narodnih pjesama i igara u kojem su nastupili i gosti KUD GIK Banat Pionir iz Zrenjanina i Ansambl 
Etnopedija iz Novog Sada

U foajeu KD Črnuče na zidovima su bili listići 
sa stihovima i porukama vezanim za SKUD ‘’Vi-
dovdan’’ a na stolovima su bila osvježavajuća 
pića za posjetioce da se mogu rashladiti jer 
čekao ih je veoma topao i zanimljiv koncert. 
Bina u dvorani bila je ukrašena fotografijama 
koje svjedoče o dosadašnjem radu i nastupi-
ma po Sloveniji, Srbiji, Republici Srpskoj i dru-
gim zemljama.

Prvi na scenu izašli su domaćini, članovi fol-
klorne sekcije SKUD ‘’Vidovdan’’ koji su proči-
tali stihove posvećene svom društvu, a onda 
je krenula pjesma ‘’Preli prelo milo do miloga’’. 
Nakon pjesme izvedena je veoma lijepa i zani-
mljiva koreografija, odnosno igre iz Obudov-
ca, Bosanska posavina. 

Domaćin je zatim prepustio binu gostima iz 
Zrenjanina, KUD GIK Banat Pionir koji su zadi-
vili publiku izvođenjem igara iz Banata. Prije 
nastupa publici se obratio predstavnik ovog 
društva sa svojom zdravicom i pozdravom. 
Ove igre i pjesme, ispunjene bogatom narod-
nom nošnjom, šaljivim elementima, nadigra-
vanjem izmamile su burne aplauze publike 
koja je znala nagraditi lijep i zanimljiv nastup.

SKUD Vidovdan-Igre iz Bele Palanke

Slavljenici-SKUD Vidovdan Ljubljana

Igre iz Bosilegradskog Krajišta
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Ansambl Etnopedija iz Novog Sada, na čijem 
je čelu Branislav Pavlović, već dobro poznat 
publici u Sloveniji, svoj nastup počeo je pre-
divnom Vojvođanskom igrom, da bi odmah 
nakon toga pred mikrofon stala Slobodanka 
Kašiković i otpjevala lijepu staru pjesmu ‘’Sej-
defu majka buđaše’’, zatim ‘’Lešo pile’’ i svojim 
glasom i interpretacijom probudila velika 
osjećanja u srcima svih onih koji su prisustvo-
vali ovom koncertu. 

Opet na red dođe domaćin i svojim izvođe-
njem igara iz Crnorečja potvrdiše svoj kvalitet 
i svoje umijeće. Gosti iz Zrenjanina ponovo su 
zadivili publiku izvođenjem igara iz Bačke koja 
takođe, kao i igre iz Banata ispunjava bogata 
nošnja, nadigravanje, pjesma, pošalice…

Iz svog bogatog repertoara gosti iz Novog 
Sada, članovi Ansambla Etnopedija izabrali su 
Moravsku pletenicu, instrumentalno izvođe-
nje da bi potom pred mikrofon izašla Danica 
Krstić iz Kragujevca koja je otpjevala pjesme 
‘’Marijo ćero, mori’’ i ‘’Žubor voda žuborila’’. 
Predvinim glasom i izvođenjem izazvala je 
uzdahe u gledalištu koje je burnim aplauzom 
nagradilo njeno izvođenje.

Domaćin se ponovo predstavio, ovaj put pje-
smom ‘’Zaplakala je stara planina’’ da bi nasta-
vili sa igrama iz Bele Palanke, dinamičnom i 
živom koreografijom i odličnim izvođenjem.
A onda su nas folkloraši KUD GIK Banat Pionir 
oveli u Srbiju, u Resavu i pokazali igre iz Gor-
nje Resave. Lijepa i zanimljiva koreografija i još 
ljepše i bolje izvođenje oduševili su publiku.

Na scenu stupa Ansabml Etnopedija i vokalni 
solista Slobodanka Kašiković koja je otpjevala 
šaljivu izvornu pjesmu ‘’Ne plači Stano mori’’ i 
izazvala kako oduševljenje svojim nastupom 

tako i smijeh sa ovom pjesmom. Instrumen-
talni dio ansambla nastavio je sa muzičkim 
numerama ‘’Ušti Emka’’ i ‘’Đilaben, bašalen 
romalen’’, da bi nakon toga uzdahe u publici 
izazvala Danica Krstić pjesmom ‘’Ej, dragi, dra-
gi, božurove sadi’’. 

Gosti iz Zrenjanina svoj nastup zaokružili su 
lijepim i kvalitetnim izvođenjem koreografija, 
odnosno igara iz Bosilegradskog Krajišta u ko-
joj se čula i pjesma ‘’Oro se vija kraj manastira’’. 
Svojom cjelokupnim nastupom i izvođenjem 
zaslužili su sve pohvale a publici nije ništa 
drugo preostalo nego da burnim i dugotraj-
nim aplauzom nagradi njihov trud i njihovo 
znanje.

Za kraj programa pobrinuo se domaćin, mladi 
folkloraši SKUD ‘’Vidovdan’’ prvo su uz prat-
nju ansambla Etnopedija izveli pjesmu ‘’Kude 
si pošla mori Cveto’’, da bi odmah potom uz 
muzičku pratnju gostiju iz Novog Sada izveli 
lijepu, živu i dinamičnu koreografiju pod na-
zivom Igre iz Bujanovca. O kakvom izvođenju 
se radilo govori činjenica da je publika tražila 
BIS, BIS i šta je drugo preostalo nego da još 
koji trenutak nastave sa svojim divnim izvo-
đenjem. 

Na scenu su potom izašli svi folkloraši SKUD 
‘’Vidovdan’’ i pozdravili publiku, pridružio im 
se i Milan Glamočanin, koreograf i umjetnički 
vođa bez koga mnogo toga ne bi bilo.

Rođendansko slavlje nastavljeno je večerom 
i druženjem u gostioni Štern na Ježici. Opet 
muzika, pjesma igra, sačekalo se samo malo 
da se večera slegne a onda u kolo do ponoći. 
A tada? Pa šta bi drugo za rođendan nego ro-
đendanska torta i to pet komada, neka se zna. 
Predsjednica društva Slađana Šmitran, koja 

ima ogromne zaluge za sve što se do sada de-
šavalo u SKUD ‘’Vidovdan’’ preuzela je ulogu 
domaćice i dijelila tortu. Slavlje je nastavljeno 
do kasno u noć. I zaslužili su. Donatori rođen-
danskog slavlja bili su Fructal d.d i Pivovarna 
Union d.d.

Dušan Jovanović

KUD GIK Banat Pionir Zrenjanin-Igre iz Banata

SKUD Vidovdan-Igre iz Crnorečja

KUD GIK Banat Pionir-Igre iz Bačke



Koncert
Drugog dana proslave 5-tog rođendana, 8. 
novembra 2009. godine, SKUD ‘’Vidovdan’’ iz 
Ljubljane priredilo koncert na kojem je na-
stupio Ansambl Etnopedija iz Novog Sada sa 
vokalnim solistima Slobodankom Kašiković, 
Danicom Krstić i Nikolom Nikolićem.

U prepunoj dvorani Kulturnog doma Črnuče 
u Ljubljani publika je više od dva sata uživala 
u spektaklu, u divnoj i kvalitetnoj muzici i srp-
skim izvornim pjesmama.

Prije početka samog koncerta preko video 
projektora prikazane su fotografije i video 
snimci o dosadašnjem životu i radu Srpskog 
kulturno umjetničkog društva ‘’Vidovdan’’ i na 
taj način publika je upoznata sa petogodiš-
njim djelovanjem društva.

Na scenu je stupila Slađana Šmitran, pred-
sjednica SKUD ‘’Vidovdan’’ i najavila goste iz 
Novog Sada, Ansambl Etnopedija sa vokalnim 
solistima. Danica Krstić iz Kragujevca otpje-
vala je jednu pjesmu a orkestar Etnopedije 
odsvirao muzičku numeru ‘’Rosna livada’’ sa 
solistom Mašom Kojić na flauti, da bi se nasta-

Koncert 
Ansambla Etnopedija
U organizaciji SKUD ‘’Vidovdan’’ iz Ljubljane 8. novembra 2009. godine održan koncert Ansambla Etnopedija iz Novog 
Sada

vilo sa ‘’Dunda kolom’’. Slobodanka Kašiković 
predstavila se predivnim glasom i interpreta-
cijom izvodeći pjesmu ‘’Ej, u Prizrenu zelena 
jabuka’’ kao i pjesmu ‘’Lešo pile’’. Publika je 
oduševljena, kako glasom tako i načinom in-
terpretacije.

Nastavlja se dalje sa muzikom i to ‘’Morav-
skom pletenicom’’ a harmonikaš Zoran Milić 
pokazao je i dokazao svoj visoki kvalitet, svoje 
znanje i umijeće. Pravi majstor. ‘’Ne plači Sta-
no, mori’’, lijepa i duhovita izvorna pjesma u 
izvođenju Slobodanke Kašiković razgalila je 
srca prisutnih, dvorana je bila ispunjena do 
posljednjeg mjesta a što je zanimljivo veliku 
većinu činili su mladi.

Kragujevčanka Danica Krstić pokazala je svoj 
kvalitet izvodeći pjesmu ‘’Žubor voda žubori-
la’’ i dobija buran i zaslužen aplauz. Slobodan-
ka Kašiković preuzima mikrofon i pjeva divnu 
pjesmu ‘’Marijo, bela kumrijo’’, naravno tu su 
ovacije i aplauzi publike.

Na redu su muzičke numere, odnosno instru-
mentalno izvođenje ‘’Vojvođanske igre’’, zatim 
‘’Majska šetnja’’ sa solistima harmonikašima 

Zoranom Milićem i Miljanom Dubovcem, 
nastavilo se sa ‘’Petrijinim vencem’’ jednom 
lijepom muzičkom numerom iz istoimenog 
filma. I dalje je na programu instrumentalno 
izvođenje, ovaj put ponovo publiku odušev-
ljava Maša Kojić, solista na flauti svirajući za-
jedno sa orkestrom numeru pod nazivom ‘’Ru-
munska ljubavna’’.

Opet dođe red na vokalne soliste, odnosno 
Danicu Krstić i svima dobro poznatu pjesmu 
‘’Ej, dragi’ dragi, božurove sadi’’, publika pozna 
pjesmu i tiho prati odlično izvođenje Danice 
Krstić. ‘’Traktorskim kolom’’ prisjetili smo se 
nezaboravne Radojke Živković, autora pome-
nutog kola a kao solista i ovaj put se u svom 
svjetlu pokazao Zoran Milić. Malo južnog me-
losa i ‘’Čoček Bakije Bakića’’ sa solistom Duš-
kom Španovićem na klarinetu i burno reago-
vanje publike, aplauzom.

U nastavku programa Slobodanka Kašiković, 
vokalni solista, otpjevala je prvo ‘’Bog da bije 
ko prv spomna’’, jedna teška za izvođenje ali 
lijepa pjesma, nastavila je sa dobro poznatom Ansambl Etnopedija Novi Sad

Slobodanka Kašiković

Danica Krstić
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pjesmom ‘’Sejdefu majka buđaše’’. Šta reći, sve 
najbolje. ‘’Marijo ćero, mori’’, lijepa pjesma i još 
ljepši glas u izvođenju Danice Krstić.

Orkestar je nastavi osa instrumentalnim izvo-
đenjem muzičkih numera: ‘’Uranila Emka’’, Đi-
laben, bašalen, romalen’’ gdje je ponovo kao 
solista nastupila Maša Kojić.

A onda su na scenu stupili Slobodanka Kaši-
ković i Nikola Nikolić, dobro poznat ovdašnjoj 
publici, i u duetu otpjevali ‘’Kude si pošla, 
mori, Cveto’’ i za svoje izvođenje pobrali apla-
uze i simpatije publike.

Dođe i kraj programa, sve nekako proteče 
brzo, i kako reče jedna od posjetiteljki ‘’bilo 
je divno, ali sve nekako brzo prođe’’, želeći 
da kaže kako mnoge lijepe stvari brzo prođu, 
vrijeme jednostavno leti. Ansambl Etnopedija 
izveo je ‘’Suzin sa’’, kao solista nastupio je Zo-
ran Milić a naravno publika je tražila BIS, BIS i 
šta je drugo preostalo nego da se nastavi sa 
sviranjem a Slobodanka i Danica otpjevale 
su u duetu izvornu pjesmu ‘’Da sam, da sam, 
izvor vodna hladna’’

Publika prezadovoljna aplauzom se zahvalju-
je za sve ono što su pružili ovi mladi umjetni-
ci. Kao što je rečeno među prisutnima bila je 
velika većina mladih, bila je ovo prilika da se 
još bolje upoznaju sa srpskom izvornom mu-
zikom i pjesmom, da muzika i pjesma uđu u 
njihova srca, da i oni budu ponosni čuvari na-
šeg narodnog melosa i našeg tradicionalnog 
stvaralaštva. Publika je uživala ne samo u svir-
ci i pjesmi nego u pravom muzičko scenskom 
djelu. Muzika u izvođenju Etnopedije ne sluša 
se kao obična muzika, radi zabave ili tek da 
prođe vrijeme, muzika Etnopedije se doživlja-
va, ona prožima sve pore, prolazi kroz naše ti-
jelo, obuzima nas i mi zaneseni tom muzikom 

doživljavamo sve ljepote izvorne muzike pa i 
ljepote života.
Članovi Ansambla Etnopedija zaslužuju sve 
hvale i čestitke za ovakav nastup, za ovakvo 
izvođenje i njihov cjelokupan odnos. Publika 
ih je prihvatila na pravi način i vjerujem da 
mnogi čekaju ponovni susret sa njima.

Etnopedija 
Na njihovom CD-u ‘’Zvuci vremena’’ piše: ‘’U 
moru muzičkih pravaca, nastalih kombinova-
njem novih instrumenata, sintetičkih zvukova, 
ritmova. Kulturnih pojava, kompleksnost izra-
žaja nije potreba već posledica savremenog 
sveta. Muzičko nasleđe Srbije i njenih suseda 
na Balkanskom poluostrvu, nepresušna je 
inspiracija članovima Etnopedije. Cilj Etnope-
dije je da, kombinovanjem tradicionalnih teh-
nika sviranja i pojanja, probudi kod slušalaca 
zvukove, mirise, slike koje su duboko usađene 
u svima nama. Svirajući i slušajući vekovima 
brušene pesme o ljubavi, suncu, reci, maj-
ci,…, postajemo bliži istini a naša percepcija 
stvarnosti postaje jasnija i jednostavnija. Tako 
oplemenjeni nalazimo snage i hrabrosti da u 
haotičnoj i neizvesnoj stvarnosti vidimo i iz-
gradimo sebe kao bolje ljude sa zadatkom i 
ciljem’’.

A na njihovom sajtu zabilježeno je: ‘’Tradici-
onalnu muziku ne doživljavamo kao muziku 
koja sama sebi za cilj ima da preživi i nadživi 
kasnije nastale muzičke pravce. Muzika o ko-
joj govorimo duboko je ukorenjena u naše 
živote, naše nasleđe. Muzički motivi sa kojima 
se srećemo opisuju prirodu, mladalačku lju-
bav, porodične odnose, ljubav prema rodnom 
mestu itd. Takvi motivi sreću se u svim muzič-
kim pravcima a prostiru se širom sveta kroz 
sve istorijske epohe. U čemu je onda razlika: 
Razlike nema!!! Muzika kao globalni i savršeni 

način komunikacije stavlja ispred svih vredno-
sti, iskrenost kao osnovni cilj svog postojanja.

SKUD ‘’Vidovdan’’
Srpsko kulturno umjetničko društvo ‘’Vidov-
dan’’ na ovakav način proslavilo je svoj rođen-
dan, željeli su publici prikazati ono što su do 
sada uradili i naučili, da ih upoznaju i oni koji 
su o njima malo ili manje znali, da vide koji su 
njihovi pravci, orijentacija i putevi, da, iako 
mladi, žele i rade na očuvanju naše kulturne 
baštine, našeg narodnog stvaralaštva i kultu-
re u cjelini. Nisu željeli sami da proslave svoj 
jubilej, pozvali su drage prijatelje iz matice, 
dan ranije nastupio je KUD GIK Banat Pionir iz 
Zrenjanina a ovo veče Ansambl Etnopedija iz 
Novog Sada a tu su i posjetioci kojima se za-
hvaljuju na posjeti i podršci sa obećanjem da 
će nastaviti započetim putem. 

Dušan Jovanović

Slobodanka Kašiković i Nikola Nikolić

Branislav Pavlović šef orkestra
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Slađana Šmitran

Etnopedija u vrijeme nastupa
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Културно просветно спортско друштво 
(КПШД) Вук Караџић из Радовљице основа-
но је прије 15 година, а у регистар је упи-
сано 23. јануара 1995. Друштво је имало 
својих успона и падова. Прошла 2008. годи-
на била је критична за наше друштво. Због 
кризе вођења друштва дошло је до стагна-
ције и претила је опасност да се друштво 
угаси. Остатак бившег извршног одбора 
друштва је одржао неколико проширених 
састанака са оснивачима и неким чланови-
ма друштва. Фебруара ове године одржана 
је редовна изборна скупштина на којој је 
изабрано ново вођство, на челу са пред-
седником Миланом Стојановићем. 
Друштво је одмах почело са консолидо-
вањем својих редова. Као прво, повратили 
смо чланство и добили нове чланове, обно-
вили пријатељске односе са осталим срп-
ским друштвима, посебно са друштвима из 
наше ближе околине и локалним друштви-
ма из Радовљице и Јесеница. Почели смо 
да приређујемо забаве за чланове и сим-
патизере нашега друштва. Забаве су одр-
жаване на две локације - у Културном дому 
на Ланцову и у дворани Боћарског клуба у 
Јесеницама. До новембра смо приредили 
шест забава.

Вук поново 
показује зубе

Културна разноликост (Мани-
фестација “Културна маврица”)

На манифестацији “Културна маврица” коју 
је на тргу Стара Сава организовао Младин-
ски центер Јесенице учествовали смо 24. 
маја. Представили смо кулинарске специја-
литете које су припремиле наше чланице 
и изложили предмете карактеристичне за 
српски народ и културу. У културном про-
граму представили су нас певачи Марко и 
Нина Станојевић и Адријана Шућур. Песме 
српских писаца су рецитовали Даниела 
Митрић и Синиша Аџић. Међу осталим 
друштвима учествовали су МКД Илинден 
Јесенице, Бошњачки клуб Бисер Јесенице, 
Културно друштво Триглав Јесенице и КД 
Хрушица. Од организатора само добили 
посебне похвале за наш штанд.

Видовдански пикник

КПШД Вук Караџић је традиционални Ви-
довдански пикник приредило 27. јуна 2009. 
Из познатих разлога, ове године нисмо се 
представили културним програмом, али 
смо свеједно уложили доста труда око ор-

ганизације. Могу да констатујем да је пик-
ник у потпуности успео, мада је било бар 
три разлога да буде супротно. Као прво, 
изгубили смо стару локацију Пољане над 
Јесеницама на коју су наши чланови и сим-
патизери били навикли, зато смо изабрали 
другу локацију, а то је терен Боћарског клу-
ба Јесенице. Други разлог је био државни 
празник и дан колективног одмора који му 
је следио, тако да су многи наши чланови 
и симпатизери отишли у посету родном 
крају. Као трећи разлог наводим лоше вре-
ме. Срећа је што смо имали на распола-
гању дворану. Уз храну и пиће и оркестар 
Трећа смена који нас је забављао од један 
поподне па све до поноћи било је врло 
весело. Многи учесници су изразили своје 
задовољство, а добили смо и похвале за ус-
пешну организацију. Ја се захваљујем сви-
ма који су нам помогли да све то успешно 
изведемо.

Vuk Stefanovi} Karaxi}

Slava dru{tva Mitrovdan

Slavska trpeza
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Турнир у малом фудбалу

Недељу дана прије Видовданског пикника 
сваке године се одржавао традиционални 
турнир у малом фудбалу. Тако је и ового-
дишњи требало организовати 20. јуна на 
игралишту Донат у Радовљици са почетком 
у 9 сати. Упркос великом напору организа-
тора (имали смо пријављених 6 екипа), због 
лошег времена, турнир смо одгодили за 26. 
септембар. Дошао је и тај дан. Велике напо-
ре смо уложили око припреме игралишта, 
а највеће заслуге за успех имају Радослав 
Милановић и Недељко Видић. Турнир је 
одржан на истом игралишту са почетком у 
10 сати, време за игру је било идеално, овог 
пута без кише. Из објективних и субјектив-
них разлога пријавиле су се само 3 екипе, 
зато смо време играња утакмице прилаго-
дили броју екипа. Судио је Дејан Манојло-
вић, савезни судија за млађе категорије. 
За храну и пиће су се посебно побринули 
Ранко Гашић и Никола Јовић. Екипа КПШД 
Вук Караџић, под вођством Недељка Га-
рића, освојила је 1. место, друга је била 
екипа СКД Петар Кочић из Крања, а треће 
место је припало екипи МКД Илинден са Је-
сеница. Могу напоменути да је нашој екипи 
ово трећи пехар освојен на три турнира у 
овој години. Уз 1. место на нашем и Илин-
денском турниру, екипа је освојила и треће 
место у Републици Српској. Уз још једно 
пријатно дружење, турнир је завршен око 
три сата поподне. Посебно се захваљујем 
свим учесницима и онима који су помогли 
да се турнир успешно изведе.

Слава Митровдан 2009

Као што сваки прави Србин има своју крсну 
славу и са нестрпљењем и весељем је оче-

кује, тако и наше друштво има своју славу 
Св. вел. муч. Димитрија. Извршни одбор на 
челу са председником Миланом Стојано-
вићем се својски трудио да припреми славу 
и прослави свог свеца како доликује нашем 
друштву. Мислим да смо у томе потпуно ус-
пели и поносни смо на све чланове нашег 
друштва који су се потрудили да све буде 
како треба. Како је ове године Митровдан 
падао у недељу, очекивали смо много чла-
нова и гостију, а тако је и било. Око један сат 
поподне почели су да пристижу први гости. 
На самом улазу у просторију госте су доче-
кале и послужиле аперитивом Вања Зупан 
и Бојана Стојановић обучене у шумадијс-
ке народне ношње, а ту је био и извршни 
одбор. После окупљања већине чланова и 
гостију, око пола три поподне, председник 
друштва поздравио је све присутне, члано-
вима је честитао славу, а гостима се захва-
лио на доласку. 

Међу уваженим гостима су били свештеник 
крањске парохије отац Будимир, председ-
ник Савеза српских друштава Словеније мр 
Драго Војводић, представници СКД Петар 
Кочић из Крања на челу са председником 
Неђељком Марићем, представници СКД 
Брдо из Крања на челу са председником 
Златомиром Бодирожом, представници 
СКД Свети Сава из Крања, представници КД 
Јеловица из Ланцова на челу са председни-
ком Алешом Фистром и други. После поз-
драва, Радослав Милановић је прочитао 
своју песму написану поводом наше славе, 
а Даниела Митрић је прочитала животопис 
Светог великомученика Димитрија. После 
тога пререзали смо славски колач и запа-
лили свећу. После примљенога поштења 
од Манојла Нуждића, председник Савеза 
српских друштава Словеније се захвалио 
за поштење, члановима друштва честитао 

славу и пожелео да се наше друштво опет 
нађе на оном месту на коме је некад било 
и које му припада. Следио је свечани ручак 
и после тога забава уз музику коју је бирао 
Ненад Петковић. Пре свега желио бих да 
се захвалим људима који су помогли да се 
прослава изведе тако како је и замишљено. 
Хвала Радославу Милановићу и Недељку 
Видићу који су испекли прасиће, припре-
мили дворану и одрадили многе друге по-
слове. Такође хвала г. Јовићу, г. Радошевићу, 
г. Вукићу и г. Самарџији. Хвала нашим до-
маћицама и свим члановима који су донели 
салате и колаче, хвала госпођи Мири Кон-
дић која је испекла славски колач, хвала 
стопаницама Анки, Ружи, Душки, Драгани, 
Даринки и Радојки, на челу са Недељком 
Видићем, што су се побринуле да трпезе 
увек буду пуне и хвала свима који су помог-
ли на било који начин. Посебну захвалност 
дугујемо нашим спонзорима - Општини Је-
сенице и КД Јеловица.

Милан Стојановић

Fudbalska ekipa KP[D Vuk Karaxi}

Kulturna duga
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Драги чланови, поштовани читаоци,

Велико ми је задовољство да могу да вам 
се обратим у нашем часопису поводом 15. 
годишњице постојања и активног рада на-
шег друштва. Прилика је то да се сви ску-
па подсјетимо на неке догађаје из скорије 
прошлости, па и на оне из поодмаклог вре-
мена.

Много пута до сада је било на многим мјес-
тима већ речено да је претходница осни-
вању нашег друштва био хуманитарни од-
бор, који се у тим нимало лаким временима 
бавио сакупљањем и слањем помоћи најуг-
роженијим, помоћи потребним у ратом 
захваћеним подручјима наше отаџбине. 
Одбор је дјеловао у нимало лаким окол-
ностима, скоро илегално, за састанке и до-
говоре коришћене су куће и станови наших 
активиста.

Након скоро двије године плодног  рада и 
бројних хуманитарних акција исти одбор са 
још неколико чланова доноси одлуку да се 
оснује друштво, како би сам даљњи рад и 
активности били лакши и легални. Десето-
ро најхрабријих ставило је тада свој потпис 
на оснивачку изјаву. Било је то 10. септем-

Петнаест година  
КД Брдо из Крања

бра 1994. године у просторијама бивше 
кафане Борац у Крању. На тој оснивачкој 
скупштини рођено је наше друштво, још је 
било потребно да се упише у регистар у Уп-
равној јединици и тиме званично започне 
животни пут Културног друштва Брдо.
Када се данас присјећамо тог времена и 
размишљања понекад неоправдано забо-
равимо да то што данас имамо и што смо 
створили током протеклих 15 година акти-
вног рада и што данас представља и јесте 
Културно друштво Брдо, у то вријеме ни 
највећи оптимисти нису вјеровали да је мо-
гуће.

Било је потребно много стрпљења, неспа-
вања, бдења, бриге и жеље да се дође до 
тога што наше друштво данас јесте, а оно 
је  препознатљив фактор у очувању аутен-
тичне културе и народне традиције у сре-
дини која нам није била увијек наклоњена 
и у вријеме када је етикетирање било сва-
кодневица, а говорити српски и рећи да си 
Србин био је прави подвиг.
Ако се присјетимо првих корака, они су 
били као код сваког новорођенчета. Било 
је посртања, па чак и падања, али чини ми 
се послије сваког посртаја устајали смо 
и чвршће стали на ногама, јер ваљало је 

пребољети све породне болести. Када но-
ворођено чедо има око себе брижну фами-
лију која му добро мисли никако неможе 
бити неваљало и мора да одрасте здраво за 
живот спремно, па и у смућеном и тегобном 
времену.

Ми старији убрзо смо схватили да је за 
успјешан рад на зацртаном посланству не-
опходно стварање секција друштва преко 
којих би се конкретно остваривали и ре-
ализовали разни пројекти са циљем ак-
тивнијег укључивања млађих нараштаја у 
рад друштва.Тако је већ након годину дана 
основана фолклорна секција која је у то 
вријеме била међу првима и послужила је 
као расадник фолклораша за многа друга 
друштва, па тако данас имамо много успјеш-
них фолклораша и познаваоца фолклора 
који су прве кораке научили баш у нашем 
друштву. Послије су редом осниване секци-
је унутар друштва складно жељама, потре-
бама и надарености појединих чланова.
Ми данас без лажне скромности можемо се 
похвалити бројношћу и успјешним радом 
наших секција: фолклорне, драмске, пје-
вачке, литерарне, фудбалске, шаховске и 
планинарске.

Захваљујући оволикој бројности, прије све-
га млађих, а ја бих рекао и способнијих  ми 
већ дуже вријеме осмишљавамо  и успјеш-
но реализујемо изузетно квалитетне мани-
фестације. Било да се ради о фолклорној, 
драмској, фудбалској или некој другој ма-
нифестацији односно пројекту.

Ми старији трудили смо се годинама да 
озбиљним радом са озбиљним респек-
табилним садржајима, јављајући се на 
конкурсе разних институција заслужимо 
помоћ истих. Захваљујући конкурсима Ми-
нистарства културе Републике Словеније, 
Јавног фонда за културне дјелатности Ре-
публике Словеније, Градске општине Крањ 
добили смо и искористили шансу да много 
тога урадимо. Свим поменутим  институ-
цијама које су подржале нашу активност, 
без чије помоћи би урадили много мање, у 
име друштва најтоплије се захваљујем.
Ипак поред свега тога није то била једина 
помоћ, главни дио терета поднијели су и 
подносе наши чланови са својим активним 
волунтерским и несебичним залагањем Wihovo vrijeme tek dolazi-najmla|i ~najmla|i ~lanovi folklorne sekcije 
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неријетко трошећи значајна властита нов-
чана и друга средства. Мало ко не зна ак-
тивности наших чланова, односно чланица 
приликом организовања  Крајишког прела, 
колико само хране и разних доброта доне-
су од својих кућа, сервирају и понуде свим 
гостима. Тако је и многим другим прилика-
ма, којих има заиста толико током године 
да их је немогуће побројати.

Са другим друштвима и појединцима са-
рађујемо и сарађиваћемо колико се буде 
могло у конкретним случајевима. Истински 
нам није намјера ни жеља мјерити односно 
поредити се са било ким нити гледати од 
кога смо бољи и успјешнији, ни од кога 
смо слабији и мање успјешни. Наше оп-
редјељење је поредити се само са самим 
собом на начин гдје смо били прошле, а 

гдје ове године и гдје планирамо видјети 
себе догодине. 

Са амбасадама Србије и Б и Х имамо ус-
поставите доста добре односе, што не зна-
чи да не би могли и боље. Исти случај је и 
са институцијама и појединцима у Србији и 
Републици Српској.

Чланови и оснивачи смо Савеза српских 
друштава Словеније и у тој институцији 
видимо кровну организацију свих органи-
зованих Срба у Словенији. Трудимо се бити 
активни и дајемо свој допринос када се то 
од нас тражи и очекује. До сада смо одго-
ворно и квалитетно одрађивали преузете и 
повјерене нам обавезе од стране ССДС.
Жеља нам је унапредити односе са српском 
православном црквом, што до сада није 

било, а сматрам за потребно и добро. Наши 
односи не да су слаби већ практично не 
постоје изузевши на појединачном нивоу 
појединих наших чланова.

Можемо бити поносни и на чињеницу 
да смо једно од ријетких несловеначких 
друштава са статусом друштва које дјелује 
у јавном интересу на подручју културе у Ре-
публици Словенији.
Министарство културе Републике Слове-
није препознало је наше посланство које 
обављамо нашим залагањем и активношћу 
на очувању културног и националног иден-
титета, наше српске баштине, посебности и 
позитивне препознатљивости у средини у 
којој живимо. На основу тих критерија нам 
је додијељен статус друштва које дјелује у 
јавном интересу на подручју културе у Ре-
публици Словенији.

Понекад нам се чини да је све то што ради-
мо премало, нарочито кад имамо у виду све 
наше колективне и појединачне потребе. 
Друштво се труди да задовољи барем дио 
тих потреба, а њих је обично као и у животу 
свакога од нас, увијек више од могућности. 
Много је урађено, а много нас још чека. Ја 
вјерујем у успјех јер наш народ каже: ‘’ Гдје 
је слога ту и Бог помаже’’, а код нас влада 
истинска слога, позитивна енергија, што 
су могли примијетити, а и примијетили су 
многи добронамјерни присутни гости у 
доба одржавања ове задње велике мани-
фестације ‘’Дани српске културе’’.

Послије сваке наше веће приредбе нама по 
правилу долази одређени број лица који у 
нашим програмима препознају своје пот-
ребе, а потреба је у ствари све оно што нам 
недостаје, желе да нађу своје мјесто у раду 
друштва и задовоље дио својих потреба. 
Ми овај начин учлањивања користимо већ 
неко вријеме што се показало изузетно по-
зитивно, јер такви чланови су истински ак-
тивни и корисни у раду и напретку друштва. 
Никада нисмо прибјегавали кампањском 
учлањивању користећи се убјеђивањем 
или било којим другим методама како би 
привукли или боље рећи преварили људе 
да постану наши чланови.

Позвао бих и овом приликом све који су 
препознали себе и своје потребе у нашим 
програмима,  или би жељели да се опро-
бају у некој области дјеловања да нам се 
придруже, вјерујем да ће наћи своје мјесто 
и задовољство у некој од наших секција, 
јер то је наше друштво и знам да се многи 
радујемо његовом напредовању и развоју, 
а посебно радује присутност младих у ово-
ликом броју.

Предсједник друштва 
Златомир Бодирожа

Folklorna grupa KD Brdo

Najzaslu`nijim su podijeqena priznawa
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Кажем традиционалну, јер када се нешто 
дешава, организује, три пута непрекидно 
сматра се да је већ традиционално, а ми смо 
ову манифестацију успјешно организовали 
ове године пети пут, па тиме оправдавамо 
да је традиционална.
Нека ми буде дозвољено овом приликом 
подсјетити на још један јубилеј којег наше 
друштво слави ове године, а то је петнаест 
година постојања и успјешног рада Култур-
ног друштва Брдо из Крања. За неке пуно, 
за неке мало, али за нас који смо од по-
четка до данас ту, нас који смо свједоци и 
креатори свега што се у друштву дешавало 
је то лијепо трајање вриједно поштовања. 
Поносни на постигнуто, а свјесни да увијек 
може боље ми настављамо свој рад у скла-
ду са нашим опредјељењем и нашом од-
лучношћу да сачувамо, колико је то у овим 
околностима могуће, културу, традицију и 
све оно што чини идентитет народа којем 
по свом бићу припадамо, то јест српског 
народа ма гдје он живјео.
Одавно смо схватили, једини потпуни на-
чин очувања свих набројаних вриједности 
(игре, пјесме, језика, обичаја, културе 
упште) јесте преношењем на младе гене-

рације, нараштаје који долазе. На наше за-
довољство нама то успијева, поносни смо 
због тога.

А сада да се вратим Данима српске култу-
ре. Како сам у уводу рекао ово су пети по 
реду Дани српске културе које организује и 
преко својих секција изводи наше друштво. 
То је манифестација која представља кру-
ну цјелогодишњег рада у друштву. Када 
смо се прије пет година први у Словенији 
одважили и усудили организовати мани-
фестацију која ће трајати три дана испуње-
ни  културним садржајем, намјера је била 
својим члановима и симпатизерима, као 
и широј јавности представити дио српске 
културе, традиције и историје, те тиме про-
будити интерес за укључивање у рад свих 
који имају вољу, жељу, можда и знања на 
том подручју, а до сада нису били органи-
зовани. Многи су посумњали у успјех тог 
захтјевног пројекта. Наша тежња и жеља је 
била сваке године додавати нове садржаје 
и подизати квалитет на виши ниво. 
Како би слиједили том циљу ми сваке годи-
не потражимо помоћ стручњака из отаџ-
бине који су професионалци у појединим 

областима (књижевници, писци, глумци, 
професори….) тиме осигуравамо потребни 
квалитет и легитимитет заданој теми коју 
обрађујемо. Без лажне скромности, а на ос-
нови изјава људи којима је култура живот-
но и професионално опредјељење могу да 
кажем да смо премашили своја очекивања.

Позитиван одазив посјетилаца, присут-
ност критичке свијести довели су до тога 
да се данас мијења однос и схватање, да се 
одобрава и препознаје као потреба одр-
жавање овакве манифестације у средини у 
којој наше друштво егзистира, а по правилу 
послије сваке одржане манифестације до-
лази одређени број нових чланова разли-
читих старости и узраста, који препознају 
своје потребе и желе да се активно укључе 
у рад друштва. То је чињеница  која радује и 
ти чланови су заиста вриједни и одани про-
граму и циљевима друштва.
То су препознале  државне институције, 
као и локалне власти државе у којој живи-
мо и данас поред тога што прате програм 

Дани  српске 
културе у Крању
Послије једне и по деценије успјешног дјеловања Културно друштво Брдо из Крања  организовало је ове године 
своју сада већ традицијоналну манифестацију ‘’Дани Српске културе’’.

Mihajlo Orlovi} i Mirko Vukovi} knji`evnici iz Bawa Luke

Pazi stjuardese slije}u

Literarno ve~e-Smiqana Ili}
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они у некој мјери материјално помажу наш 
пројекат. Истина  скромно, али без те по-
моћи тешко би успјели одржати постигнути 
ниво.

Ту мислим на помоћ Министарства за кул-
туру, Јавног  фонд за културне дјелатности 
Републике Словније, општине Крањ. Ипак 
највећи терет подносе чланови друштва 
који заиста одраде све послове искључиво 
волунтерски без икакве и најмање мате-
ријалне надокнаде, притом неријетко ула-
жући и знатна сопствена средства. Дужан 
сам на овом мјесту одати признање и из-
разити захвалност нашим спонзорима који 
и у овим тешким временима свјетске еко-
номске кризе имају разумијевања  и нађу 
начина да нам изађу у сусрет и помогну у 
реализацији планираног. 

За илустрацију ове године у трајању че-
тири дана у програму је учествовало 319 
извођача, а програм пратило преко 1500 
гледалаца. Међу посјетиоцима смо имали 
импозантан број угледних гостију из кул-
турног, политичког као и привредног жи-
вота. Средства јавног информисања су та-
кође присутна, мада је то сегмент гдје смо 
најмање задовољни и у будуће смо задали 
циљ, морамо на том плану постићи више и 
привући већу пажњу средстава информи-
сања из Словеније, као и из матице.

Дани Српске културе ове године у Крању 
од 22-24.10.2009. садржавали су сљедеће 
активности:

Четвртак 22.10.2009. са почетком у 18 
сати културни дом Предосље
Књижевна трибина ‘’Иво Андрић- Живот и 
књижевно стваралаштво’’
Бесједа о Иви Андрићу: говорио Мирко Ву-
ковић, књижевник и писац, до сада издао 
десет књига пјесама за одрасле и једну за 
дјецу. Тренутно ради као професор српског 
језика у Челинцу код Бања Луке.
Приче и приповиједање о Иви Андрићу 
говорио књижевник Михајло Орловић, 
такође књижевник и новинар, запослен у 
РТРС у Бањалуци.
Драгана Вуковић, магистрант на 
постдипломским студијама на академији 
умјетности у Бања Луци. Бави се теоријом 
ликовне умјетности, сликарством, илустри-
рањем и израдом мозаика. Драгана је има-
ла изложбу илустрација.
Домаћин вечери Златомир Бодирожа

Исте вечери  драмска секција нашег 
друштва извела је позоришну представу 
‘’Пази стјуардесе слијећу’’. То је вратоломна 
комедија коју је режирала глумица Весна 
Анђелковић из Србије.

Петак 23.10.2009. у 18 сати Културни дом 
Кокрица
Књижевно-пјесничко вече
Промоција нових књига:
Кишни снови (приче) Михајла Орловића

Кад гуска ђуска (пјесме за дјецу) Мирко Ву-
ковић
Учествовали пјесници који пишу на срп-
ском језику у Словенији: Смиљана Илић, 
Маринко Јагодић и Радослав Милановић. 
Исте вечери изложба илустрација Драгане 
Вуковић.
Домаћин вечери Златомир Бодирожа

У наставку вече традиционалне пјесме под 
називом ‘’Пјесма рода мог’’
Учествовали :
Крајишки момци – КД Брдо
Женска изворна група – КД Брдо
Мушка изворна група, ЦКДУМ »Веселин 
Маслеша« Бања Лука
Мушка изворна група  - КД Брдо
Женска вокална група – КД Брдо
Вокална група СКЦ »Вук Стефановић Ка-
раџић« Бачка Топола из Србије
Вокална група КУД Млади Свет Крањ
Крајишници с мора – АКУД Коло Копер
Домаћин и водитељ програма ненадмашни 
Миодраг Кондић

По завршеном програму сви заједно пресе-
лили су се са позорнице у дворану, настави-
ли дружење до касно у ноћ баш онако како 
су и почели, пјесмом. Орила се пјесма, како 
би наши стари рекли: ‘’На двије-три пар-
тије’’. Било је величанствено такав призор 
видјети и доживјети, а још величанственије 
пјевати заједно са оваквим мајсторима пје-
вања. Сви присутни јединствени су у оцје-
ни да овакве вечери треба наставити.
Била је ту  и по нека суза која је казивала 
много више од ријечи захвалности домаћи-
нима што су се сјетили организовати ова-
ко нешто не виђено на овим просторима. 
Чланови и чланице КД Брдо како доликује 
добрим домаћинима побринули су  да нико 
од присутних неби остао гладан или жедан, 
тако су се на столу нашле многе доброте 
домаће кухиње, као и незамјењива шљиво-
вица. У име домаћина све похвале извођа-
чима на приказаном квалитету програма 
као и посјетиоцима на пруженој подршци, 
достојном и уљудном понашању током 
цијеле вечери.

Субота 24.10.2009. Спортска дворана 
Злато поље у 19 сати
Прије почетка програма искористили смо 
присутност гостију и подијелили признања 
– плакете заслужним појединцима друштва, 
институцијама, као и вањским сарадници-
ма који су дали значајан допринос напрет-
ку друштва у протеклих петнаест година.
Признања су добили:
Институције:
Министарство културе 
Јавни фонд за културне дјелатности Репу-

блике Словеније
Општина Крањ
ССДС ( Савез српских друштава Словеније)
Вањски сарадници:
Лука Медар – ЦКУД »Веселин Маслеша«
Златко Јурић -  књижевник Бања Лука
Саша Богуновић –кореограф  КУД »Коста 

Абрашевић« Бачка Паланка
Чланови друштва:
Златомир Бодирожа
Митар Вујиновић
Момир Гламочанин
Милан Гламочанин
Миленко Праћа

Послије свечаног уручења признана фол-
клорна манифестација ‘’Разиграна младост’’ 
је у препуној дворани изведена на заиста 
завидном нивоу и први пут у Словенији  за 
такве прилике је употријебљена спортска 
дворана. За то смо се одлучили из разлога 
што задњих неколико година нисмо могли 
у домовима културе омогућити свим заин-
тересованим улаз па нам се дешавало ре-
довно да се врати велики број гледалаца. 
Исправност  изнајмљивања  спортске дво-
ране потврђује посјета преко 500 гледала-
ца, а домови културе прихватају око 250 
гледалаца.
Оцјена свих присутних је да је ово нај-
посјећенија манифестација оваквог типа 
на овим просторима, а премашује и многе 
фестивале у окружењу.

Учесници програма:
КД Брдо Крањ
СКЦ Вук Стефановић Караџић Бачка Топола
СКУД  Видовдан Љубљана
ФС  Зелени Јуриј  из Чрномља (словеначка 
група)
ФС Бранко Радичевић Марибор
МКД Цирил и Метод  Крањ 
СКД Слога Нова Горица
 Са садржајем програма својом  препо-
знатљивом милозвучношћу присутне су 
упознавали Снежана Пантелић и Миодраг 
Кондић.
Послије завршеног концерта за све учесни-
ке програма и госте организирана вечера и 
дружење до касно у ноћ у ресторану друш-
твене прехране у Искри Крањ

У недјељу 25.10.2009. организовали смо за 
госте  СКЦ Вук Стефановић Караџић цје-
ловечерњи концерт у Љубљани, Културни 
дом Чрнуче са почетком у 19 сати.
Концертом у Љубљани смо закључили 
заиста динамична дешавања у току Дана 
српске културе.
Захваљујемо се свим учесницима на од-
лично изведеном програму, свим посјетио-
цима на уљудности и пруженој подршци и  
разумијевању.

То је наше друштво, радујемо се његовом 
напредовању, знамо да немамо све што би 
вољели, али много волимо ово што имамо.                                                            

На много година
                                    

           Златомир Бодирожа                                                                                                                                         
              Предсједник КД Брдо 
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Po prvi put naš dom i mesto dešavanja bila je 
sportska dvorana Zlato polje u Kranju, koja se 
uz veliki trud i angažovanje naših članova iz 
sportske infrastrukture blago rečeno preko 
noći pretvorila u kulturni hram, sa domačim i 
prijatnim ambijentom.

Naša sedma ‚‘Razigrana mladost‘‘ održana je 
24. 10. 2009. kao završni dan Petih dana srp-
ske kulture u Kranju i zbilja je ove godine naša 
manifestacija prerasla u pravi festival, sa bo-
gatim, raznovrstnim programom sa kojim su 
bili pozitivno iznenađeni i fascinirani mnogi 
uvaženi gosti, počevši od književnika iz Banja 
Luke, predstavnika opštine Kranj, javnog fon-
da za kulturne delatnosti na lokalnom i držav-
nom nivou, konzula ambasade Srbije, gostiju 
iz društva Veselin Masleša iz Banja Luke, Kosta 
Abrašević iz Bačke Palanke, predstavnika dru-
gih društava iz Kranja i Slovenije i drugih.

Kako imenu i priliči našu razigranu mladost 
otvorili su naši najmlađi, cicibanska sekcija 
Kulturnog društva Brdo, koja je odpevala pe-
smu sa Kosova i sa tim otvorila program.

Pored ustaljeno najbolje, naše folklorne sekci-
je Kulturnog društva Brdo iz Kranja, naši spe-
cijalni gosti, članovi Srpskog kulturnog centra 
‚‘Vuk Stefanović Karadžić‘‘ iz Bačke Topole bili 
su oni koji su nosili crvenu nit festivala, oni 
koji su sa svakim svojim izlazom na scenu 

Razigrana mladost  2009
Razigrana mladost, razigrana srca, razigrane noge i ruke, sve je ove godine bilo razigrano i veselo na našoj folklornoj ma-
nifestaciji, koja je bila održana po sedmi put i koja je ponovo prevazišla okvire dosadašnje ustaljene prakse organizovanja 
takvih i sličnih folklornih događaja u okviru našeg društva.

oduzimali dah gostima i koji su posle svakog 
svog završenog nastupa držali u transu sve 
prisutne u dvorani. Prelepe postavke igara iz 
zapadne Slavonije, sa briljantnim pevanjem, 
igrama i pesmama iz Brčkog kraja uz šargiju i 
violinu, do svadbe iz okoline Vranjskog polja, 
sve u režiji Slobodanke – Seje Rac i u kombi-
naciji sa postavkama Ličkih igara i običaja 
te  spleta iz Bosilegradskog Krajišta, koje su 
izveli članovi našeg društva, bilo je dovoljno 
za sve ljubitelje narodne umetnosti da se pro-
nađu u nekom od njih.

Ali naša folklorna manifestacija postala je pre-
poznatljiva i u širem krugu, koji se razteže bar 
do Srbije i Bosne baš po bogatom i raznovr-
snom programu. Tako smo i ove godine pored 
pomenutih koreografija na našem festivalu 
imali priliku da uživamo i  u igrama i pesmama 
iz Kobišnjice, vlaškog sela iz okoline Negotina, 
koje su nam izveli članovi folklorne sekcije 
Branko Radičević iz Maribora kojom rukovo-
di naš dobar prijatelj Saša Bogunović, koji je 
ovom prilikom dobio i posebnu zahvalu za 
nesebičnu pomoč i zalaganje našem društvu 
u proteklim godinama. Naši gosti, kao i svake 
godine do sada bili su i MKD Ciril i Metod iz 
Kranj, koji se se predstavili sa igrama iz Make-
donije. Pored njih naš su program obogatili i 
članovi folklorne grupe »Zeleni jurij« iz Črno-
melja sa igrama iz Bele Krajine, članovi SKUD 
‚‘ Vidovdan‘‘ iz Ljubljane sa igrama i pesmama 

iz Bele Palanke i članovi SKD ‚‘Sloga‘‘  iz Nove 
Gorice sa igrama iz Brusnika.

U spomenutom protokolarnom delu pored 
Saše Bogunovića priznanja i zahvale za po-
moć našem društvu primili su i Luka Medar, 
sekretar CKDUM ‚‘Veselin Masleša‘‘ iz Banja 
Luke, Zlatko Jurić iz Banja Luke. Institucije: Mi-
nistarstvo za kulturu Slovenije, Javni fond za 
kulturne delatnosti Slovenije, Gradska opština 
Kranj, Savez srpskih društava Slovenije. A od 
naših članova priznanja su primili Zlatomir 
Bodiroža, Momir Glamočanin, Mitar Vujinović, 
Milenko Praća i Milan Glamočanin. 

Manifestacija koja će ostati još dugo u seća-
nju i koja će najmanje do sledeće godine u 
isto vreme biti zapisana kao najveći korak na-
pred u vidu organizacije, pripreme i izvođenja 
programa. U ovom momentu iskoristiću reči 
Saše Bogunovića, koji je nakon nekoliko dana 
poslao poruku u kojoj je pisalo i koje najbolje 
opisuju naš rad: ‚‘To nije bio korak napred pri-
jatelju, to je bio skok u vis!‘‘

Do sledeće akcije kulturnog društva Brdo

Milan Glamočanin

SKC Vuk Stefanovi} Karaxi} Ba~ka Topola

Folklorna grupa KD Brdo

Folklorna grupa Zeleni Jurij ^rnomeq
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Dragi članovi, simpatizeri i prijate-
lji Srpskog kulturnog društva Sloga, 
još jednom smo zajedno pokazali, da 
smo humana i složna porodica, kada 
nam je najpotrebnije. 

Okupili smo se na našem starom me-
stu, da odradimo nešto što smo zami-
slili zajedno sa našim folklorašima i 
zaista smo bili u pravu, kada smo ube-
đivali neverne Tome, da smo sposob-
ni organizovati jednu tako kvalitetnu 
zabavu. 

I desilo se nešto što i sami nismo oče-
kivali, da je Đački dom bio dupke pun, 
najviše zaslugom naših folkloraša, od 
kojih pojedinci treniraju nepuna tri 
meseca, ali su nastupili kao da treni-
raju više godina. 

Veliku zaslugu imaju i sami roditelji, 
koji svakodnevno usmeravaju svoju 
decu na pravi put, da njihova deca 
osete draž i lepotu koju u sebi nosi 
folklorna umetnost. Lepotu i radost, 

Zabavno i korisno
može da oseti samo onaj ko obuče i 
nastupi u prelepoj srpskoj narodnoj 
nošnji. Uz veliko angažovanje većine 
članova Izvšnog odbora organizaci-
ja, kao i posluga je bila na visokom 
nivou, takođe i muzika je dobila pro-
laznu ocenu, mislim, da smo još jed-
nom pokazali kako se kvalitetno radi, 
da to i članstvo oseti i sa velikim odo-
bravanjem prihvata. 

Našim folklorašima želimo skrenuti 
pažnju, da moraju čvrsto ostati na ze-
mlji i ne smeju dozvoliti, da im slava 
udari u glavu, moraju svaki put naći 
novu motivaciju za treninge a posle 
uspešnoga rada dolaze i gostovanja. 

Svi koji treniraju u folklornoj sekciji 
imaju mogućnost, da se oprobaju i 
u dramskoj sekciji, pojedinci su već 
zreli i za Izvšni odbor društva, gde 
postoji mogućnost, da budu izabrani 
za sekretara, podpresednika, pa i za 
predsednika društva, iako je ta funk-
cija najzahtevnija i najodgovornija u 

Mladi folklora{i SKD Sloga

našem društvu.  Ovo je moja ideja, da 
svi već danas počinjemo polako raz-
mišljati o tome kome poveriti najod-
govornije funkcije u našem društvu, 
na izbornoj Skupštini, koju planiramo 
organizovati u februaru 2010. godi-
ne. 

Još jednom se obraćamo našoj omla-
dini, neka nam se pridruže i neka 
osete lepotu koju u sebi nosi folklor. 
Na samom kraju, još jednom  želim 
zahvaliti svima vama koji ste učestvo-
vali u akciji sakupljanje sredstava za 
naše narodne nošnje.

Srdačan pozdrav do sledeće zabave,
                                                                                

Predsednik ‘’SKD Sloga’’ 
Ilija Janković

Prvi nastup

Sa predsednikom dru{tva
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Промоција збирке пјесама
У суботу,  21. новембра 2009. године у дво-
рани Културног дома Кокрица одржана је 
промоција збирке пјесама ‘’На раскрсници 
свијета’’ аутора Раде Вучковца, пјесника 
који живи и ради у Шентјуру и пише у срп-
ском језику. Ово је његова четврта збирка 
пјесама а прва у издању СКПД Свети Сава 
које је на овај начин проширило своје дје-
латности и на издавачку.

Прво је Радоман Крговић, предсједник 
СКПД Свети Сава поздравио присутне, 
међу којима су били и представници СКД 
Петар Кочић из Крања и СПШД Вук Караџић 
из Радовљице, затим је отворио промоцију 
и дао ријеч Душану Јовановићу, уреднику 
збирке.

Душан Јовановић је говорио о књизи и о 
томе како је дошло до штампања ове збир-
ке. Између осталога истакао је: ‘’Српско 
културно просветно друштво Свети Сава 
жељело је издати збирку пјесама Раде Вуч-
ковца, пјесника који живи у Словенији, у 
Шентјуру, и пише у српском језику. Замисао 
за збирку друштво је нашло у различитим 
подстицајима. Свакако, најзначајнији под-
стицај је чињеница да Раде Вучковац већ 
више од десет година ствара и пише у срп-
ском језику. Са овим пројектом друштво је 
жељело проширити своје дјелатности и на 

На раскрсници свијета
Српско културно просветно друштво Свети Сава из Крања представило збирку пјесама Раде Вучковца ‘’На 
раскрсници свијета’’

издавачку и тиме дати прилику Ради Вуч-
ковцу да објави своју збирку пјесама.’’

У наставку је рекао: ‘’ Сви пјесници, међу 
којима и Раде, наиме, пишу у жељи да неко 
чита њихова дјела и у нади да их неко раз-
умије. Писање није само унутрашња потре-
ба да се дефинишу и запечате неке мисли, 
него је прије свега потреба да се те мисли 
пошаљу у етар, да се нађу они који мисле на 
исти начин и да се придобије њихов одзив.’’
Након уводног излагања представљена је 
Весна Јелић  која је до сада учествовала 
као рецитатор на безбројним вечерима по-
езије, рецитујући стихове наших познатих 
пјесника. Свој таленат показала је и као во-
дитељ културних програма, овдје истичемо 
Светосавске академије и смотре фолклора. 
Можда је ипак њен умјетнички дар обиље-
жен улогама у драмским представама као 
што су: Београдска трилогија, Парадокс, 
Наследник… 

Весна Јелић је са великим надахнућем чи-
тала пјесме Раде Вучковца а публика је то 
са пажњом пратила, награђивала аплаузом 
а дворана је понекада била испуњена и 
смијехом, било је ту наравно и духовитих 
стихова. Пјесме је читала у циклусима, она-
ко како је сама одабрала, а након трећег 
циклуса представљен је аутор који је и сам 
прочитао неколико пјесама из својих ра-

нијих збирки. Прије тога Душан Јовановић 
је рекао неколико ријечи о аутору и пред-
ставио га публици.

‘’Раде Вучковац је рођен 3. фебруара 1967.  
године у Верићима код Бање Луке. У Слове-
нију је дошао 1985. године. Пјесме је почео 
писати још у основној школи. Пишем да по-
биједим смрт, јер је поезија јача од смрти, 
тако каже Раде. Од 1990. учествује на сусре-
тима пјесника и писаца који живе и раде у 
Словенији и пишу у матерњем језику. Ње-
гове пјесме су објавили: Панорама српске 
књижевне ријечи у Словенији, Зборник 
шентјурског друштва, Ментор, Лирикон, 
Огледи, Паралеле, Беседа, Хотења, Корош-
ки зборник, Литера, Мостови. Редован је 
учесник сусрета Соседе твојега брега.

Објавио је три збирке поезије: Рањени 
плочници (2000), Камени прсти (2002) и 
Грешник (2006), све три у издању Литерар-
ног друштва Шентјур чији је иначе члан.

На престижном фестивалу поезије у Мари-
бору 2005. године, којег је организовала из-
давачка кућа Литера, добио је награду пуб-
лике. На словеначком националном радију 
његове пјесме представљене су у емисији 
Литерарни ноктурно.’’U~esnici u programu

Rade Ili}

Radoslav Milanovi}
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Литерарно вече
Након промоције услиједило је Литерарно 
вече на коме су своје стихове читали срп-
ски пјесници Раде Илић из Шкофје Локе, Ра-
дослав Милановић из Радовљице и Бранко 
Баћовић из Љубљане.

Прије него што се приступило читању пје-
сама на сцену је ступио Остоја Шобот у уло-
зи Давида Штрпца из ‘’Јазавца пред судом’’ 
дјела познатог српског књижевника и на-
родног трибуна Петра Кочића. Кроз веома 
занимљиво представљање приказао нам 
је најзанимљивије детаље из овог познатог 
дјела, а публика је са одушевљењем при-
хватила овакав наступ.

Радослав Милановић прочитао је неколико 
својих пјесама које су са пажњом попраће-
не а затим је Раде Илић наступио и прочи-
тао своје пјесме које су изазвале не мало 
смијеха у гледалишту. Бранко Баћовић из 
Љубљане представио је своје кратке али 
занимљиве и садржајне пјесме које са пар 
стихова много кажу.

На крају програма Весна Јелић је прочита-
ла пјесму познатог српског пјесника Бранка 
Миљковића и тиме је завршен програм ове 
лијепе вечери поезије гдје је публика могла 
да ужива како у пјесмама нове збирке Раде 
Вучковца исто тако и свих других који су 
наступили.

Рецитације су попраћене музичком пра-
тњом Милића Газибаре који је звуцима 
фруле још више дочарао атмосферу и сти-
хове који су рецитовани.

Након овог програма наставило се са дру-
жењем уз пјесму и игру све до касних сати.

Душан Јовановић

Rade Vu~kovac, Vesna Jeli} i Du{an Jovanovi}

Ostoja [obot kao David [trbac

Putovawe

Zamislite
da morate umrijeti
kad ki{a danima pada
i kad je zemqa
tako odvratna
blato se lijepi za ~izme
iz tijela izlazi magla

nemojte umirati u oktobru
tamo negdje u maju putujte
kad su dani topli
i no}i bijele
uzmite za sebe vrijeme

Subota

Mene u subotu nema
i sve druge dane
ne}e me biti
svoje }u tijelo preseliti
u tople krajeve
izme\u kamewa
u beskona~ne tragove
uzeo bih tebe sa sobom
da se qubimo sakriveni
izme\u zemqe i neba
nevidqivi poput zraka
uzeo bih tebe
da me u svoja krila sakrije{
tebe ja~u od tuge i zraka

Du{an Jovanovi}

Zrak

Nekad smo `ivjeli od zraka
hrane i novca
sad `ivimo od zlobe i mraka
hranimo se qudskim nesre}ama
veselimo tu\im mukama
nekad smo i{li na izlete
kupovali karte za utakmice
sad na{e misli kao ubice
tra`e `rtve
nekad smo`ivjeli od nade
a sad je i ona mrtva

Kuda da krenemo
kad iz sebe ne mo`emo
u nas se naselilo prokletstvo
otima~ina i pohlepa
mr`wa smo u kavezu
napetog vijeka
kako da se spasimo
kad za nas nema lijeka

Ne{to se ~udno doga\a i sprema
nekad smo `ivjeli od zraka
a ni wega vi{e nema

Rade Vu~kovac
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У петак, 4. децембра 2009. године Културни 
дом Ивана Цанкара у Врхници био је мјес-
то одржавања културних догађаја на коме 
су наступили чланови СКД Петар Кочић из 
Крања. У дворани која је била испуњена 
до посљедњег мјеста присутнима се прво 
обратила водитељка програма Снежана 
Максимовић која је поздравила присутне и 
у свом говору истакла дјеловање друштва. 
‘’СКД Петар Кочић је у веома кратком року 
постало препознатљиво друштво како на 
локалном нивоу, тако и шире у Словенији. 
Као држављани Републике Словеније по-
знајемо и поштујемо културу и обичаје 
словеначког народа, међутим не смемо за-
боравити ко смо, шта смо и одакле су нам 
коријени’’.

Након увода о дјеловању СКД Петар Кочић, 
Снежана Максимовић је најавила и прве из-
вођаче програма а то су били млади реци-
татори Дајана Максић, Нина Игњић и Тања 
Малешевић који су рецитовали различите 
пјесме и за свој наступ добили буран апла-
уз. Затим је наступила фолклорна група 
Врхника, која се представила са играма из 
Шумадије, чији је руководилац Тања По-
повић. Фолклорна група ради јако кратко 
време, зато не треба замерити на грешкама 
а подржани су великим аплаузом. У даљем 
току програма публика је имала прилику 

Јазавац у Врхници
Српско културно друштво Петар Кочић из Крања приредило је за љубитеље српске културе у Врхници програм 
различитог садржаја и показали да култура нема граница

да чује женско мушки рецитал у коме су 
се смењивати Наташа Максић и Драженко 
Лончар.

Драмска секција СКД Петар Кочић инспи-
рацију у своме дјеловању пронашла је у 
богатим дјелима великог српскога писца, 
Петра Кочића, чије име носи ово друштво. 
Једно од најпознатијих дјела, ‘’Јазавац пред 
судом’’ драмска секција је премиерно изве-
ла у Крању, 11. 04. 2009. године, а вечерас су 
се представили и публици у Постојни. 

Улоге у овој представи одиграли су: Остоја 
Шобот – Давид Штрбац, Љубомир Андрић 
– судија, Љубомир Тодоровић – писарчић и 
Жељко Андрић – доктор. Представу је режи-
рао Бошко Ђурђевић, глумац Драмског на-
родног позоришта из Бања Луке. И овај пут, 
као и на премијери, ови глумци аматери по-
казали су свој таленат, посебно је потребно 
истаћи Остоју Шобота који се у потпуности 
уживио у лик Давида Штрпца а и остали су 
показали како се може и на овом подручју 
много тога урадити и постићи добри ре-
зултати. Публика је активно и са великим 
занимањем пратила извођење представе, 
награђујући поједине наступе са великим 
аплаузом. Ова представа је како својим 
садржајем тако и извођењем потврдила да 
би требала што чешће да се изводи у раз-

личитим мјестима по Словенији. Кроз игру, 
пјесму и смијех, полако али сигурно дошло 
се Водитељка програма Снежана Максимо-
вић захвалила се свим гостима и посјетио-
цима што су се одазвали позиву са жељом 
и надом да се видимо и сљедећи пут. Затим 
је позвала Неђељка Марића, предсједника 
друштва који се обратио публици са неко-
лико ријечи.

Одлуком Управног одбора СКД Петар Ко-
чић, Крањ подијељена су признања најак-
тивнијим члановима фолклорне групе Врх-
ника, а то су Наташа Максић, Тања Поповић 
и Драженко Лончар. Чланови фолклорне 
групе Врхника уручили су предсједнику 
друштва и глумцима у представи поклоне у 
знак сјећања на ово лијепо вече.

Овим је био завршен предвиђени програм 
а Снежана Максимовић је позвала све при-
сутне да пробају шта су све припремиле 
вриједне руке чланица СКД Петар Кочић а 
оркестру Пјешадија препустила је на их за-
бавља до јутарњих сати. И заиста многи су 
остали и наставили једно лијепо и пријатно 
дружење а оркестар Пјешадија са својим 
вокалним извођачима побринуо се да пра-
вом народном пјесмом и игром допринесе 
још бољем расположењу.

Душан Јовановић

Ostoja [obot kao David [trbac

Folklorna grupa Vrhnika

Mlade recitatorke
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 Poštovani posjetioci,

Ja ovom prilikom neću posebno govoriti o 
folkloru, o igri i pjesmi, za to postoje stručnjaci 
koji vam mogu sve to bolje i stručnije prikazati 
a kako to u praksi izgleda najbolji primjer je 
ovaj večerašnji nastup mladih folkloraša koji 
vam igrom i pjesmom dočaravaju neke od lje-
pota narodnog stvaralaštva.

Želio bih da spomenem nešto što je vezano na 
folklor ali što je dublje povezano sa očuvanjem 
našeg narodnog stvaralaštva, naše kulture, je-
zika, našeg identiteta, sa posebnim akcentom 
na ulogu mladih u tome. 

Kao što vam je poznato u većini kulturnih 
društava djeluju i folklorne sekcije, tako je i 
kod naših srpskih društava u Sloveniji. To su 
najmasovnije sekcije i prvi počeci rada društa-
va baziraju upravo na folklornoj djelatnosti. 

Teško je procijeniti, zapravo nemam podata-
ka, koliko je kroz ovih sedamnaest, osamnaest 
godina koliko postoje srpska društva u Slove-
niji, kroz folklorne sekcije prošlo mladih, uče-
nika, studenata, radnika, ali sam siguran da se 
radi o stotinama pa i nekoliko hiljada mladih. 

Šta je to navelo mlade da se uključe u folklor-
ne grupe i da uče narodne igre i pjesme? Po-
stoji više odgovora, jedan je i uticaj roditelja, 
drugo znatiželja, zatim želja za sticanjem no-
vih poznanstava i još neki razlozi. A sve to do-
prinosi da se mladi vežu na folklor i na takav 
način doprinose očuvanju svog identiteta, da 
se upoznavaju sa svojim korijenima, doprino-
se širenju kulture a prije svega uključivanjem 
u rad folklornih sekcija izgrađuju sebe. 

Poznajem rad društava i upoznao sam prili-
čan broj mladih koji se bave folklorom, mogu 
samo da kažem da su svi oni dobri momci i 
djevojke i da njihovi roditelji, okolina i društvo 
u cjelini mogu biti jako zadovoljni i srećni što 
imaju takve sinove i kćeri. 

Roditelji čija su djeca u folklornim sekcijama 
ne treba da brinu gdje im se djeca nalaze, da 
misle šta im djeca rade u slobodno vrijeme, 
rezultate toga mogu vidjeti na ovakvim susre-
tima folklornih grupa gdje dolazi po nekoliko 
folklornih grupa, imamo slučajeva baš ovdje 
u Sloveniji da se na nastupima folklora oku-
pi dvjesto i više mladih koji ne samo da nam 
svojom igrom i pjesmom dočaravaju ljepote 
folklora nego i svojim odnosom i ponašanjem 
pokazuju svoje prave vrline.

Uloga folklora
Govor na folklornoj manifestaciji ‘’Razigrana srca’’ održanoj 12. septembra 2009. godine u organizaciji SKD ‘’Sloga’’ Nova 
Gorica

O folkloru
Poznata je činjenica da je obrazovanje i vas-
pitanje potomstva osnovni nosilac kulturnog 
progresa i duštvenog razvoja određene zajed-
nice ljudi. Pri tom se ne smije izgubiti iz vida 
da se vaspitanje i obrazovanje primjenjuje još 
od najranijih oblika društvene zajednice, i gra-
deći osnovno kulturno naslijeđe, prenosi sa 
koljena na koljeno, kroz sve istorijske periode 
i različite organizacije života. To materijalno i 
kulturno blago sačuvano i njegovano kroz vi-
jekovne borbe i istorijske tokove u sadašnjem 
istorijskom momentu je uvedeno u porodične 
okvire. Porodica postaje stub - nosilac kul-
turnog naslijeđa, a samim tim i čuvar tradici-
onalnih kulturih vrijednosti u cjelini.

“Umjetničko stvaranje jedna je od onih 
snažnih osobina ljudske duše, bez koje na-
prosto ne možemo zamisliti čovjeka, kao što 
ga ne možemo predočiti bez dara za govor. 
Dar za umjetnost, bilo koje vrste, stoji u nepo-
srednoj vezi sa svim drugim velikim pojavama 
ljudskog uma. U koga je naroda taj dar veći, u 
onoga je i čitava narodna duša bogatija.”

“Pjesma je nekada bila funkcionalno vezana 
za sve oblike sezonskih poslova u polju, kod 
stoke i u nekim domaćim poslovima. Ona je 
takođe bila dio raznih praznovanja, tuge i ra-
dosti, a u nekim svojim vidovima, kao na pri-
mer u obrednoj ili epskoj pesmi, nosi u sebi 
značenje nekadašnjih predstava o religiji i svi-
jetu, o istoriji i moralu.” 

“Igranjem kola vjerovali su stari istočni narodi 
da od slovenskih bogova mogu izmoliti: život-
nu snagu, blagostanje, zdravlje, rodne godine 
i napredak u domazluku. Energično kretanje, 
ljuljanje, okretanje u ritmu bogovi slovenski 
rado gledaju, pa su zato stari Sloveni verovali 
da se na svečane dane i Sunce okreće od ve-
selja i uživanja. Sve je to pradavni “car kretan-
ja” ... 

U okvirima starih patrijahalnih kulturnih shva-
tanja u Srba pojam i riječ muzika ne postoji. 
Ovaj opšti pojam izražavan je u narodu kon-
ceptom pjesma i svirka, tj. ono što se pjeva 
i ono sto se svira. Riječ muzika ušao je u na-
rodnu upotrebu u tokovima raznih akulturaci-
onih procesa, pa je zato dobio i svoje posebno 
značenje.

Smotre folklora 
U želji da se poboljša i poveća dio folklornog 
programa naših društava, najviše su pridoni-
jele smotre folklornih grupa i drugi javni na-

stupi. Njihov je osnovni cilj prikazati autentič-
nu sliku narodne umjetnosti. Foklor kao zbir 
komponenata vezanih uz život i stvaralaštvo 
seoskog stanovništva nema više svoje vjekov-
ne uslove razvoja i opstanka i ostaje relativno 
malo mogućnosti da se sačuva kao i što nauka 
o folkloru ima zapravo jedinu pravu šansu da 
ostane živa naučna disciplina koja neposred-
no pridonosi društvu u kojem djeluje. 

I naša društva u Sloveniji do sada su organi-
zovala i pripremila nekoliko smotri i koncerata 
narodnih igara i pjesama. Sve je to doprini-
jelo obogaćivanju rada društava a isto tako 
i očuvanju kulturnog naslijeđa. Smotre su 
prilika da se pogleda i ocijeni napredak sva-
ke folklorne grupe, da se sumiraju rezultati i 
na osnovu toga izrade planovi i smjernice 
budućeg rada. Ako pogledamo od početka 
vidjećemo kakav napredak je postignut, naše 
folklorne grupe mogu nastupati na najvećim i 
najjačim takmičenjima i na pravi način da nas 
predstavljaju. Tome svakako doprinosi i ova 
večerašnja manifestacija koja ne samo da nam 
je razigrala srca nego i pokazala svu ozbiljnost 
rada folklornih sekcija sa željom da se ide još 
jedan korak naprijed.

Talenti
Nisu mladi koji se bave folklorom samo talenti 
sa igru i pjesmu, siguran sam, a to je u nekim 
društvima već i dokazano, da tu ima talenata 
i za druge kulturne djelatnosti, za umjetnost, 
književnost, muziku, sport, samo je ponekada 
problem da se vođstva društava ne upuštaju 
u proširenje svojih djelatnosti pa tako se po-
negdje sve svodi samo na folklornu sekciju što 
je velika greška i nije pravi odnos do mladih, 
mladima treba pružiti priliku da pokažu svo 
svoje umijeće, što će na kraju krajeva koristiti 
i njima a naravno i društvima, kao i našoj kul-
turi u cjelini.

Roditelji
Na kraju pozivam sve roditelje čija su djeca u 
folklornim sekcijama, kao i sve članove i sim-
patizere društva, da pomognete rad folklornih 
sekcija, time pomažete i svojoj djeci a i sebi sa-
mima, nalazite zadovoljstvo u nečemu što je 
lijepo, zabavno, korisno itd. Sve će to da vam 
se vrati kada vidite kolika korist je bila od toga 
da su vam se djeca bavila jednom lijepom 
umjetnošću, da su postali pravi ljudi na koje 
svi možemo i moramo biti ponosni.

Nova Gorica, 12. septembar 2009.

Dušan Jovanović
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Културни дом у Постојни био је 5. де-
цембра 2009. године мјесто одржавања 
културне манифестације под називом 
‘’Сви једнаки, сви различити’’. На овој кул-
турној приредби наступила су друштва 
различитих етничких заједница, што је 
допринијело културној разноликости 
Постојне. 

На почетку програма присутнима се 
обратио Јернеј Вербич, предсједник 
општине Постојна. Истакао је повезаност 
традиције, прошлости и садашњости као 
и разноликост друштава која дјелују у 
Постојни. Рекао је да СПД Никола Тесла 
треба да буде поносно на своје дјелат-
ности и дјеловање и пожелио много 
успјеха у будућем раду. Затим је подије-
лио протоколарне поклоне представни-
цима друштава, међу којима се нашао 
и Савез српских друштава Словеније. 

Сви једнаки, 
сви различити
Српско просветно друштво Никола Тесла из Постојне приредило културно вече под називом 
‘’Сви једнаки, сви различити’’ са разноликим културним програмом

Посебан поклон примио је Томо Ћирко-
вић, парох копарски који се захвалио на 
поклону а заузврат предсједнику Верби-
чу уручио Атлас Старе Србије, на чему се 
Јернеј Вербич захвалио истакавши да је 
историчар и да познаје српску историју 
нарочито живот и дјело Светога Саве.

Присутнима се обратио и мр Драго 
Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније који је у свом говору 
споменуо пројекте којима се бави Савез, 
истакавши борбу за побољшање поло-
жаја и рјешавања статуса српске етничке 
заједнице. Напоменуо је и залагање да се 
у школама учи српски језик.

Након уводног дијела приступило се 
културном програму. Прво су три сим-
патичне дјевојке отпјевале једну пјесму 
на енглеском језику. Након ове пјесме на 

сцену је ступио Бранко Баћовић, пјесник 
из Љубљане са својим гостима музичари-
ма, Финац који је свирао базуки и Малте-
жанка која је свирала там-там. Уз музич-
ку пратњу ових двоје музичара Бранко 
Баћовић је одрецитовао неколико својих 
пјесама и заједно са својим пријатељима 
музичарима добио велики аплауз као на-
граду за свој наступ.

Као гости у програму су наступили чла-
нови КУД Севдах из Љубљане који су из-
вели сплет игара из Босне пјевајући пје-
сму ‘’Кафу ми драга испеци’’. 

Након њих на сцену су изашли млади 
фолклораши КУД Понтес-Мостови из Трс-
та и одиграли игре из околине Лесковца. 
Ови млади момци и дјевојке, иако кратко Folklorna grupa SPD Nikola Tesla-Ozrenske igre

Jernej Verbi~

Trio djevojaka
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вријеме играју, показали су видан напре-
дак и својим наступом одушевили публи-
ку. 

Дјевојка из КУД Севдах из Љубљане от-
пјевала је пјесму ‘’Тамбурало момче уз 
тамбуру’’ и тако најавила наступ драмске 
секције СПД Никола Тесла.

Након пјесама, рецитација, игара публи-
ка је добила прилику да се добро насмије 
комедији у извођењу глумаца драмске 
секције СПД Никола Тесла који су својим 
наступом одушевили и добро насмијали 
гледалиште. Овом представом показало 
се да друштво може развијати различи-
те дјелатности и тако богатити свој про-
грам.

А онда су поново дошли на ред гости из 
Љубљане, фолклораши КУД Севдах који 
су извели још један сплет својих игара 
које су награђене бурним аплаузом пуб-
лике.

Поново дође на ред пјесма. Пјевачка 
група Крајишници с мора, која дјелује у 
оквиру АКУД Коло из Копра загријала је 
и одушевила публику пјевајући личке и 
крајишке пјесме. Иако сви са прилично 
година изза себе младалачки су отпје-
вали изаслужили да их публика награди 
бурним аплаузом.

У наставку програма прво је члан КУД Се-
вдах извео краћу монодраму да бих за-
тим позвао своју пратиљу са којом је от-

пјевао пјесму ‘’Ајде душо да ашикујемо’’.

Фолклораши СПД Никола Тесла извели 
своје добро познате игре са Озрена уз 
музичку пратњу виолине и шаргије, тра-
диционалних инструмената озренског 
подручја. А ту је била и незаобилазна 
озренска пјесма у колу. Наступ је био за 
похвалу што су показали реакција и оду-
шевљење публике. 

Прије самог наступа, водитељка програ-
ма, која је иначе и играла, напоменула 
је да су озренске ношње у којима играју 
старе по седамдесет, неке и сто година, 
ношњу у којој она игра носила је њена 
бака док је била дјевојка. Ово говори 
како се може и како треба да се чува на-
родна радиност и народно благо.

Културни дио програма је завршен а 
онда је водитељка програма на бину 
позвала Симу Станковића, предсједника 
СПД Никола Тесла који се учесницима 
захвалио на учешћу у програму и у знак 
захвалности подијелио им признања за 
учешће.

Сви који су наступили као и посјетиоци у 
дворани позвани су у просторије друштва 
на забаву и дружење а тамо се почело са 
пјесмом и игром, наставило са вечером а 
завршило опет пјесмом и игром.

Душан Јовановић

Branko Ba}ovi} i prijateqi

Kraji{nici s mora

^lanovi dramske sekcije

KUD Pontes-Mostovi
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Дан први
Из Љубљане се кренуло у пет сати ујутро. 
Мада је било рано, сви су некако били свје-
жи, одморни и орни за путовање. Подије-
лио сам им задњи број Мостова па су се 
неки позабавили читањем, други опет при-
чом са пријатељима које дуго нису видјели 
и тако је текао први дио путовања. Заста-
досмо мало крај пута, код бензинске пумпе, 
не видјех гдје, али је ту негдје близу грани-
це. Освјежисмо се кафицом, неки чајем и 
томе слично. Пушачима добро дође пауза 
да прочисте плућа са двије-три цигарете. 
Неко упита колико нас је, сви слијежу раме-
нима, ваљда зна Никола Милованчев, вођа 
пута. Кренусмо даље, сунце пробило маглу 
и удара својим зрацима директно, у очи. 
Прочитах неке Макијеве пјесме, нешто за-
писах и примијетих да смо већ у Мађарској. 
Сјетих се оних мучних путовања деведесе-
тих, бацих поглед по равници коју је сунце 
обасјало, скрећем мисли на другу страну.
Идемо даље, до Будимпеште још 170 кило-
метара. На стотињак километара до Будим-
пеште наш вођа пута Никола узима микро-
фон и објашњава програм који нас очекује. 
Лијепо и садржајно говорио је о Сентан-
дреји, Будиму и Пешти. Направисмо кратку 
паузу, мало се одморисмо и кренусмо даље. 

Излет у 
Сентандреју
Друштво Српска заједница организовало је 3. и 4. октобра 2009. излет у Будимпешту и Сентандреју

Никола одржа занимљив час историје и 
тако стигосмо у Будимпешту, Никола рече 
да смо у Будиму и прелазимо преко моста 
на Дунаву у Пешту, паркирамо аутобус код 
моста, а онда добијамо паузу од 45 мину-
та. Промијенили смо евре у форинте, неки 
су успјели нешто појести, а други попити 
нешто освјежавајуће. На паркиралишту нас 
дочека водич Коста Вуковић, кустос Епар-
хијског музеја у Сентандреји.

Крећемо у обилазак Будимпеште. Водич 
Коста узима ријеч и објашњава пут. Андра-
шевим булеваром долазимо до Трга хероја, 
прекрасан трг подигнут у част 1000-го-
дишњице доласка Мађара на ове просторе, 
ту непосредно уз трг је Музеј умјетности 
као и Амбасада Србије. Настављамо пјеши-
це до Мађарског историјског музеја, ту пра-
вимо заједничку фотографију. Настављамо 
шетњу по парку, а онда аутобусом одлазимо 
и правимо мали круг по Будимпешти. Заус-
тављамо се поред мађарског парламента, 
једног величанственог здања и правог ре-
мек дјела, затим прелазимо у Будим и иде-
мо у Краљев дворац, исто тако грандиозну 
и лијепу грађевину. Ту у близини је улица у 
којој је резиденција Деспота Стефана Лаза-
ревића коју му је поклонио мађарски краљ 

Сигисмунд. Враћамо се аутобусом назад 
у Будимпешту и пролазимо кроз насеље 
које се зове Српска варош. Ту су некада 
били српска саборна црква која је срушена 
послије Другог свјетског рата и сједиште 
будимског епископа које је премјештено у 
Сентандреју гдје се и данас налази.

Прелазимо из Будима у Пешту и пјешице 
настављамо обилазак града. Водич се тру-
ди да нам што више објасни, да добијемо 
што више података, дивимо се његовом на-
чину објашњавања, ваљда ћемо нешто и за-
памтити. Одлазимо до српске православне 
цркве Св. Ђорђа, у цркви нам свештеник ка-
зује о историјату цркве. Из цркве одлазимо 
до Текелијанума, задужбине великог срп-
ског добротвора Саве Поповића Текелије и 
упознајемо се са овим лијепим и корисним 
здањем. По обиласку једни одлазе на ве-
черње у цркву, а други у шетњу градом. Ис-
користио сам прилику за поподневну кафи-
цу. Већ полако пада мрак, некима је хладно, 
окупљамо се у аутобусу да наставимо пут за 
Сентандреју.

Током пута од Будимпеште до Сентандреје 
водич Коста Вуковић нам говори о исто-
ријату и значају Сентандреје. Послије вели-Trgova~ki krst u Sentandreji

Saborna crkva u Sentandreji
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ке сеобе 1690. године код Срба долази до 
преласка из средњег у нови вијек, развија 
се сликарство и књижевност, у Сентандреји 
је изграђено седам српских православних 
цркава.

Након двадесетак минута вожње стигос-
мо у Сентандреју, у Пансион Корнер (Цор-
нер Сзерб Еттерем) гдје нас дочекује газда 
Миле (Миленко Маргаритовић), један од 
малобројних Срба који још живе у Сентан-
дреји. На улазу у ресторан келнерица са 
шљивовицом, прави српски дочек. Музика 
већ почела, испијамо аперитив, служи се 
вечера, овог пута мађарска кухиња.
Иако смо помало уморни, вечера протиче 
у добром расположењу, уз пријатну музи-
ку. Дошло је вријеме и да се смјестимо по 
собама, једни одмах одоше на спавање, а 
нас неколицина остаде да докрајчи што је 
остало у чашама и бокалима. Поче и пјес-
ма ‘’Ој, Мораво’’, Драган води, а онда сам 
запјева једну за срце и душу, као Митке из 
‘’Коштане’’. Дође вријеме за спавање, сутра 
нас чека још много тога, треба се одморити 
и припремити.

Дан други
Устајање како је ко хтјео. Доручковао сам 
и изашао испред пансиона, а сунце обасја-
ло, небо без иједног облачка, лијепо јутро 
обећава и лијеп дан. Ту у близини, преко 
цесте и пруге, протиче Дунав. Одлазим до 
пруге и гледам Дунав, то панонско море, у 
сређујем утиске од претходног дана. Било 
је лијепо и корисно, видјели смо много тога 
за кратко вријеме, упознали се са дијелом 
српске културе и историје на овим просто-
рима и узгред научили понешто и о мађар-
ској историји и култури. Наш водич Коста 
трудио се, што му је и успјело, да нам што 
више каже и објасни, био је на врхунском 
нивоу, одушевио је не само својим знањем 
него и начином на који је преносио своје 
знање и у детаље објашњавао.

По програму, у десет сати идемо на литур-
гију у Саборну београдску православну 
цркву (Богородичину). До тада вријеме 

проводимо у краткој шетњи Сентандрејом. 
Лијепо, старо мјесто са кућама старим два 
и више вијекова води нас у прошлост и 
својом љепотом дочарава културу и умјет-
ност прошлих времена.

Окупљамо се пред Саборном црквом и по-
божно, како доликује хришћанима, улази-
мо у храм. Вријеме до почетка литургије ко-
ристимо за паљење свијећа. Почиње бого-
служење, поред нас стоје домаћини, Срби 
из Сентандреје, и понеки туриста. Дође и 
група гимназијалаца из Београда. Пошли 
на матурантску екскурзију па се зауставили 
у Сентандреји. Драган се прикључује појци-
ма и помаже им. На крају литургије обраћа 
нам се свештеник и лијепим и топлим рије-
чима говори о Саборној цркви.

Излазимо из Саборне цркве и са нашим 
водичем одлазимо у сентандрејски Епар-
хијски музеј. Ту су изложене црквене релик-
вије, од епископских одежди, мантија, ико-
на и јеванђеља до других богослужбених 
предмета велике историјске и умјетничке 
вриједности. Наш водич, иначе кустос му-
зеја, и овог пута потрудио се да нам презен-
тује и објасни дио изложених експоната.
Из музеја силазимо до Главног трга и за-
устављамо се код Трговачког крста гдје се 
упознајемо са дјелатношћу првих српских 
трговаца у Сентандреји и њиховој улози у 
развоју мјеста. Ту около су и неке од њи-
хових кућа које данас наравно имају друге 
станаре и друга им је намјена. На истом тргу, 
тридесетак метара од Трговачког крста, на-
лази се Благовештењска црква. Одлазимо у 
цркву, а водич нам и овог пута на лијеп и 
сликовит начин говори о овом здању. До 
ручка је остало око пола сата, имамо вре-
мена да још мало прошетамо овим дивним 
градићем, центром српске духовности на 
овим просторима. Вријеме право љетно, 
као да није октобар, застајемо у једном ка-
фићу, кафа је итекако пријала.

Дође вријеме и за ручак, одлазимо у ресто-
ран, онај исти, код газда Милета, ту је и он, 
дочекује нас добродошлицом. За ручак јела 

из његове, српске кухиње. Каже да је он ту 
једини који има српску кухињу, покушавали 
су и други али није ишло. Мађарско пиво, 
хладно, точено, прија након оваквог обро-
ка, баш ме освјежило. Газда Милету уру-
чујем задњи број Мостова уз обећање да ћу 
му часопис са овим чланком послати.
Шта је ту је, дође вријеме и за полазак, 
односно одлазак из Сентандреје. Узима-
мо своје ствари и крећемо до аутобуса 
испуњени лијепим утисцима и духовно 
обогаћени, сви задовољни овим излетом 
и свим што смо видјели и чули. У току руч-
ка поздравили смо се са нашим водичем 
који је више него професионално одра-
дио свој посао. Одлазимо из Сентандреје 
са оним ‘’довиђења’’ у жељи и нади да по-
ново дођемо и доживимо још лијепих и 
незаборавних тренутака. Пролазимо кроз 
Будимпешту, заправо Будим и крећемо ау-
топуте кроз Мађарску према Словенији и 
Љубљани. Иако је напољу топло, у аутобусу 
је пријатно, срце и душа испуњени лијепим 
доживљајима, а млађани Кондић тако упра-
вља аутобусом да нам је вожња више него 
пријатна. Након нешто више од два сата 
заустављамо се, правимо паузу од петнае-
стак минута да се мало освјежимо, а затим 
крећемо даље. Пред нама је још дуг пут, али 
то нам не пада тешко после свега лијепог 
што смо доживјели. Јуримо кроз Мађарску 
равницу, поред Блатног језера које се по-
некад види са аутопута. Док ово записујем 
сунце ми удара директно у очи, спустило се 
и као да тражи мјесто гдје би зашло а нигдје 
брда, мора још мало сачекати.

Дођосмо у Словенију, мрак већ пао, док 
записујем користим свјетло, очекујем нову 
паузу да се освјежимо и протегнемо ноге. У 
том мом ишчекивању стигосмо у Марибор, 
ту је изашао један од путника, а ми се мало 
одморили. Настављамо даље и око десет 
сати стижемо у Љубљану. Растајемо се са 
надом и жељом да оваквих излета буде што 
више јер су они вишеструко корисни. На 
њима склапамо нова и учвршћујемо стара 
пријатељства, упознајемо се са културом 
и историјом оних крајева у којима до сада 
нисмо били и, наравно, лијепо се проводи-
мо. Они који нису ишли са нама не могу ни 
да жале јер не знају шта су пропустили.
Ја ‘’усписах’’ а ви пресудите.

Душан ЈовановићIzletnici ispred Tekelijanuma

Ku}a Despota Stefana Lazarevi}a
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 U uvodnom tekstu urednika, 
vašeg i mog omiljenog časopisa “Mos-
tovi”, pročitah da su dobrodošli komen-
tari i drugih koji pokazuju interesovanje 
i želju za druženjem, koji žele da do-
prinesu sadržaju i obogate ga lijepim 

Dragi prijatelji 
i vjerni čitaoci,

riječima o našoj dugoj srpskoj tradiciji 
i kulturi…  

 Čitajući sve to i u meni se 
probudi želja da budem dijelom ured-
nik, poklonim vam par riječi i podijelim 

sa vama nezaboravno iskustvo i utiske 
iz Slovenije.
   
 Moje ime je Maja, živim u vama 
veoma dragoj Banjojluci…mada…u 
zadnje vrijeme samo sam fizički vezana 
za taj grad, dok sam mislima više ve-
zana za Sloveniju i meni još draži Kranj. 
Sigurno se pitate kakvi su razlozi za to 
i šta me to toliko veže za vas. E pa ova-
ko, pošto sam inače osoba koja ne voli 
počinjati priču sa sredine ispričaću vam 
u kratkim crtama jednu nevjerovatnu 
priču o prijateljstvu i ljubavi iz koje ćete 
shvatiti zašto sam vam uopšte pisala. 

 Ne baš tako davno, prije godinu 
dana, odlučih da odem na 13. Evropsku 
smotru srpskog folklora na Pale. Tada 
još nisam bila toliki zaljubljenik u folk-
lor, ali pomislih šta me može koštati 
novo iskustvo i nova poznanstva?! Ne 
sluteći da će mi 10. maj 2008. godine 
donijeti toliko radosti, iskustava i pri-
jateljstava, upustila sam se u avanturu i 
put na Pale. Toga dana otvorila su mi se 
vrata topline i ljubavi koju može čovjek 
samo da doživi ali ne i da opiše jer ne 
postoje dovoljno dobre riječi za to.

 Preko druga, kojeg ni sama 
nisam poznavala duže od pola godine, 
upoznadoh društvo Sveti Sava iz Kranja. 
Slučajno ili igrom sudbine doveo me je 
na žurku tog društva gdje upoznadoh 
svoju novu porodicu. Da li ste doživjeli 
da nakon 5 minuta i samo pružene ruke 
kao znak upoznavanja u očima drugih 
osjetite toliku bliskost i pripadnost kao 
da se cijeli život znate? Ne? Ne vjeru-
jete da je to moguće? E ja sam vam živi 
dokaz za to…

 Od tih sat vremena provedenih 
sa ljudima koje prvi put sretoh u životu 
razvi se godina prelijepog druženja i 
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nezaboravnih trenutaka. Od jednog pri-
jatelja stvoriše se dva, tri, pet, deset…a 
sad više ne znam ni broj. Iz ljubavi pre-
ma njima započelo je i moje sve veće 
interesovanje za folklor….fascinirale 
su me njihove priče o putovanjima, 
druženjima, nastupima, energija i volja 
sa kojom to rade, vrijeme koje poklan-
jaju folkloru, a najviše dvoje ljudi o koji-
ma ću do kraja života pričati…LJUBICA 
I MIĆO GAZIBARA!!!
        
 To su ljudi koji su u društvu 
Sveti Sava potporni zid. Oni su ona riječ 
koja se uvijek izgovara i koja nikad ne 
umire VOLJA, LJUBAV, UPORNOST…
oni su tim!!! Raditi sa ljudima i to još sa 
mladim ljudima koji nisu sigurni ni u 
put koji su odabrali, a neki ga još biraju, 
zahtjevan je posao i traži veliki trud i zal-
aganje. A oni to sa uspjehom i velikom 
radošću već godinama obavljaju…što 
se vidi po napretku njihovog društva i 
svim dosadašnjim rezultatima. 

 Od njih naučih da se sve može 
i da samo kad se hoće! Od te smotre 
pratila sam sve nastupe SKPD “Sveti 
Sava” iz Kranja i u novembru te iste go-
dine postadoh “član” dobivši na pok-
lon treneku društva. Nažalost, zbog 
daljine ne mogu da se vodim kao igrač 
i folkloraš, mada mi je to sad velika želja 
za koju sam sigurna da će se ostvariti, 
ali sam svakako aktivan član i rado 
pomažem ono što je u mojoj moći. 

 Odmicalo je vrijeme a i naše 
poznanstvo se razvijalo, sa nekima iz 
društva sad imam iskrena prijateljstva 
i more uspomena. Preko njih sam bila 
u toku sa svim dešavanjima u društvu 
i sudjelovala bar u mislima, kad već ne 
mogu i fizički, bodrila i radovala se sva-
koj njihovoj pobjedi kao svojoj. 

 Njihovu radost i sreću za 
osvojenu bronzanu medalju na 
ovogodišnjoj evropskoj smotri folklora 
u Temišvaru, na kojoj nisam prisust-
vovala, podijelila sam jednako kao i 
onu prošlogodišnju za osvojenu zlatnu 
plaketu na evropskoj smotri, na kojoj je 
sve ovo i počelo. 

 Isto tako oni su sa mnom 
podijelili nezaboravne trenutke i 
oduševljenja iz “Mercatora” u Banjojluci 
koji nam je pružio priliku da se opet 

svi sastanemo i pokažemo građanima 
Banjaluke šta je ljepota folklora i kolika 
je ljubav prema našoj tradiciji pa čak i u 
drugoj državi među drugim narodom. 
Dugo smo očekivali taj susret, od sreće 
smo pustili i po koju suzu, radosnicu za 
dobrodošlicu, a žalosnicu za odlazak. 

 Pošto nam daljina nije na-
jbolja drugarica, postavilo se tad pi-
tanje kad ćemo se opet svi vidjeti, ali se 
ubrzo i javio odgovor. Nakon nepunih 
mjesec dana u Banjojluci se otvori 
slovenački konzulat. Mislim da mojoj 
sreći tad nije bilo kraja, odmah sam 
se dala u razmišljanje kad putovati u 
Sloveniju. I evo….prije 5 dana vratih 
se iz Kranja. Puna utisaka, doživljaja, 
lijepih slika kako u glavi tako i na digi-
talnom aparatu, pozitivne energije, za-
grljaja, poljubaca i osmijeha od srca… 
Posrećilo mi se da baš za vrijeme mog 
boravka u Kranju imaju tri nastupa koja 
naravno nisam propustila. 

 Ponovo sam se uvjerila koliko 
su tim, koliko rade i vole to što rade…
da im ne fali energija, da im osmijeh 
blista i kad se zadnja ulaže snaga u 
korak i igru, i kojim žarom vatra gori u 
očima kad začuju pljesak i vrisak pub-
like…zaista fascinantno. 

 To ne kažem samo ja sad, već 
je rekla i publika i novinari i svi ostali 
mediji neposredno poslije nastupa. 

Jednostavno raj za oči, melem za dušu 
i uši. Pored svega toga….ne mogu da 
izostavim i gostoprimstvo, ne mogu da 
izostavim sate i zore koje smo dočekali 
zajedno, zagrljaje i poljubce koje smo 
izdijelili, riječi i razgovore…ma jed-
nostavno ne mogu da zaboravim ko-
liko srce i dušu oni imaju i KOLIKO IH 
VOLIM….

 Oni to vrlo dobro znaju, ali ipak 
je jedna obična riječ “HVALA” premalo 
za sve to. Zato ovim putem, čitajući 
večeras “Mostove”, koje dobih na pok-
lon, odlučih da tu riječ “HVALA”  iskažem 
djelom i posvetim im ovaj tekst i ovu 
moju ispovijest duše. Lijepo je imati 
prijatelje al’ je još ljepše biti nekome 
prijatelj!!!!

DRUŠTVO MOJE HVALA VAM !!!
                                                                                              

                                                                     
Vaša Maja

03.10.2009. Banjaluka

Ljubica Gazibara, Maja Dikljan i Milić Gazibara
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Znači, utvrdili smo u prošlom broju da su Srbi 
nakon dolaska na balkanske prostore, prešli sa 
politeizma na monoteizam i primili Hrišćanstvo. 
Posvetimo se dakle toj temi i pogledajmo kako 
se to izdogađalo.
Prije nego što počnem obrađivati tu temu, že-
lim raščistiti još neke pojmove. Pojedini tuma-
či prošlosti su se upustili u spregu sa raznim 
moćnicima, pa su istorijske podatke iskrivljivali i 
zapisivali ih po volji određenih moćnika i vlasto-
držaca. Nažalost, ta krivica se događala Srbima 
konstantno, i događa nam se i dan danas. Svje-
doci smo kako i šta su strani izvještači  pisali o 
nama u vrijeme raspada bivše nam domovine. 
I danas se to događa. I danas o nama pišu cr-
nim slovima. Sasvim je očito da se poslije ovoga 
postavlja logično pitanje, zašto se to kroz čitavu 
istoriju, pa i danas dešava baš samo Srbima. Na-
ravno, u tekstu koji slijedi, odgovor na ovo pita-
nje biće kristalno jasan.
Znate onu staru srpsku izreku ,,za dobrim ko-
njem se uvijek diže prašina’’, što u prevodu zna-
či da su naši preci u dalekoj prošlosti za ostali 
svijet bili veoma značajni i uticajni, pa nas zato 
kleveću i ocrnjuju.
Prisjetimo se kako su stari istoričari opisivali 
Stare Slovene a među njima i Srbe. Opisivali su 
ta plemena kao prljave i plašljive ljude, koji žive 
pored močvara i brlja, pa kada osjete opasnost 
svi poskaču u vodu, dišući na slamku, i čekajući 
da prođe opasnost. Dakle, zaista pogrdno i ne-
istinito, jer da je tako, ti prljavi i plašljivi ljudi ne 
bi nikada mogli naseliti tolike teritorije i boriti se 
čak i protiv velikog rimskog imperijuma. Često 
sam primijećivao kako su ti stari istoričari u svo-
jim izlaganjima i pisanjima o staroslovenskim 
plemenima upadali u vlastitu kontradikciju. Pi-
sali su, i grčki i rimski istoričari da su Sloveni i 
mnogi drugi varvari napadali njihove uređene 
države i visoku civilizaciju. Kao što sam u nekim 
od prošlih brojeva pomenuo, seoba mnogih na-
roda se zaista dogodila. Međutim, svaki je skoro 
put bila izazvana, osvajačkim rimskim prohtje-
vima.
Svi su oni dakle, napadali rimski imperijum i niko 
nije ostao na ovim prostorima osim Slovena. Bili 
su tu sa istoka: Obri, Bugari, Huni i još mnogi 
drugi, a sa zapada: Goti, Ostrogoti, Langobardi, 
Gepidi i drugi. Svi se oni na neki način izgubiše. 
Pomiješaše se sa nekima drugima i izgubiše svoj 
prvobitni identitet. Tako su dakle rimski i grčki 
istoričari opisivali te omrznute varvare.
Prisjetimo se sada kako su slovenska plemena 
opisivali istoričari iz redova slovenskog naroda. 
Mnogi ruski, poljski, ukrajinski, češki, slovački i 
takođe istoričari Južnih Slovena, svi su oni pisali 
da su to mnogobrojna i mnogoljudna plemena, 
koja su živjela na ogromnim prostorima. Živje-
la su u prirodi i sa prirodom, prilagođavajući se 
prirodnim zakonitostima. Životne teritorije su 
imali na pretek, te do osvajanja nisu imali nika-
kve potrebe. Opisivali su ih kao veoma pobožne, 
te da su svi vjerovali u vrhunskog Boga Peruna. 
Najdublje je u istoriju Slovena otišao ruski isto-
ričar Vladimir Šćerbakov, koji u svom djelu ‘’Pra 

Srbi i pravoslavlje
Sloveni i Atlantida’’, navodi da postoji moguć-
nost  da su Sloveni u stvari potomci preživjelih, 
sa legendarne, potopljene Atlantide. 
Najiscrpnije i najvjerodostojnije se posvetio 
porijeklu i istoriji Srba naš veliki etimolog Sveti-
slav Bilbija. On je godinama istraživao porijeklo 
Srba. Nikako se nije mogao pomiriti sa navo-
dima germanske škole da su Sloveni došli na 
Balkan u 6 i 7 stoljeću poslije Hrista. Ta teorija 
je na žalost ušla u udžbenike i enciklopedije, i 
primljena je kao zvanična, svjetska istorija. Što 
je još veći apsurd, ta teorija se temelji samo na 
zapisima vizantijskog cara Konstantina Porfiro-
genita. Sumnjalo se u tu teoriju još u prošlom 
vijeku. Najglasniji je bio srpski istoričar Miloš S. 
Milojević, a sa zapada je Francuz Spirijan Rober, 
sumnjajući u tu teoriju stavio pod lupu dose-
ljavanje Slovena. Međutim, pravu je senzaciju 
izazvao ruski istoričar Jurij Miroljubov, koji je 
1954.  g. počeo da objavljuje prevode ,,Velsove 
knjige’’. Riječ je o Hristovim daščicama na koji-
ma je urezana slovenska hronika, odnosno dio 
istorije Slovena, iz koje se jasno vidi da ta istorija 
počinje 650 g. prije Hrista.
    Poštovani čitaoci! Ovo što ću sada zapisati, od-
lučio sam da bude u živoj boji, jer je veoma važno. 
Sjećam se još gimnazijskih dana kada smo iscrpno 
proučavali svjetsku istoriju, razvoj ljudskog roda i 
stvaranje starih civilizacija. Već tada sam u pod-
svijesti negodovao slušajući predavanja profesora 
i čitajući mnoge udžbenike i enciklopedije, gdje su 
Srbi u odnosu na druge narode i visoko razvijene 
stare civilizacije bili posve neznatni i nevažni. 
   Nekako sam pod utiskom da ovo  što sada že-
lim iznijeti mnogi naši ne znaju, pa želim na ovaj 
način da vam skrenem pažnju. Kroz istoriju Srba, 
izdešavale su se mnoge promjene. Mijenjale su se 
dinastije različitih političkih orjentacija, pa čak i 
neprijateljske jedna prema drugoj. Mijenjali su se 
društvani sistemi, mijenjale su se kod Srba čak i 
države, ali zabrana za izdanje knjige je ostala. Da-
nas međutim, knjiga je izašla i nije zabranjena, ali 
je još uvijek kod mnogih strah od te knjige veoma 
prisutan. Smjenjivale su se institucije, mijenjala se 
akademija nauka i akademici, ali su svi do jednog 
i dalje ostajali neprijatelji svog nekadašnjeg kole-
ge. Mijenjali su se patrijarsi i odnosi u crkvi, ali stav 
protiv Milojevića se nikada nije promijenio. Ali za-
što pobogu?! Šta li je to toliko ‘’strašno’’ što je pro-
našao i napisao naš istoričar Miloš Milojević?, da 
ga se svi toliko plaše i negoduju. Nikako se on nije 
mogao pomiriti sa germanskom teorijom, već je 
tragao za srpskom istorijom po arhivima Pekinga, 
Moskve i Rima. Nije se dakle, mirio sa do tada jedi-
no zvaničnom Bečko-berlinskom istoriografskom 
školom, koja inače odiše srbomržnjom i falsifika-
torstvom. Upravo na toj školi počivaju naučni ra-
dovi i titule domaćih istoričara i akademika. Šta će 
onda s njima i kuda će oni?, kada Milojević doka-
zima obara sve silne laži te škole o Srbima. Šta će 
sa svojom tvrdnjom?, da nas Grci naučiše svemu 
što znamo – pisanju, slikanju, zidanju, pjevanju, 
vjerovanju… Prije njih bijasmo samo krdo. I zami-
slite, sve to čak  u desetom vijeku  poslije Hrista. I 
da ne duljim.  Ko je taj čovjek oko čijih se radova 

i danas među naučnicima lome koplja?, iako je 
umro prije više od sto godina. 
Osnovnu školu završava u Glogovcu u Bačkoj i 
odlazi u Beograd. Poslije završene gimnazije od-
lazi u Moskvu i na Državnom univerzitetu sa od-
ličnim uspjehom, za tri godine, završava pravne 
nauke. Pored ostalih predmeta, Milojević je slušao 
i uporednu filologiju slovenskih živih i izumrlih 
plemena. Upoznao se on tada i sa zavidnim dosti-
gnućima ruske lingvistike, etnologije, arheologije 
i istoriografije. Došao je do literature na ruskom 
u kojoj su istraživani drevni jezici, počevši od 
sanskrita, zatim do djela koja su se bavila istori-
jom Indije, Rusije, Kine, Egipta, Kavkaza, Balkana 
i baltičkog područja. Poslije svih tih proučenih 
djela, Milojević se definitivno svrstava u grupu 
onih naučnika pristalica autohtonističke istorijske 
škole i nudi dokaze da su Srbi najstariji balkanski 
narod, te da su na ovim područjima živjeli mnogo 
prije Rimljana i Grka. Po povratku iz Moskve, Mi-
lojević u vrijeme srpsko – turskih ratova od 1876. 
do 1878. godine, osnovao je i poveo u rat dobro-
voljačke jedinice. Njegovi dobrovoljci, pred kojima 
je uvijek prvi jurišao, nikada se nisu povukli sa boj-
nog polja, a ostalo je zabilježeno da su u bitkama 
oslobodili čak četiri stotine srpskih sela. Milojević 
dakle; ratuje, putuje, predaje u školama i istražu-
je korjene Srba. Ogromna su njegova djela, pa ih 
sada ne možemo sve nabrajati.
Sada prelazimo na čestiti i neprocjenjljivo, zna-
čajan rad drugog velikog Srbina. Hiti iz Likije su 
ostavili trag  – kamen poznat kao Obelisk iz Ksan-
tosa-  čiji natpisi predstavljaju zbirku zakona sta-
rih Srba. Zakonik je nastao približno kad i u svijetu 
poznati Hamurabijev zakonik, a mnogo kasnije i 
Mojsijev zakonik.
Balkansko poluostrvo je prvi naseljeni region iz 
koga su kasnije naseljeni ostali dijelovi Evrope. Sa-
dašnji stanovnici Balkana su potomci velikog ple-
mena Rašana, koji su tu živjeli od najstarijih dana. 
Većina ih je ostala u svojoj prapostojbini, dok se 
manji dio u seobama odlučio da promijeni mjesto 
i nastani druge dijelove Evrope i Azije.
Kada je naš poznati i priznati etimolog Svetislav 
Bilbija istupio sa ovom teorijom davno u Čikagu, 
koji je godinama istraživao porijeklo Srba, nastalo 
je komešanje među onima koji su prihvatili teoriju 
germanske škole, prema kojoj su Sloveni stigli na 
Balkan u šestom i sedmom stoljeću poslije Hrista. 
Sa neviđenom energijom i upornošću je on radio 
na istraživanju srpske davnine. Rodio se u Bosan-
skom Grahovu 1907. godine. Pored  ,,živih’’ učio je 
i klasične jezike, pa je kao pravi poliglota čitao i 
prevodio stranu literaturu, ali i zapise na mrtvim 
jezicima. U traganju za korjenima Srba, Bilbija je 
dosta vremena proveo pokušavajući da dokuči 
kakve su poruke ostavili Etrurci, narod koji je još 
prije Rimljana živio na području današnje Italije. 
Pismo Etruraca je bila zagonetka za veliki broj lin-
gvista, a i sam narod etrurski imao je kulturu koja 
je zbunjivala mnoge istraživače. Nakon mnogih 
pokušaja, Bilbija je jednom, sasvim slučajno, slova 
počeo da sriječe obrnutim redom s desna na lije-
vo. Lagano sriječući, sklapao je riječi koje su imale 
korjen kao neke riječi u savremenom srpskom jezi-
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ku. To je bio taj ključ, koji je bio decenijama tražen 
i Bilbija ga je našao. Mnogi naučnici u svijetu bili 
su zainteresovani za ono što Bilbija radi. Pošto je 
pročitao natpise na brojnim etrurskim, lidijskim 
i likejskim spomenicima, Bilbija je otišao korak 
dalje. Opet je poređenjem znakova došao do za-
ključka da se ta ćirilica razvila iz klinastog pisma 
Niza ili Nižana, naroda koji je u literaturi zabilje-
žen kao Hiti. Kao njihova postojbina pominju se 
prostranstva današnje Male Azije gdje su živjeli 
oko 2ooo. godina prije Hrista. U oblasti Likiji oni 
su podigli grad Srb, a negdje je ostalo zapisano 
kao Zerb. Pošto je odgonetnuo glasovna značenja 
pojedinih slova Etruraca, Likijaca i Lidijaca, Bilbija 
ih je uporedio sa znacima Vukove ćirilice i ostalih 
pisama. Kada je pročitao sve poznate spomenike 
tih naroda, prionio je na veliki posao. Sačinio je ri-
ječnik staroevropskog, drevnog srpskog jezika. Re-
zultat je bio tu. Svi ti narodi potiču iz podunavlja, 
sa područja na kome danas žive Srbi.
    Istoričar iz Čikaga dr. Jovan I. Deretić već godina-
ma po najvećim bibliotekama svijeta iscrpno i ne-
umorno istražuje građu vezanu za daleku prošlost 
Srba i prvih srpskih država. Da bi mu sve to pošlo 
za rukom bio je prinuđen da nauči nekoliko stra-
nih jezika, a među njima i grčki i latinski. U svojim 
neumornim traganjima, naišao je na brojne falsi-
fikate drevnih istorijskih dokumenata, koje je ra-
zotkrio upoređujući lažne prevode sa znatno sta-
rijim originalima. U tome je, nažalost, prednjačila 
vatikanska crkva. Ovaj naš velikan je decidno i ne-
oborivo prikazao originalne podatke, koje je iznio 
pred javnost u svojim objavljenim djelima. ‘’Etrurci 
su bili Srbi’’! Kada se pročita ovakav naslov, obično 
se jave nesrbi ili Liberali da se ismijavaju kako oni 
kažu ‘’Deretićevskim provalama’’. Međutim, kada 
se iznesu činjenice određenim redosljedom, onda 
im osmijeh vrlo brzo zamre.
Etrurci su sebe nazivali Raseni, odnosno Rašani. 
Ras je drevni srpski grad, a Rasina i Raška su rijeke 
koje protiču tim krajem. Dr. Deretić dalje navodi: U 
suštini, drugo etničko ime za naše Srbe i jeste Ra-
sen (Rašan), što znači ‘’čovjek sa rijeke Raške’’, dok 
je ime Srbin sinonim za ‘’sarabotnika’’, ‘’rođaka’’, 
‘’saborca’’, odnosno, kako kažu ruski slavisti, izvor-
no ‘’srkači majčinog mlijeka’’, što je inače pravo i 
najstarije naše etničko ime.
    Dr. Olga Luković Pjanović je u Beogradu 1990.  
godine objavila dvije knjige pod istim naslovom 
,,Srbi, narod najstariji.’’  Prvi izdavač je, prije toga 
bio Glas Srba iz Indianopolisa u SAD-u. Knjige su 
uzburkale mnoge duhove i uzrokovale  istorijska 
preispitivanja širom svijeta. Mogućnost da su srp-
ski jezik i narod stariji od dosad poznatih istorij-
skih činjenica o starini i kulturi Sumera i Egipćana, 
pa potom Grka i Rimljana: bitno utiče ne samo na 
srpske i sve slovenske narode, već zahtijeva ulti-
mativno mijenjanje istorije svih drugih nesloven-
skih naroda. Mnoge do sada nerazriješene istorij-
ske nedoumice, Olga Luković je uspjela da razriješi 
zahvaljujući višegodišnjem trudu i proučavanju: 
evropskih, kanadskih i kineskih arhiva, ali prije 
svega zahvaljujući ogromnom znanju različitih 
jezika. Lingvističke analize posebno su usmjerene 
na srodnost srpskog jezika sa sanskrtom. Sličnost 
narodnih običaja i gatanja u Srba i Indusa je ne-
vjerovatna, kao što je i stara, pradavna srpska 
vjera slična sa indijskom. Brama, Višnu i Šiva ima-
ju svog dvojnika u Dažbog-Svarog-Svetovid  srp-
skom Bogu Triglavu itd.
U knjizi ‘’Srbi… narod najstariji’’, Olga Luković 
Pjanović je na jednom mjestu napisala. ,,Zbog 

neprijateljskih gledanja stranih sila na rad Milo-
ša Milojevića, a i zbog zavedenih srpskih sinova, 
koji su poslušno slijedili te tuđe mračne moći, o 
ovom našem velikom čovjeku punom ljudskih i 
naučnih vrlina nikada nije bila urađena jedna va-
ljana biografija. Taj posao, takođe, čeka sutrašnju 
srpsku akademiju znanja! Apsolutno je nepotreb-
no pominjati, koliko je potrebno da se pronađe 
Milojevićeva zaostavština, koja se možda čuva u 
beogradskoj Narodnoj biblioteci, jer nadajmo se 
da su još, kojom srećom, te četiri hiljade strana 
prave istorije Srba u pripremi, sačuvane. Možda se 
s tim rukopisima nalazi i devet svezaka rukopisa, 
takođe neobjavljenih, pa četvrta knjiga ‘’srpskih 
običaja’’ i poveće djelo ‘’Nemanjići’’. Takođe je veo-
ma važno da se pronađe ta njegova etnografska i 
geografska mapa Srba i srpskih zemalja u Turskoj 
i Austriji, jer je sasvim pouzdano da će se pomoću 
nje najbolje ustanoviti gdje je još sve bilo Srba u 
njegovo vrijeme’’. Namjera teksta iz Olginih knjiga 
je traganje za srpskim i sopstvenim korjenima na 
bazi istine, a ne tragično nam nametnute istorije. 
Srpski udžbenici pretežno opisuju srpsku istoriju 
od šestog vijeka, od vremena doseljavanja iz pri-
baltičkih zemalja na Balkan, kao da nas prije toga 
nije ni bilo. A gdje su nam onda živjeli pradjedo-
vi? Nisu valjda vanzemaljci? Doseljavanjem na 
Balkan, Srbi su već imali usavršen jezik, izgrađen 
društveni poredak, razvijen smisao za državu, sa 
običajima i kulturnim temeljima. Imali su i dva, tri 
carstva. Pa gdje nam je onda kolijevka?
Zaista je velika šteta što se Milojević vratio iz Mo-
skve tek u ono vrijeme, kada su na velikoj školi i u 
srpskom učenom društvu, srpski istoričari bili već 
prihvatili takozvanu germansku istorijsku školu.

Profesor dr. Radivoje Pešić je zaista jedan blistav 
čovjek. Bavio se paleolingvistkom. Petnaest go-
dina je bio zaposlen na univerzitetima u Milanu i 
Rimu. On je jedan od osnivača instituta u Novom 
Sadu, za istraživanje slovenske civilizacije, te je 
nosilac Zlatnog ordena francuske akademije. U 
svojoj studiji sistemizacija vinčanskog pisma, po-
mijera nastanak prvog pisma dvije hiljade godina 
u prošlost i dokazuje da je početak pismenosti u 
Podunavlju. Prvo izdanje ove studije je izašlo u 
Italiji 1985. godine. Objavljena je u najvažnijoj ita-
lijanskoj enciklopediji Eironali, gdje je i proglašena 
za otkriće decenije.
Knjiga odabranih radova profesora Pešića ‘’Vin-
čansko pismo’’ prvi put je objavljeno u Beogradu 
1995. godine, a ujedno je i njeno četvrto dvoje-
zično izdanje. Profesor Radivoje Pešić bavio se 
esejistikom, prevođenjem, profesurom i naučnim 
radom sa preko hiljadu objavljenih jedinica iz ovih 
oblasti. Bio je član nekoliko svjetskih akademija. 
Njegovi radovi prevođeni su na engleski, njemač-
ki, francuski, italijanski, grčki, turski, ruski, bugar-
ski. Umro je 1993 godine.
Pokrajina u Italiji gdje su nekada živjeli Raseni 
danas se zove Toskana (pleme Toske su danas 
većinom Albanci, a svi su potomci Srba. Uz samu 
rijeku Rasinu žive i dan danas Srbi koji se prezi-
vaju Toskići). Gdje god se nalaze etnonimi koji u 
sebi posjeduju osnovu ‘’Ras’’, pojavljuje se i ‘’Srb’’. 
Primjer: čak tridesetak naselja u Švedskoj i danas 
nosi ime ‘’Sorby’’, a uz njih i dva sa imenom ‘’Rasa’’. 
Veza sa prošlošću bitna je za sve narode koji žele 
da imaju svoju budućnost. Oni koji se svoje prošlo-
sti odriču, ili je zaboravljaju, ne mogu računati da 
će im godine koje dolaze biti bolje. Zadivio je pro-
fesor Pešić svojevremeno našu javnost, a i mnoge 

u svjetskoj javnosti, teorijom da istorija pismeno-
sti ne počinje sa sumerskim pismom. Dokazao je 
da pismenost nije nastala u Aziji, već u Evropi, u 
našem dijelu Podunavlja. Sistematizovao je prof. 
Pešić u Vinči znakove koje je napisao čovjek prije 
oko sedam hiljada godina i tako je nastalo naj-
starije pismo sa sada već prihvaćenim nazivom 
‘’Vinčanica’’.
 
Svi ovi naučni velikani koje sam ovdje nabrojao sa 
još mnogima, članovi su srpske, autohtonističke 
škole. Njihova djela nam zaista mnogo govore, 
pa nakon svega i ne može biti drugačiji rezime od 
sljedećeg:  U antičko i rano hrišćansko vrijeme su 
germanska i slovenska plemena i vladari, često 
sklapala saveze u borbi protiv zajedničkog nepri-
jatelja – Rima. Padom Rima, Germani su preuzeli 
njegovu ulogu i politiku i danas se ponose time 
što sebe smatraju direktnim nastavljačem rimske 
politike. To je dovelo do pojačanih antagonizama 
između germanskih i slovenskih naroda, kojima 
smo i dan danas svjedoci. Kao jedan od izraza ovih  
antagonizama, početkom prošlog vijeka, formira 
se takozvana Berlinsko-Bečka i Nordijska škola, 
pod snažnim političkim uticajem, koji nastavljaju 
već postojeće ranije uspješno primijenjene taktike 
nasilne germanizacije okupiranih slovenskih ze-
malja. Osnovni cilj ove politike je da uzvazdigne 
germanske narode na uštrb slovenskih, koristeći 
se osmišljenom taktikom pripisivanja superior-
nog, nadmoćnog stava germanskim osvajačima, 
a inferiornog, podčinjenog stava Slovena, čije su 
zemlje na brutalan način u više navrata tokom 
proteklih vjekova pokušali i djelimično uspjeli da 
kolonizuju i slovenski živalj u njima da germani-
zuju. Znači istina nije predstavljala prevashodni 
cilj ove istorijske škole, koja je svim sredstvima na-
stojala da postigne gore navedene ciljeve. Napro-
tiv, istina je vrlo često stavljana na poslednji plan. 
Pojedini odlomci su vađeni iz konteksta, kako bi 
se na njihovim temeljima gradile čitave teorije. 
Ova škola, nažalost danas dominira u savremenoj 
nauci, domogavši se pijedestala koji ne zaslužuje, 
preovlađujući u svim modernim školskim progra-
mima, uključujući i sve jugoslovenske školske pro-
grame nakon drugog svjetskog rata.
Danima bih mogao nabrajati dragocjena djela 
naših velikana, koja sam još dalekih sedamdese-
tih godina sakupljao po prašnjavim ćoškovima 
gorenjskih biblioteka. I danas naravno, sa velikim 
zanimanjem pratim nova izdanja naših  velikih 
umova. Kada sve ovo izneseno uzmemo u obzir, 
na trenutak me spopadne misao da je o ovoj temi 
koju sam započeo, skoro bezpredmetno pisati na 
klasičan način. Međutim, bilo kako bilo, mi našu 
temu nastavljamo.

Nastavljamo sa započetom temom po berlinsko-
bečkoj i nordijskoj školi.
     Kada se Srbi doseliše na balkanske prostore tu 
zatekoše već potpuno razvijenu hrišćansku kul-
turu. Pošto su tu našli i starosjedioce postepeno 
su ulazili s njima u dodir. Postepenim vezama sa 
starosjedelačkim elementom oni primaju ponešto 
od toga. Prilaze i hrišćanstvu, sprva podozrivo, a 
nešto kasnije sa više povjerenja, najprije kao poje-
dinci, a kasnije kao cjelina.
Dakle, od sada u sljedećim pisanjima o ovoj temi 
pisaću jedino na taj način da vršim poređenje na-
voda iz ove dvije škole.

                                                                  Ostoja Šobot    
(Nastaviće se)  
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Житорађа, Топлички округ и Југозападни 
дио Србије, зима , двадесети децембар 
1947-а, а топлина и радост у родитељским 
срцима, Загорке и Живојина Илића. Родио 
се син. Име Ратомир, одмиља Рато-Качар, 
брат Слободан га тако почео звати. Осјетио 
братску љубав, која касније постаде још јача 
и богатија за још једног брата Десимира.

И сада богато породично гнијездо, 
родитељи, три млада тића,три Илића, 
Живојинови синови-Качари. Прич’о ми Рато, 
радознало дијете било, и свога оца упита 
једном: ”Зашто мене зову још и Качар?
“Синко мој, вијековима била борба за хљеб 
насушни…У подруму куће наше још дедине 
каце, уз печат жуљева вриједних руку”

Никад, се ниси бавио тим занатом, али 
живот те поведе твојим путељцима који 
се сливаху у животну стазу, коју данас 
покушавам мјерити, немјерљивим метром, 
јер то је стаза свјетлости, гордости, поноса, 
племенитости, поштења , стаза вјечности…
Од малих ногу, вриједних дјечијих 
руку, бистра ока и великог интелекта, 
одрастајући, учио си и завршио основну 
школу у родном крају, о онда својим једним 
путељком стигао, до Сплита, завршио 
дактилографску школу, па поново у загрљај 
родног завичаја.

И дошло вријеме, да нашег Рату, сви Илићи 
ужа и шира фамилија, ма цијело село 
испраћа на одслужење војног рока….а на 
позиву пише В.П. број та и та…..Рибница, 
Република Словенија а година 1968. Ма чим 
је стигао јави се мајци:
“Добро ми је мила моја, имам нове 
пријатеље, има доста земљака, а Словенија 
дивна, не бој се, брзо ћу се навићи! Чим 
добијем прво одсуство, ето ме, да ти све 
испричам.” Прошло прво одсуство, пале 
мајчине сузе, радоснице. И чини ми се 
оком не би трепнуо, дуг према отаџбини 
одслужен. И поново на почетак животних 
изазова. Овог пута још јачег, богатијег 
и њежнијег срца, за срце своје супруге 
Милице, а година 1970…мјесец новембар… 
полазна станица Ниш… излазна Равне на 
Корошкем.

Нов почетак-ТРО Преваље и одмах марљиво 
књиге у руке,  ваља стећи квалификацију, 
која хљеб значи, у новој средини. Калиоц, 
бијаше одлука.

Није се било тешко навићи, јер није више 
сам, ту су пословни сарадници, пријатељи  
и нова стријела среће,  се смјести у срце 
породице Илић. 

16. децембар… година 1970, и рођење сина 
Небојише, четитири године касније поново 

Драги наш Рато!
једно децембарско јутро  и свјетлост 
радости у породици Илић…роди се шћерка 
Наташа.
Све је то нашем Рату улијевало нову снагу, 
вољу, хтјење за још бољим и напреднијим 
животом. У међувремену завршава школу 
за калиоца, те после тога из ТРО Преваље 
прелази у Индустријске ножеве и нешто 
касније у Мини Ливарну Жељезаре Равне, 
гдје  је у небројено производа из племенитог 
челика уградио, и дио још племенитијег 
срца свога.

А све то вријеме, гајио је и његовао љубав 
до своје породице, љубав до пјесничке 
ријечи, и љепоте фолклорне традиције, 
рода свога.

Свој истанчан осјећај до топле, поетски 
дирљиве ријечи, пренио си и преточио у 
ријеку поезије, ријеку чији извор крену од 
твоје прве пјесме…Име јој даде Перса…И 
опет децембар, знам и датум, 18 бијаше, а 
година 1979. кад први стихови пођоше из 
пера твога:
“Знаш ли бре Персо, колико те волим…” да 
би цијели серијал пјесама о својој Перси 
завршио стихом…”Вјенчасмо се , ја и Перса 
у граду на Нишави…”
Изњедри њему, његова Перса и прву 
пјесничку збирку, априла мјесеца 1987… И 
даде јој име ПИЈАНИ ОКТОБАР…

Драги пријатељу, драги наш Рато, да ли 
да подвикнем..и подигнем глас на пијани 
октобар, зашто нас опи сузама туге и 
бола…, а ти ми узврати стихом својим:
“Умрети од љепоте и бити, гнездо младој 
птици”

Истовремено, са писањем поезије, своју 
приврженост фолклорној традицији 
свога народа, пренио си кроз многе 
кореографије, прво у фолклорној секцији  
културно умјетничког друштва Прежиха 
Воранца а касније и  Братства, чији су 
чланови мека корака и разиграна срца, 
отплесали многе игре, широм Југославије, 
крајем седамдесетих и почетком 
осамдесетих година, прошлог стољећа. У 
ново стољеће унио си нове кореографије 
у новоформираним културно-умјетничким 
друштвима у Марибору, Храстнику, Цељу и 
Љубљани. 
Знам, драги Рато, добро знам, било је и 
тешких тренутака, када на твом животном  
путу бијаше и трња и бола, који осјети још 
1999. кад изгуби оца, а после тога убрзо, 
мајку и старијег брата.
Али никад, баш никад, ни у најтежим 
тренуцима ниси клонуо. Напротив, излазио 
си, још јачи, увијек ведра и насмијана лица, 
увијек уздигнута чела.  
А нова снага и ведрина је засијала у 

породици Илић, када их син Небојша 
упозна са својом животном сапутницом 
Јањом, а после тога и рођењем унука:
Александра-Саше 2000, Максима-Јакова 
2004, Сергеја-Филипа 2006 и унукиње 
Ларисе-Лане 2007, декине мезимице. 
Четворо унучади, ко четири златне јабуке, 
загрљени, шаљу ти, последњи пољубац и 
рукицама машу поносни на деду свога, као 
што смо и сви ми, драги пријатељу, поносни 
на све што си учинио, за своју породицу, за 
све нас.

Драги наш Рато, био си ненадмашан у хтјењу, 
вољи, енергији која није губила снагу, до 
задње секунде твога физичког битисања, 
чије си изворе црпио у грандиозној помоћи 
родбине и пријатеља, на чему си им се са 
поносом захваљивао, на богатсву живота 
који си имао.

Опрости ми, драги пријатељу, превише 
сам се распричао, али гријех би био не 
споменути, да си прије три мјесеца, године 
ове, водио фолклорну секцију ‘’Света 
Петка’’ из Целовца, иако је крута болест 
нарушавала твоје здравље.

Драги Ратомире, небројено рецитација 
и вечери поезије смо имали заједно, а 
сад те испраћам задњом заједничком 
рецитацијом, пријатељу мој. Не, причам 
глупости. Опрости ми. Рецитација, са 
тобом биће вјечна, уз жубор ријеке твојих, 
недовршених жеља, и громки шапат 
ПИЈАНОГ ОКТОБРА, од суза поноса, пркоса 
и љубави, коју нам поклони срцем стиха 
свога:
“ Као две ватре
 горели смо
 све до зоре.
И светлели- загрљени.
На рукама
и врату,
понека бора.
Бекство је немогуће.
Има места,
где туга
оставља траг.
Има места,
за љубав.
Не журите!
сви ћемо стићи,
до ушћа,
где се светла 
гасе.”

Почивај у миру, легендо људска, 
родитељска, породична, комшинска, 
пријатељска, легендо поезије вјечности.
Нека ти је вјечна слава и хвала.

(Опроштајни говор Ђорђа Радовића 3. 
октобра 2009.  на сахрани Ратомира Илића)



Децембар 2009  |  Литерарна страна  |  47

Смисао партнерства би био да се дру-
же две потпуно самосталне особе јер 
им је удвоје пријатније. Сећам се да је 
једна докторка, када ју је новинарка 
питала шта је за њу љубав, одговорила 
некако овако:
‘’Кад би ме партнер убеђивао да ме 
бескрајно љуби, да не може живети 
без мене, да не представља живота без 
мене, да је без мене изгубљен, … ја бих 
му рекла НЕ хвала, не желим и не могу 
имати такво партнерство.

Кад би ми партнер рекао да је задо-
вољан са собом, да воли себе, да је 
срећан, да му је лепо на овом свету, да 
је живот леп – али да му је са мном још 
лепше и пријатније и да зато жели бити 
са мном, … таквог бих могла да љубим 
и живим са њим.’’

Врло лепо казано. Не допуњавање, него 
заједнички живот. Биство је у томе да 
партнера немамо зато да нас допуња-
ва, испуњава, подржава, балансира и 
још не знам шта. Тиме се само међусоб-
но оптерећујемо и долази до кризе. 

Партнера имамо једноставно зато што 
нам је са њим живот лепши и пријат-
нији и јер желимо бити са њим, а не 
зато што другачије не знамо или не мо-
жемо.

Сваки човек има своју енергију. У не-
ком пророчанству је лепо описано 
како долази до несугласица међу парт-
нерима: ‘’Када коме понестаје енер-
гије није више ‘’самостална’’ целина и 
подсвесно, на неки начин, почиње да 
црпи енергију од партнера. Онда дола-
зи до свађе и конфликата.’’

Убеђен сам и живот ми је то такође до-
казао – на мени самом и људима око 
мене – да нам је Бог послао правог 
партнера; оног који је у датом тренутку 
потребан за наш развој. Уколико у том 
периоду морамо да учимо партнерске 
односе онда их стварно морамо научи-
ти.

Смисао пријатељства 
и партнерства

Потребни су нам, дакле, тачно так-
ви партнери који ће нам помоћи да 
својим понашањем и односом дође-
мо до одређених сазнања и промена 
у нама самима. Ако морамо много да 
научимо, а то избегавамо, могуће је да 
учење потраје цео живот. 

На тај начин партнера из снова никада 
нећемо срести зато што нећемо дос-
тићи такав ниво свести и сазнати где 
би се такав могао појавити.

Ово се тако карактеристично илуструје 
тиме што неки мењају партнере, а себе 
не, и зато увек привлаче једнаке парт-
нере (јер емитују једнаке енергетске 
сигнале) и увек, раније или касније, 
долазе са сваким партнером у исту си-
туацију - стоје пред истим ‘’домаћим за-
датком’’ којег не могу да избегну. 

Треба га решити, а уз то и померити уз 
‘’спиралу сазнања’’ мало више. Зато је 
такође потпуно сувишно имати било 
какав осећај кривице и постављати 
себи питање: “Зашто сам се спетљао 
баш са њом?”. Са било којом да си, био 
би на неки начин сличан – јер је узорак 
исти.

Суштина свега је мењати себе, волети 
себе. Тек када будемо знали да живимо 
сами са собом, када нам партнер није 
потребан под хитно, за личну срећу, 
када установимо да љубав и срећа нису 
само партнеров однос према нама, да 
је љубав живот, Бог и ми сами, када 
смо ‘’енергетски’’ самостални и није 
нам потребан НИКО да се на њега ос-
лањамо, тражимо безбедност, заштиту, 
подршку, … тек тада смо зрели за оног 
правог партнера из снова. 

И тек тада он долази, са срећом до-
лепрша. Као лептир којег смо престали 
да ловимо, способни да дајемо без оче-
кивања да нам се враћа, када се са њим 
допуњавамо, а не испуњавамо.

Паралелни и не преплетени пу-
теви

Сваки партнер нам је, значи, послан да 
нам (један другоме) помаже да дођемо 
до неких сазнања. За неког помислимо 
– био је једини прави. И стварно је био 
прави – за одређени тренутак. При-
вукли смо га јер нам је тада одговарао. 
Када смо од њега научили оно што је 
понуђено за обострано учење, наши 
путеви се разилазе. Самосвест обично 
почиње да подиже један партнер. Ако 
га други партнер прати, развија се од-
нос на врло високом нивоу и можда 
чак један за другога увиде да су ''пра-
ви''. Ако један заостаје, временом се 
њихови путеви разилазе.

Понекад нам се на путу испречи и неко 
други, али ми не ''осетимо'' ту хемију. Ни-
када не знамо када каснимо у властиту 
школу која нам помаже да променимо 
нас саме и да стварно дођемо до оног 
правог. Или, не знајући, закаснимо да 
сретнемо правог. Наравно, све то не 
значи да прихватамо сваког ко нам ста-
не на пут и да узбуђено тражимо оно 
што од њега можемо да научимо. Такве 
ствари осећамо у себи – као заљубље-
ност, симпатија, оно ''нешто'' што нас 
вуче ка некоме.

Бог нам је послао – и њега ћемо за-
држати – оног партнера који нам је 
намењен. Сви остали који долазе и 
одлазе су ту зато да нас у животу нече-
му науче, да нам у неком смислу буду 
изазов. Можда нам је тренутни парт-
нер намењен зато да себе очистимо од 
љубоморе, несамосталности, … да се 
мало играмо и подигнемо самосвест.

Исти принципи важе такође за прија-
тељство. Дружимо се са онима који 
нам улепшавају живот.

Драгиша Лазовић



48  |  Литерарна страна |  Децембар 2009  

Ratomir Ilić Kačar (1947-2009)
ZAROBLJENE PTICE

Breze u hladu spavaju.
Jezivi muk bele tišine
i hladnog džina
uzbuđuju htenje.

Ćutanje
sa usnama ratuje.

Ljubav se 
zaustavlja na uglu
bele noći.

ПИЈАНИ ОКТОБАР

Руковет дана
зри у самоћи.

Рука у стих неће
одузета знамењем
виђења.

Вечна женскост испија
дубину ума,
грудима боје меда
на зреле дуње подсећа.

Жуборење и цврчци
тајанство песме разуђују

Разапет између обала
стојим оплођен жељама.

Пијани октобар се њише
због демона страсти.

STIDLJIVOST

Kad me ti gledaš,
postajem trava
koju umiva rosa.
Postajem gola stena,
nemirni stručak
planinskog vetrića.
Noć.
Na travu se spušta rosa.
Jutro silazi na reku.
Ona što je ljubim,
odnosi lepotu.

ТИШИНА

Ланена, мека, тишина.
У Тишину увиру кораци,
згрчени, троми,

На ивици пространства
звезда се гаси.

Отварам Уста:
Засањен свет,
недовршени путеви.

Песма о кошуљи
од паучине.

VIZIJA
Preko ćuprije stare
njišu se senke
našeg dolaženja
našeg prolaženja.

Silazimo
niz liticu kamenu
u neko čudno vreme.

Ruka preko ramena,
ej plašljivice mala
ne gledaj u reku.

Idi pravo.
Reka neka teče.
Ne prepoznajemo se 
u pukotini sećanja.

УЗАЛУДНА НАДА
Птица са сенком својом
са облаком се надмеће
а уста јој пуна ћутње.
На олтару зоре
девојка свећу живта гаси.
Метеор немоћи гори,
месец се млади у црни 
пупољак забради.
Умрети од лепоте и бити
гнездо младој птици.
Али птица мила је
у самачки дом
гнездо своје свила.

BELI PUT

Jedan beli put.
Prašina bela meka.
otkosi
i beli bagremovi.
Zlatna pšenica.

Jedan beli put
vodi u svitanje
i vinograde zrele,
pesme žetalačke.
Bosonogo djetinjstvo
moje...
Beli pute
zarasli.

У КАФИЋУ

У кафићу на периферији
седнем у ћошак,запалим цигару
и наручим јефтино пиће.
А преко пута расту
деца и дрвореди.

У кафићу на периферији
је моје вечерње небо,
слика вољене жене и кућа.
А преко пута расту
Деца и небодери.

У кафићу на периферији
пролазе ми дани и ноћи,
младост што не зна чекати.
А преко пута расту
деца и...

NADA

U senci bagrema kamen.
Na njem sedi žena
crne kose raspletene,
duga košulja bela.
U očima oblak tamni
u osmehu smrt se smeši.
Proleće.
Sunčev zračak
pade na kamen.
Žena na kamenu
čeka.
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Marinko Jagodić Maki
KO SMO MI PESNICI?  

Ko smo mi pesnici, u stvari,
Kad se slavuji u nama gnezde?
Da li nas Nebo darom obdari
Da smo u stanju lajati na zvezde?

Vetar severac... košava neka,
Što strah i trepet u srce tera?,
Dok okruženje naše čeka
Toplinu juga – iz našeg pera.

Zračak sunca iz oblaka sivog,
Umiljato jagnje što na vuka bleji?
Vatrena reč Boga živog,
Il’ novodobni fariseji?

Konji nam jure u punom jeku
K’o da po njima udara pruće.
Kočijaši molbu da stanu, preseku
S tvrdnjom: železo se kuje dok je vruće!

Da li je vredno njive papira
Zasejati našim idejama raznim?
Duh moj buntovni kad nema mira,
Ja, vaš brat, tako se praznim.

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ

Целивах ти иконе, Савина кућо.
Много си већа него што мисле –
Име ти је Небу записано.

Голи зидови, куполе, крстови
Што небу гледају смело,
Зову васколико племе своје
Да доконча започето дело.

Јер десет хиљада душа –
То је богоугодна слика.

Моја маленкост причу о теби слуша
И гледа, како си лепа и велика,
А опет тако мала,
Па велим:
У моје срце си цела стала
Па те носим куда желим.

RODI SE...

Rodi se žita klas
Od zrna, bačenog u polju;
Izraste i hrani nas
I za život dâ nam volju.

Rodi se dete od dvoje ljudi,
Iz ljubavi – nije greška;
Ponekad, međutim, mržnja sudi –
Onda je muka teška.
Rodi se pruga i cesta –

Majka im žuljeva ruka;
I cela urbana mesta
Rode se iz mukâ.

Rodi se knjiga, slovo do slova –
Blago onom koga sretne;
Rodi se pesma ova 
Iz moje duše setne.

КАД МОЈА МАЈКА ПРИЧА

Кад моја мајка прича,
Слушаоче не стој, слободно седи,
Јер кратити јој причу
Нема смисла, нити вреди.

Кад моја мајка прича,
Ма чега се год сети,
То је, к’о жито кад се жање –
До задњег класа треба пожети.

Кад моја мајка прича,
То је, к’о трава кад се коси.
Пуна заноса целе пластове
Зелене новости она нам носи.

Кад моја мајка прича,
То нису новеле, него романи,
Којима су, без имало досаде
Испуњени слушаоцу дани.

Кад моја мајка прича,
То нису песмице, него поеме,
Које, као по текућем траку
Настају од било које теме.

Из њених уста реч се плете
К’о вода из непресушне чесме.
Да ли јој зато дете
Мирише на песме?

ZABORAVLJENA PESMA

Ugasili smo svetlo
Ja i draga.
Ništa nije bilo pre toga
(„Pusti me, znaš da ustajem rano!“)

A meni je zaspati rano...

Ruke pod glavu...
Misli lete....
Svašta se čoveku po glavi plete
U takvim trenucima,
Dok se s mukom boči
Jer san neće na oči.

Sva sreća, hoće ona – pesma.
I evo tu je.
Prvo kroz maglu, stidljivo,

Zatim sve jasnije,
I najzad, posve se razotkrije
K’o lepo devojče,
Kad se prepusti draganu svom.
A dragan (ja)
Blista od sreće što je njegova...

Trebalo bi upaliti svetlo,
Papir i olovku naći...

Ne, ne, šta bi rekla draga!
Verovatno nešto u stilu:
„Ma koji te je đavo spopao!“
Ništa. Sutra ću ja to...

Jutro. Sâm sam.
Olovka na papiru drema...
Moje pesme niotkuda nema...

ЖЕЛИМ . . .

Желим накитити песму
Да мирише као липа,
Желим да насликам чесму
И девојку, како воду сипа.

Желим да пишем о бунару;
Како лепо накитио ја би’
Изнад њега ограду стару
И девојку, како воду граби.

Желим опевати извор
Што трепери док сунце сије,
Крај њега вити бор
И девојка, која лице мије.

Желим описати језеро:
Сунце на заласку, пада тама;
Крај њега лабудово перо
И девојка, што се купа сама.

ČINJENICA ILI UTEHA

Da l’ je sreća, ili maler?,
Što sam baš ja toga vesnik:
S trideset si star fudbaler,
Sa pedeset – mlad si pesnik.

Pedeset bih ja menjao
Za trideset pa i manje,
Pa od rada i stenjao
Dok se s mukom uspeh žanje.

O kako bih tad ljubio
U zagrljaj što mi padne.
Vreme ne bih ja gubio
Rimujući pesme jadne.
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Анегдоте из пиротског краја
Спас је Басара
Деда Раде је нешто касније сишао из Басаре у Крупац. Додуше лети 
је више за овцама, али најмање седам месеци проведе у селу. У је-
сен, а нарочито у рано пролеће владала је тешка епидемија грипа, 
па је, што у јесен што у пролеће, умрло близу 50 људи. А гробља 
крупачка су на крају села, па било да је укоп на једном или другом, 
поворка пролази кроз центар села, па и испред деда Радине капије. 
Зато једног дана баби строго рече:
-За нас је спас само Басара. Овде че помремо. Тува ред млого брже 
че ни дојде. Горе у две-три године умре јед’н, а овде сваћи д’н, а 
понекад и по двојица.

Чиновничка
Новоуспостављена администрација Кнежевине Србије увела је 
1878. године многе новине. Још недовољно упућен, деловођа Чи-
ниглавачке општине својеручно састави захтев Среском начелству 
у Пироту, председник га потписа, а општински пандур однесе. По-
сле више дана, из Пирота стигне писмо. Деловођа отвори, а унутра 
захтев и на полеђини текст: »Суду општине Чиниглавачке. Враћа се 
акт да се тури број«. Следи печат и потпис.
Деловођа заведе у деловодник, стави број на захтев, па испод оног 
текста на полеђини захтева написа: »Среском начелству Пирот – Ту-
рен је број, враћа се акт«. И удари свој потпис и печат.

Изненађење
Височане који су силазили у Пирот пут је водио преко В’зганице 
на Црни врх, а у град се силазило преко Бериловца. Када је чељад 
једног домаћинства стигла са коњским товарима, али пешице на 
Црни врх и пред њим пукао нови видик – непрегледан за њихова 
схватања и чак бескрајан, оте се једној снаши:
-Па чијо је това све што се види на све стране?
(А види се, бога, ми, поред Пиротског поља, цела Лужница, Сува и 
Сврљишке планине и Знепоље).
-Све је српско – одговори деда Пеша, који је једини јахао, а снаша 
ће:
-Тууу! И ми се па бојимо на Турчина!
(Било је то пред Српско-турски рат 1912.)

Воз, воз
Браћа Гаротићи били су на гласу и као трговци и као штедише. Го-
ворило се чак да их нико сву тројицу одједном није видео у радњи 
заједно, пошто су се наводно договорили да један без другог не 
дају робу на вересију ни паре у зајам. И увек је неко недостајао, али 
ником нису рекли: »Нема« или »Не може«, већ увек: »Све је у реду, 
ама га нема брат ми да заједно донесемо одлуку.« И свако се изго-
варао на оног што га нема. Брат Атанас крене за Београд возом, а 
у возу гужва. Види празно купе и уђе, али ускоро стиже кондуктер, 
прегледа карту и рече:
-Доплати за први разред или у ходник. За овде та карта не важи.
-Па ели у исто време су у Београд и прва и друга класа?
-Па, дабоме-одврати кондуктер.
-Па што тегај, човече? Воз је воз, колетија су колетија. Греота је 
празно место да седи празно.

Засковачка мера
Почетком шездесетих година, после стварања општине на подручју 
које она и данас захвата, новоформирана руководства друштвених 
организација организовала су семинаре за своја месна руковод-
ства, посебно СК, посебно ССРН, посебно омладина. За градска ру-
ководства семинари су трајали дуже, али се радило у поподневним 
часовима и није било обиласка привредних организација. Са се-
оским руководствима одржавани су дводневни семинари са оби-
ласком предузећа у граду. За добар број њих то је био први сусрет 
са индустријским халама и машинама. При обиласку предузећа 

»Понишавље« (бивша ћилимарска задруга) застао поред машине 
предилице семинариста из Засковаца и нетремице гледа, а кад га 
позваше да пође за осталима даље у обилазак, одвали:
-Аааауууу, мајку му, па овој чудо замењује вагон жене!

Пробирач
Терзија Васа, сељачко дете, које је од деде научило да се од свих 
зала у животу треба чувати и клонити, није могао да одоли и да не 
чита новине као еснафлија-дућанџија. Сматрао је да треба да буде 
обавештен, ако жели да буде уважаван у друштву и комшилуку. Сто-
га је »Политика« свакодневно била уз њега на радном месту видно 
изложена. Лист би односио кући када крене на ручак, а прелиста-
вао после тога. Као и многа друга градска домаћинства, и он је чу-
вао нешто стоке: козе и свиње. Научио је козе да једу листове но-
вине, па их је са задовољством, уз подсмех, цепкао и давао козама. 
Спази једном то његов комшија Зора, па ће:
-Васо, бре, па неје ли това шкодљиво за њи?
-А, јок. Политиката је голем пробирач, јербо она не једе ни козје ни 
никакво друго месо, осем човечје.

Заостао
До одласка у иностранство на рад од 1965. године, страну валуту 
једва да су познавали банкари, а разликовали извозници и финан-
сијери у фирмама. Динар је био једино платежно средство. Мар-
ка је била поштанска, а само су  усуду и адвокати разликовали и 
судске марке, а за грађане је то била административна марка која 
се лепила на молбе, жалбе, притужбе. На селу се о страној валути 
још мање знало. Међународни пут за Софију и Цариград модерни-
зован је на деоници Ниш-граница 1963. године. За само неколико 
месеци било је више саобраћајних незгода, па и несрећа, него ли 
за цео послератни период. Број возила је вишеструко повећан, а 
брзина најмање утростручена. Најчешће су страдали сељаци кад 
асу запрегама прелазили пут, односно када су га пресецали, скре-
тали или на њега избијали. едног дана код Обреновца десила се 
несвакидашња незгода. Сељак из Гојин Дола повео козу код јарца 
у Обреновац, па на њега налети Турчин колима и коза остане на 
месту мртва, док је чича био неповређен. Изађе комисија да извр-
ши увиђај, а сељак кука за козом, јер друг уније имао. Док су пред-
ставници СУП-а, Тужилаштва и истражни судија обављали посао, 
чича није престајао да богоради. Турчин у међувремену понуди 
комисији двестотине марака да сељаку плати козу, па присутни ми-
лиционер каже чичи:
-Па доста кукај, ево, човек је дао да ти предамо двеста марке за 
козу и ти си квит.
-Па на кога ја има толко да писујем. Кво че њи прајим ја на теје 
марће? – одврати чича.
-Ти си бре, чичо изгледа много изостал.
-Ма ја да не бео изостал имаше он и мене да пречука како козуту.

Никако да се реши
Поп Столе се надалеко прочуо почетком овог века. Чак га у својој 
књизи »Тешке године« описује и Милутин Велимировић. Тадањи 
пиротски прота имао је обичај да недељом у фијакеру провоза 
своје две кћери кружним путем Пирот-В.Јовановац-В.Село-Крупац-
Пирот. Једне недеље тако, испред кафане у центру села седео је 
са дружином поп Столе. Поздравише се братски са протом, овај га 
упозна са ћеркама и рече им:
-Децо, стотину метара одавде је извор Клок. Вода се искри у чаши. 
Такву воду још нисте пробале и нема је нигде боље у овом крају. Је 
л’ тако оче, Столе?
-Причају мештани, брате по Христу, а ја се стално решавам и једном 
заиста мора да је пробам.

Преузето из Витомир В. Живковић: КривоОгледало
Пирот 1997.)
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Ako se svi konopci pokidaju, čovek više neće moći ni da se obesi. 
Ako si čovjek - vodi ljubav, ako si cvijet - budi mimoza.
Ako sjekira ne sječe; naoštriti se može, ali ako te žena neće, ništa ti ne pomaže.
Ako ste ušutkali nekoga niste ga i preobratili. 
Brak je nalik na pečurku, da li je dobra ili otrovna primjetiš tek kad je kasno.
Čovjek ima samo ono što daje. 
Čovjek je jedina greška prirode.
Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne čini, mora propasti. 
Čovjek koji ne mijenja svoje stavove nije ljudsko biće nego - spomenik.
Dvije stvari su beskonačne, svemir i ljudska glupost, ali što se svemira tiče nisam posve siguran. 
Istorija je poput kakva idiota, stalno se ponavlja.
Istorija je roman koji se zbio, a roman je povijest koja je mogla biti.
Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više i sami ne razumijete šta ste ga pitali. 
Kad žena ne može izaći nakraj sa svojom djecom, onda počinje prevaspitavati - muža. 
Kad žena plače pošto je prevarila muža, on ne bi smio da se raznježi. Ona najčešće plače jer se stidi 
što je žena rogonje. 
Kada je u pitanju novac, onda je svako iste vjere.
Kada poljubac mnogo govori, onda se sigurno ne radi o prvom izdanju. 
Najviše se vole ljudi koji imaju iste vrline, najviše se mrze oni koji imaju iste mane. 
Naša zavist uvek traje duže od sreće onih kojima smo zavidjeli. 
Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savjesti, čak ako to od vas i država traži. 
Ne gledajte na dijete kao da je neki dragulj, već se trudite da ono to postane. 
Ne hitaj, stići ćeš. Dosadiće ti još. 
Ne obara se svako drvo prvim udarcem. 
Ne sudi - da ti ne sude. 
Ne uradi danas ono što sutra možeš odložiti za prekosutra. 
Ne viči, ono što te je snašlo nećeš tako otjerati. 
Ne vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti. 
Neimaština i bjeda ne čine ljude boljima, nego ih, naprotiv, kvare. 
Ono što nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo što možemo. 
Postoje tri vrste laži; laž, prokleta laž i statistika. 
Postoji samo matematička i dijalektička logika, sve ostalo je - ženska. 
Postoji sila koja protivreči svakoj revoluciji; sila navike. 
Prava pravda je savjest. 
Prijatelj je čovjek koji ima iste neprijatelje kao i vi. 
Prijatelj svih nije ničiji prijatelj.  
Prijatelje stvara sreća, a nesreća provjerava. 
Prijatelju, da bih te razveselio, ispričaću ti svoju novu nevolju. 
Pristojna žena je ona dama koja zna što ne smije znati, iako zna. 
Pristojne žene tako liče na krivi toranj u Pizi: naginju se ali ne padaju. 
Sjećanje na patnju udvostručuje sreću. 
Sjetimo se onog divnog doba kad je kiša padala samo onda kad smo izlazili bez kišobrana. 
Sloboda je kip u njujorškoj luci. 
Slučajnost je nezvani, ali često veoma dragi gost. 

Mudre misli
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