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Умјесто увода
на њега поживи. Из тог разлога желимо да би забиљежили све важније
догађаје, нарочито оне који су везани за наш рад, на очување културе,
традиције, језика, духовности…
Можда ће неко запазити да се највише пише о фолклорној дјелатности
али ако Мостове прочитамо до краја
видјећемо да ту има информација и
о драмским представама, поезији,
спорту, славама друштава, путовањима и гостовањима.

Поштовани читаоци,
Пред вама је нови број Мостова који
ћете, вјерујемо, са задовољством
прочитати и информисати се о великом броју догађаја који су били у
ова задња два три мјесеца. Од прошлог до овог броја Мостова десило
се много тога, наша друштва су била
веома активна као и Савез српских
друштава Словеније што показује опредијељеност на подручју културе и
других активности везаних за српску
заједницу у Словенији.
Иако се и у овом броју осврћемо
углавном на културне догађаје по
друштвима, важно је напоменути да
је било и других веома занимљивих
дешавања. Друштва су одрадила велики дио посла и то је показатељ њихове воље и жеље да остваре зацртане циљеве.
Постоји изрека »ако нешто није засписано као да се није ни десило«.
Деси се и то да наша друштва организују неке занимљиве и лијепе
културне пројекте али се догађа и
то да нема ко да те догађаје ријечју
и сликом забиљежи, а само мала забиљешка може много да значи, да тај
догађај остане записан и да спомен

Ипак бих овдје издвојио по мишљењу
многих најважнији догађај а то је 15.
европска смотра српског фолклора
дијаспоре која је одржана у Брчком а
на којој је наступило пет фолклорних
група из Словеније, из друштава која
су чланови Савеза српских друштава
Словеније. На овој смотри постигнут
је до сада највећи успјех, освојене
су златна и двије сребрне плакете. О
томе опширније на другом мјесту.
За Савез српских друштава Словеније важно је и одржавање 15. редовне годишње скупштине на којој је
изабрано ново вођство Савеза и усвојени извјештаји о раду у протеклом
периоду као и план рада за текућу годину.
Поред тога да напоменемо и боравак
екипе Јавног сервиса Радио телевизије Србије која је снимила емисију
о Србима у Словенији и разговарала
са представницима Савеза српских
друштава, мр Драго Војводић, предсједник Савеза имао је прилику да се
путем директног укључења обрати
гледаоцима РТС широм свијета и укаже на проблеме са којима се суочава
српска заједница у Словенији.
У разговорима са новинарском екипом, као и у другим приликама, истакнуто је да се у рјешавање статуса
српске националне заједнице у Словенији морају укључити Владе Републике Србије, Републике Словеније и
Републике Српске. Жеља је да Срби у

Словенији добију само оно што већ
имају Словенци у Србији и Републици Српској. Срби у Словенији желе
да остану и да буду Срби а некакви
досељеници. Нека нас зову правим
именом.
Приликом боравка предсједника
Владе Србије др Мирка Цветковића
у Словенији, представници ССДС
имали су прилику да на пријему
који је приредила Амбасада Србије
у Љубљани, у кратком разговору
представе активности Савеза, нарочито оне које су везане на питање
положаја и статуса српске заједнице
у Словенији.
У вези активности друштава мора се
признати да већина друштава веома
активно ради и да је њихово, прије
свега, културно дјеловање на завидном нивоу. То би требало да буде
подстрек и осталим друштвима. Сама
чињеница да имамо друштва која
могу припремити и приредити самосталан вечерњи концерт довољно
говори о томе како се и шта се ради у
тим друштвима.
Веома похвално је и то што постоји
добра сарадња између друштава,
приређују се заједничке приредбе и гостовања, ово посебно важи
за наступе драмских секција које
наступају и изван свог мјеста и тиме
обогаћују културни садржај других
друштава и крајева гдје гостују.
У овом броју, поред наведених активности, доносимо и чланке о језику,
затим нашим великанима, традицији
као и литератури. Наравно ту је и незаобилазна забавна страна која ће
вас освјежити у ове љетне дане. Да
вас не замарам више са овим уводом
пређите на читање занимљивости
које су у наставку овог вашег и нашег
часописа.
Душан Јовановић

Јун 2010
Душан Јовановић

Годишња скупштина ССДС

|

Садржај

|

03

Издавач

Савез српских друштава Словеније

За издавача

председник мр Драго Војводић

Никола Тодоровић

Сусрет са премијером Владе Србије

Главни и одговорни уредник
Душан Јовановић

Лектор за српски језик
Душан Јовановић

Мића Живковић

Велики успјех-залто и два сребра

Графичка обрада и прелом

Маринко Јагодић

Обликовање

Запевајмо пјесму
Драган Недељковић

О лепоти физичкој и духовној
Миомира Шегина

Гостовање на фестивалу ФАМА
Душан Јовановић

Генералка у Крижанкама

Душан Јовановић

Бранко Баћовић
Молимо, да сви дописници шаљу своје
текстове и фотографије потписане (CD)
на адресу:

ССДС, п.п. 6006,
1001 Љубљана
или по електронској пошти:

mostovi@zsds.si
www.zsds.si
Штампа:
Impress d.d. Ivančna Gorica
Излази 4 до 6 бројева годишње
Штампање часописа омогућили:

Цвијетин Нешковић

7. етно фестивал Храстник 2010
Бранко Баћовић

Повезивање. Комшија. Наследник.
Нада Јелић

Култ ватре у традицији Срба
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Годишња
скупштина ССДС
Савез српских друштава Словеније одржао 10. априла 2010. године своју 15. редовну изборну скупштину на којој су
разматрани извјештаји о раду у прошлој години и изабрано ново вођство ССДС
Скупштину је уз присуство 47 делегата
из 13 друштава, чланова Савеза српских
друштава Словеније, отворио мр Драго
Војводић, предсједник ССДС. Након уводно
поздравног говора предложио је радне органе скупштине а његов предлог је у цјелини усвојен тако да је даљњи ток скупштине
водило радно предсједништво на челу са
радоманом Крговићем а поред њега у радном предсједништву биле су Тања Каламанда и Драгана Праћа.
Након обављених уводних формалности
и констатације о присутности делегата и
кворуму прешло се на ивјештаје. Прво је
мр Драго Војводић поднио извјештај о раду
Извршног одбора. Између осталога истакао је слиједеће ''ССДС се са својим радом
у посљедње вријеме сврстао у ред веома
озбиљних институција и партнера другим
институцијама. Рад друштава па и Савеза
заснован је прије свега на културном дјеловању. У вези тога Савез је реализовао
неколико пројеката који су били суфинансирани од стране Министарства за културу
Републике Словеније, Јавног фонда Републике Словеније за културне дјелатности,
Министарства културе Републике Србије
и Министарства за дијаспору Републике

Делегати на скупштини

Србије. Финансијска средства добијена од
наведених институција омогућила су реализацију пројеката Савеза а то су: Новине
српске Мостови, Васкршњи сабор и Десета
смотра српских фолклорних друштава из
Словеније. У прошлој години изашло је три
броја часописа Мостови. Садржајем и квалитетом наших новина задовољни су сви
они који су имали прилику да га прочитају
осим наравно оних којима смета све што
је неко добро урадио. Часопис Мостови
постао је цијењен не само међу српским
друштвима и њиховим члановима, него и
изван Словеније, нарочито у институцијама
у Србији и Републици Српској. Концепција
и садржај новина засновани су на догађајима у друштвима и ССДС.
Други пројекат који је Савез извео, наравно уз помоћ друштава, је Васкршњи сабор
у Љубљани, који је одржан на Васкрс 2009.
године. Свечани говорник и наш гост је био
председник Републике Српске др Рајко
Кузмановић. Трећи пројекат у организацији ССДС била је Десета смотра српских
фолклорних група из Словеније која је
одржана 16. јануара 2010. у Дому Шпански
борци у Љубљани а на којој је наступило
једанаест фолклорних група из српских

друштава. Гост на тој манифестацији био је
др Предраг Тојић, државни секретар у Министарству за дијаспору''.
Поред ових, можемо рећи редовних дјелатности, Савез српских друштава Словеније
имао је и друге веома важне активности,
нагласио је Војводић, а то је успостављање
нових и учвршћивање постојећих односа
и контаката са институцијама у Словенији,
Србији и Републици Српској и наравно
борба за поправљање нашег положаја у Републици Словенији. Четири наша друштва
су судјеловала на 14. европској смотри
српског фолклора дијаспоре у Темишвару
и доказала да се могу носити раме уз раме
са друштвима из дијапсоре која постоје 50
и више година, 25. и 26 јуна смо као једини
представници Срба из Словеније учествовали на Видовданским данима дијапоре
у Београду (Сава центар) где је истакнуто
неријешено питање Срба у Словенији после чега је услиједила посјета највише делегације председника Србије Словенији са
којима смо имали разговоре и у Љубљани
1. 7. 2009. Обављен је разговор са директором ЈСКД-ја Игором Тершарјем и истакнут
проблем премало новца за одраду пројеката ССДС и друштава. Посебно важан разговор је био 24. децембра где смо учествовали на састанку Срба у региону у Београду
који је лично водио председник Србије
Борис Тадић. Састанку су присуствовали
преставници из свих земаља окружења
(Милорад Додик, Милорад Пуповац и остали) где је опет изнешено нерешено питање
Срба у Словенији за разлику од Словенаца
који и у Србији и Републици Српској имају
статус националне мањине, 26. децембра
мр Драго Војводић, председник ССДС, је
учествовао на састанку Савјета европске
смотре српског фолклора дијаспоре у Брчком где је издејствовао да из Словеније
могу учествовати четири друштва на европској смотри. Као предсједник ССДС 9.
јануара на позив предсједника Републике
Српске присуствовао на прослави дана и
славе Републике Српске.
Крајем јануара са осталим савезима смо
примљени у Парламент Републике Словеније гдје смо захтијевали промјену Устава
Републике Словеније. Када су рекли да
ће то теже ићи због двотрећинске већи-
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не која је потребна тражили смо да усвоје
резолуцију коју смо ми већ припремили
и предали им по којој желимо да нас у документима, конкурсима и другдје именују
Срби а не непризнате етничке заједнице.
Обећали су одговор до 15.3. и прослиједили га да ће именовати људе који ће се бавити тим питањем. Као предсједник ССДС мр
Драго Војводић је присуствовао на више
скупштина друштава (осим на неким када
није био у Љубљани) и био јако задовољан
радом у друштвима.
Почетком марта у Словенији је гостовала
екипа РТ Србије и радила емисију Срби у
Словенији која је емитована 27.3. 2010. под
називом Непризнати. У току гостовања екипе РТС-а мр Драго Војводић је имао учешће
из словеначког студија у емисији Србија на
вези где је истакао неуређен положај Срба
у Словенији. Емисијом смо задовољни јер
се коначно почело послије наше иницијативе говорити и приказивати. У извештају
нису спомињане активности нити све оно
што је урађено по друштвима, то су друштва
имала на дневном реду својих скупштина,
иако су и те активности и цјелокупно дјеловање везани и на Савез јер Савез српских
друштава Словеније су сва друштва која су
његови чланови.
Извештај Надзорног одбора поднио је
Слободан Додић, председник Надзорног
одбора, а извештај о благајничком и финансијском пословању поднио је Илија Јанковић, благајник. Извјештај о раду Суда части
је због одсутности из здравствених разлога
Драге Савановића, председника Суда части
поднео Илија Јанковић који је напоменуо,
да Суд части није имао у прошлој години
потребе да се састаје, јер није било захтева нити од органа ССДС, нити од појединаца нити од друштава, што је оценио као
врло добро. Након извештаја услиједила
је дискусија по редоследу поднешених
извјештаја, што значи да се прво расправљало о извјештају, којевеома плодна и
конструктивна дискусија у којој је оцијењено дјеловање Савеза као и друштава. Истакнуто је издавање часописа Мостови са
констатацијом да би требало више бројева годишње. Дискусанти су се осврнули и
на остале пројекте Савеза, прије свега на
Васкршњи сабор и ту је било различитих
оцјена.
Посебно је код већине учесника у дискусији наглашена сарадња са институцијама
у Словенији и матици нарочито сарадња са
Амбасадама Србије и Босне и Херцеговине
уз оцјену да је сарадња са неким институцијама веома добра а да је потребно и са
осталима да се пришири и унаприједи. У
вези финансирања пројеката ту постоје још
увијек велики проблеми и наши пројекти
немају довољну финансијску подршку.
У дискусији је даље изнешено да смо ипак у
много бољем положају него раније али да и

Мр Драго Војводић и радно предсједништво
даље морамо наставити са активностима у
вези побољшања положаја и статуса српске
заједнице у Словенији а то је могуће остварити једино уз помоћ институција из матице. Медијски простор је још увијек велики
проблем за дјеловање Савеза и друштава,
не постоје медији у којима смо заступљени,
већина их је за наше дјеловање, положај и
статус незаинтересованих и затворених.
У вези са извјештајима Надзорнога одбора
и Суда части није било примедби нити разправе. Скупштина је једногласно усвојила
све наведене извјештаје.
У наставку рада скупштине разријешени
су сви досадашњи органи Савеза српских
друштава Словеније а онда се прешло
на избор нових органа. Прво се гласало
за предсједника ССДС и једногласно је
изабран мр Драго Војводић. Исто тако, једногласно, изабрани су и подпредсједници ССДС Жељко Аничић и Боро Мирић.
Изабран је, такође једногласно, и Извршни
одбор ССДС у саставу: Драго Војводић, КУД
''Извор'', Љубљана; Жељко Аничић, СКПД
''Свети Сава'', Крањ; Боро Мирић, СПД ''Никола Тесла'', Постојна, Никола Тодоровић,
СКД ''Сава'', Храстник; Златомир Бодирожа,
КД ''Брдо'', Крањ; Милан Стојановић, КПСД
''Вук Караџић'', Радовљица; Марко Вукман,
КУД ''Младост'', Љубљана; Невенко Регојевић, ПКУД ''Свети Никола'', Марибор; Јово
Јауз, СД ''Др Младен Стојановић'', Велење;
Остоја Бубњевић, СКД ''Ново Место'', Ново
Место; Неђељко Марић, СКД ''Петар Кочић'',
Крањ; Илија Јанковић, СКД ''Слога'', Нова Горица; Слађана Шмитран, СКУД ''Видовдан'',
Љубљана; Душан Јовановић, Друштво Српска заједница, Љубљана.
Скупштина ССДС је једногласно изабрала
чланове Надзорног одбора и то: Драган Марић, КД ''Брдо'', Крањ; Радмила Шешић, КУД

''Младост'', Љубљана; Цвијетин Нешковић,
СКД ''Сава'', Храстник; Слободан Додић,
СПД ''Никола Тесла'', Постојна; Недељка
Стубичар, ПКУД ''Свети Никола'', Марибор.
У Суд части једногласно су изабрани: Зоран
Видовић, КУД ''Извор'', Љубљана; Мирослав
Милојчић, СКД ''Петар Кочић'', Крањ; Драго
Савановић, СКД ''Слога'', Нова Горица; Симо
Станковић, СПД ''Никола Тесла'', Постојна;
Брацо Радошевић, КД ''Брдо'', Крањ.
У наставку рада на дневном реду скупштине био је план рада за 2010. годину који
је предложио мр Драго Војводић, који је
посебно нагласио потребу спровођења
пројеката, као што су наше новине »Мостови«, смотра српског фолклора, која ће
имати такмичарски карактер за учешће
на европској смотри фолклора, Васкршњи
сабор, активности око рјешавања статуса
српске националне заједнице; отварање
медијског простора на свим подручјима,
боља сарадња са друштвима, институцијама матице и Републике Словеније.
У дискусији, а у вези са програмом рада
наглашена је потреба успостављања контаката и боље и целисходније сарадње са
институцијама, прије свега са Амбасадама.
Наглашена је потреба по већој активности
друштава и сарадње са словеначким институцијама, затим о раду са младима и њиховом укључивању у рад и вођење друштава.
Потребно је ангажовање у вези учења српског језика и отварања школа на српском
језику. У вези медија да се захтијева отварање штампаних и електронских медија за
нашу националну заједницу.
На крају свог засиједања скупштина је усвојила план рада за 2010. годину а дружење
је настављено уз коктел и закуску.
Душан Јовановић
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Велики успјехзлато и два сребра
На 15. европској смотри српског фолклора дијаспоре која је одржана 22. и 23. маја 2010. године у Брчком фолклорне
групе српских друштава из Словеније освајањем златне и двије сребрне плакете постигле до сада највећу успјех на
овом такмичењу
15. европска смотра српског фолклора дијаспоре одржана је 22. и 23. маја
2010. године у Брчком а на смотри је у
такмичарском дијелу учествовало 29
фолклорних група из седам земаља
Европе међу којима и пет фолклорних
група из Словеније. Била је ово манифестација са до сада највећим бројем
учесника а град Брчко као домаћин
потрудио се да свима који су учествовали или били као гости буде лијепо и
незаборавно.
Смотра је након уводног концерта и
наступа фолклорних група из Босне и
Херцеговине отворена 22. маја 2010.
године. У поздравним говорима учесницима су се обратили протојереј
стафрофор Славко Максимовић, за-

Са побједничким пехаром

КД Брдо Крањ
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тим Мићо Ћетковић, предсједавајући
Савјета смотре, Вукман Кривокућа,
испред Владе Републике Србије и Министарства за дијаспору и Проко Драгосављевић, министар за породицу,
омладину и спорт у Влади Републике
Српске, који је и отворио овогодишњу
смотру.

КУД Младост Љубљана

Послије свечаног отварања услиједио
је дефиле свих учесника улицама Брчког, на којима су их аплаузима поздрављали грађани а чланови 29 друштава
у разноврсним и богатим народним ношњама узвраћали су пјесмом и игром.
Првог такмичарског дана наступило је 18 фолклорних група, сва наша
друштва наступала су тог дана и свих
пет друштава имало је веома квалитетан наступ, својим кореографијама,
ношњама, пјесмом и игром одушевили су до задњег мјеста попуњено
гледалиште и као да су стим најавили
највећи успјех.

СКПД Свети Сава Крањ

Другог дана такмичарског програма
наступило је осталих 11 друштава након чега је услиједила пауза до проглашења побједника.
Проглашење, као и наступи, одржано је у сали Гимназије ‹›Васо Пелагић››
пред препуним гледалиштем. Након
проглашења одржан је концерт групе
Легенде.
Побједник јубиларне 15. европске
смотре српског фолклора дијаспоре и
добитник најсјајнијег пехара и Златне
плакете је Културно друштво „Брдо“ из
Крања за кореографију „Кад бапне гоч
у мене срце да искочи“-игре из Црне
Траве.

СКД Ново Место

СКУД Видовдан Љубљана

Сребрне плакете освојили су КУД „Младост“ из Љубљане за кореографију „Голуб г›ка на јабука“-игре из Босилеградског Крајишта и СКПД „Свети Сава“ из
Крања за кореографију „Орачки бал“игре из Баната.
Побједницима и добитницима златне и сребрних плакета честитамо на
великом успјеху а свим нашим друштвима честитамо на квалитетном наступу и презентацији српских друштава
из Словеније са жељом да се овакав
успјех понови и на наредним смотрама
а слиједећа ће бити одржана јуна 2011.
године у Београду.
Душан Јовановић

08 | Актуелно

|

Јун 2010

Сусрет са председником
Владе Србије
Делегација ССДС на пријему који је приредила Амбасада Србије у Љубљани сусрела се и разговарала са др
Мирком Цветковићем, председником Владе Републике Србије

Амбасадор Републике Србије у
Љубљани је у Гранд хотелу Унион у Љубљани 26.5.2010. поводом
посете председника Владе Републике Србије др Мирка Цветковића Словенији приредио пријем
представника српских културних
и других друштава, угледних привредника и других јавних и политичких званичника у Републици
Словенији.
Делегација
Савеза
српских
друштава Словеније у којој су
били мр Драго Војводић, председник ССДС, Никола Тодоровић,
секретар ССДС и делегат у Скупштини дијаспоре и Срба у региону,
Жељко Аничић, подпредседник
ССДС и Душан Јовановић, уредник
Мостова, је приликом сусрета са
премијером Цветковићем изра-

У разговору са представницима ССДС

зила задовољство због ове посете, која продубљује и унапређује
свеукупне политичке и привредне
односе и сарадњу између двају држава и њених народа, што се као
позитивно одражава и за Србе у
Словенији и Словенце у Србији.
Премијер Цветковић је посебно
изразио задовољство што и Савез српских друштава Словеније
својим радом доприноси тим добрим односима, а посебно је изразио задовољство што Срби у
Словенији градимо грандиозни
културно пасторални центар у
Љубљани и обећао да ће Влада Републике Србије са својим доприносом помоћи у тој изградњи.
Никола Тодоровић
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Запевајмо пјесму
Сви језици света имају дијалекте
па тако и наш српски језик. Међутим, постоји једна велика разлика
између нас Срба и осталих народа, када је у питању језик, како у
говорном тако и у писаном облику.
Док је код осталих народа пракса
да се мањинске групације прилагоде већини када је у питању књижевни језик, код нас није тако.
Мислим да смо једини народ на
земаљској кугли који равноправно користи ћирилицу и латиницу,
екавски и ијекавски. Да ли нам је
то потребно? Да ли су Руси, Грци,
Бугари… мање вредни и мање успешни од нас?
Арапи имају своје писмо, Јевреји
своје, Јапанци, Кинези, … Код
свих њих се само за техничке
сврхе употребљава »западна варијанта«, то јест латиница.
Многи тврде како је за нас боље
што је овако, да смо бољи, паметнији, … А сви знамо докле нас је
довела наша памет. Иоле образованом човеку је јасно да наша
подељеност иде у прилог онима
који нас не воле (зашто не рећи
управо тако?) и који тврде да на
десној и левој обали Дрине не
живи исти народ, те стога морају
на веке веков остати раздвојени.
Рођен сам на локалитету ијекавског дијалекта (Сански Мост). Од
1974. године живим у Словенији,
а од 1992. пишем поезију. У своме
изражавању користим ЕКАВСКИ
дијалект.
Зашто? Па зато што не желим бити
пјесник свога села, него песник целог Српства.

Навешћу неколико разлога зашто
сам се одлучио за екавски.
1. Због природе посла којим се
бавим професионално, одлично
познајем ситуацију у Словенији.
Када бисмо, на пример, саставили
мање образоване људе из Марибора, Копра, Новог места, Јесеница, … једва би се разумели. Али је
зато књижевни језик (телевизија,
радио, часописи, књиге) јединствен.
2. Једини нобеловац на пољу књижевности са наших простора, Хрват Иво Андрић (1892. – 1975.), за
кога је Добрица Ћосић рекао да је
највећи нерођени Србин, већину
својих дела написао је на српском
језику – ЕКАВСКИ.
3. Споменимо (у прилог нашој
разликости) двојицу великих песника, Херцеговаца. Први је врло
мало путовао по свету. Превише
везан за свој Мостар и тамошње
прилике, пјевао је Емини, Фикрети, Шерифи, …, туговао за босанским муслиманима који су напуштали Босну после пада Турске
(“Остајте овдје”), мада је имао и
лепих песама о Српству. Тек пред
крај живота је написао неке песме
на екавском.
Други Херцеговац, мада велики
пријатељ претходно споменутог,
био је у свему потпуно супротан.
Из Требиња га је пут одвео на све
крајеве света. Био је, како би се
то данас рекло, космополита у
правом смислу речи. Написао је
огромно песама и то каквих! (У
књизи Богдана Поповића АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ
заступљен је са највећим бројем
песама). Велика већина његових песама је написана екавским
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дијалектом. Узимам себи за право
да овде запишем: најбољи српски
песник! Сви боље упућени су наравно препознали Алексу Шантића (1868. – 1924.) и Јована Дучића (1871. – 1943.).
Због начина изражавања и тематике, Шантић је пуно више био заступљен у читанкама, зато је више
познат ширим масама. Дучић је,
по другој страни, био превише
велик Србин, да би био цењен у
ондашњим приликама. Свим љубитељима књижевности топло
препоручујем да прочитају сва
његова дела – поезију и прозу.
4. Као задње, наведимо леп пример из нашег окружења данашњих дана.
Наш парох, отац Перан Бошковић, већ неколико година врло
успешно у проповеди користи
екавски дијалект. Познато је да
има оних који му то замерају.
Просто је несхватљиво да тако
мисле! Зар је тешко закључити да
отац Перан представља све Србе
у Словенији, како оне из Бијељине, Бањалуке, Книна, тако и оне са
Косова, из Ниша, Новог Сада и наравно Београда.
Да закључим – све је у нашим
главама! Ја ћу и даље са својом
мајком пјевати, али ће зато моја
муза – певати.
Јасно ми је да се многи неће сложита са мном. Њима кажем следеће: сваку добру пјесму ћу радо
читати и ценити, као да је – ПЕСМА.
Маринко Јагодић Маки
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О лепоти физичкој
и духовној
Скица за предавање одржано 14. децембра 2003. у школи ‹›Девојка од стила››
Од ране младости урезала ми
се у душу једна опомена А. П. Чехова,
коју преносим и препоручујем. „На човеку све треба да је лепо: и лице и мисли, и тело и одело“. Ја бих додао: нека
буде леп и наш језик, говор наш! У нас
се као коров проширила псовка, знак
немоћи да се влада нашим дивним језиком. Псују чак и деца, девојчице и девојке. Надам се да се ви клоните ружних
и прљавих речи. То није лако, јер језик
нам је загађен. Псовка је наша народна
срамота. Продрла је и у књижевност, и
у позориште, јер и неки писци не одолевају просташтву, него полажу оружје
пред њим. Слаби су то писци! Извесни
јунаци нашег нобеловца Иве Андрића
баш жестоко псују, али непосредне
псовке у тексту нема, иако је присутна.
То присуство се огледа у утиску и последицама које гадна псовка оставља у паници и страху оних на које насрће.
Лепота, особито женска, на високој је цени од самих почетака људске
културе. Тројански рат, који траје десет
година између Грка и Тројанаца, води
се због изузетне лепоте једне жене –
Јелене. Наиме, Парис, син краља Троје
Пријама, одређен је да пресуди која је
од богиња најлепша: Хера, Атена или
Афродита? Хера нуди Парису богатство
и власт над Азијом, ако њој поклони
златну јабуку, намењену најлепшој, јабуку коју је убацила богиња свађе Ерида, јер је нису пустили на једну велику
свадбену свечаност, на којој су били сви
остали богови и богиње. Атена обећава
лепом Парису ратну славу и мудрост, а
Афродита – најлепшу жену тадашњег
света, кћер Зевса и Леде, а жену спартанског краља Менелаја. Парис за најлепшу проглашава Афродиту и тако добива лепу Јелену, коју одводи у Троју;
али због те отмице сви Грци крећу у рат
против Троје. Рат због лепоте, који ће
трајати десет лета и у коме ће изгинути
многи јунаци, најбољи људи тог митског доба. После стравичних губитака,
ојађени тројански старци се питају: зар
имају смисла толике жртве само због

једне лепе жене? И близу су закључка
да тај велики рат зацело нема смисла.
Међутим, док они тако расправљају,
низ стубе силази лепа Јелена и њена
лепота засењује старце, који – озрачени њоме – наједном мењају мишљење
и закључују да рат због такве и толике
лепоте има оправдања. Међутим, ту лепоту песник Хомер не описује, него само
дочарава њено величанствено зрачење,
моћан утисак који оставља и на разборите старце. Пример је то изванредног
уметничког такта: јер да је Хомер описао
Јеленину лепоту непосредно, ко зна да
ли би она нама била баш толико лепа?
Времена се мењају, па и укуси и мерила
лепоте. Овако сваки читалац може, на
свој начин, да одсања и дочара ту савршену лепоту, лепоту Јелене – жене које
нема. Тако је у песништву, тако је поготово у музици, али тако не може бити у
вајарству и сликарству. У париском Лувру људи се диве лепоти Милоске Венере (или Афродите). Савршени склад
њеног тела и љупкост њеног лика још су
мерило за избор најлепших жена. Она је
норма кад се бира мис неке земље или
целог света.
У берлинском музеју сличну
пажњу, пуну дивљења, изазива лик Нефретите, жене египатског фараона Аменофиса Четвртог, из трећег-четвртог
миленијума пре Христа. Пред њом сам
стајао задивљен ништа мање него пред
Венером Милоском или Леонардовом
Мона Лизом. Јер у питању је, зацело,
вечита лепота, која је победила векове,
током око шест тисућа лета. Тај тријумф
није могла да оствари само физичка лепота, него су с њом удружене лепота духовна и душевна. Склад је савршен.
Има ли нешто лепше од лепоте?
– питате се и питам се. Сећам се Лафонтеновог одговора: „Љупкост је још лепша
од лепоте“. У књижевним делима то је
често и спонтано долазило до изражаја.
Сад мислим на један од највећих романа
светске књижевности – Толстојев „Рат и
мир“. Већ на првим страницама предста-

вљена је девојка савршене физичке лепоте, кћи кнеза Василија, Елен Курагина.
Није она потпуно лишена љупкости, али
је, ипак, само празна телесна лепота. Насупрот њој је Наташа Ростова, и она на
свој начин лепа, али пре свега душевно
богата, оличење раскошног живота, која
ће изродити бројно потомство. Ту је и
кнегињица Марија Болконска, нимало
лепа, чак ружна, али богата духовношћу,
тако да кад је љубав оплемени, њена
се ружноћа и не примећује. Унутарње
зрачење надвладава ружноћу и тад кнегињица Марија бива преображена, готово лепа. И Наташа и Марија боре се за
срећу, и зато што се боре – заслужују је
и освајају.
Савршена лепота и срећа ретко
кад иду заједно. Јелена тројанска није
била најсрећнија. Ана Карењина завршава под точковима воза, а Ема Бовари испија отров. „Нема срећне љубави“
– каже песник Арагон, а то сјајно пева
шансонијер, и сам поет, Жорж Брасенс,
пратећи се на гитари. Дени де Ружмон,
у знаменитој књизи „Љубав и Запад“,
тврди да љубавна страст по правилу
иде руку под руку са страдањем. Велика љубав се често претвара у трагичну
љубав. Све што је претерано води ка
том искушењу. Као у свим стварима, и
овде је битна мера, која је предуслов
равнотеже. Не мање је важна свест о
пролазности лепоте физичке, која крчи
пут за лепоту духовну и моралну, ореол
пропадљивој телесној дивоти.
Достојевски је негде, устима
свог јунака, рекао: „Лепота ће спасти
свет“. Сигурно не само физичка лепота, него она која кроз склад тела и духа
води ка вишим моралним вредностима,
истини и правди. Насупрот њој је кобна
лепота која вуче у несрећу и пропаст,
како ону која је њено оличење, тако и
оне који је обожавају. У власти те демонске лепоте је Настасја Филиповна, јунакиња из романа „Идиот“, Фјодора Михаиловича Достојевскога, који људске
врлине и мане често изоштрава до крај-
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ности, откривајући им суштину кроз велика искушења.
Ја бих да ово умовање преведемо у свакодневницу, па да сад мало
размишљамо о лепоти и скромности, о
укусу, моди и помодарству. На посао, у
школу, на факултет није лепо ићи претерано дотерана и нашминкана. Једно
је вечерњи стил, кад се забавља и ужива, а друго дневни, кад се ради. Годинама сам предавао на Сорбони и другим
француским универзитетима: студенткиње су на предавањима и испитима
врло скромно одевене и рекло би се ненашминкане. (Додуше, најбоље је нашминкана девојка на којој се шминка не
примећује). Изузетак је, у мојој професорској пракси, била једна изузетно даровита и учена докторанткиња, српског
порекла, родом из Београда: на докторски испит је дошла у пренаглашено
краткој (мини) сукњи, што Францускиња
готово никад не би учинила.
Посматрао сам и наше жене у
Француској, обичне раднице: неке од
њих се толико дотерују и мажу да превазилазе цуре са Пигала, јер не знају да
нађу меру, угледајући се на оне смерне
Парижанке које не штрче; а најмање
штрче и једноставношћу се одликују
даме племићког порекла. Скромност је
често знак њиховог препознавања, као
што је неодмереност пратиља скоројевића и полусвета. У тој области много је
послова за васпитаче просветитељског
духа.
Мода се понекад претвара у
правог тиранина, у насилницу, од које се
тешко можемо ослободити. Не робујте
помодарству! – то је лудило, порез на
наивност, ту сестру глупости. Давно је
речено, много пре наше епохе у којој
моћни медији заводе на странпутице, да
су промене моде порез који вештина сиромаха удара на таштину богаташа. Али
сад ти што диктирају моду више нису сиромаси, нити су они који слушају њихов
диктат само богаташи. Лудило је захватило мноштво. Неко је казао да је мода
отменост која бежи од вулгарности у
страху да ће бити достигнута. Свако се
на крају прилагоди агресивној моди…
Уводе је лудаци, а терају мудраци.
Неке су жене толике робиње
моде да носе одећу која им не пристаје,
рецимо кратке сукње које откривају нелепе, дебеле или криве ноге, уместо да
сакривају своје недостатке, одевајући
се по сопственој моди, по свом укусу.
Још је песник Матош упозоравао: „Мода,

како је познато, није ту да открива, већ
да сакрива; није измишљена толико
за повећање лепоте, колико за сакривање грдобе››. „Мода је тако специфично човечанска да има, као све велике
и невелике страсти, своје хероје: фићфириће… јер један лудак ствара десет
лудака (та пословица је постала лажна!).
Један лудак их може створити хиљаду,
али трговкиња помодном робом ствара
на милионе лудакиња“.
Зар треба даље да развијамо
ову тему? И сами знате колико наша поколења робују извиканим маркама…
Није ли боље да се обратимо
философима и песницима, који су умовали о лепоти? Древни мудрац Демокрит нам поручује: ‹›Лепота је нешто животињско ако није удружена са умом››.
А када јесте, има чудотворну моћ, јер
‹›лепота може ганути и најтврђа срца››;
она обуздава сваку срџбу и оплемењује
човека.
Глупа лепота није лепота – наглашава руски писац Гончаров. По философу Канту, лепо је симбол морално
доброг. Разлика између појмова лепо
и добро – ништавна је. Ја се често ослањам на Бетовеново уверење: ‹›Не
признајем други знак надмоћности,
осим доброте››. Може неко бити ружан
као Квазимодо, али ако има племенито
срце, ако чини добро – надмоћан је.
Рекао бих још нешто: о неухватљивости, о недокучивости лепоте. Песникиња Сапфа, из античке Грчке, са Лезбоса, говори о лепоти као наговештају:
„Ја ипак мислим да је најлепше оно што
љубимо са слутњом у души“. Лепота обитава и у пределима сна. Зато наш песник
Јован Дучић каже жени коју обожава:
„Остај недостижна, нема и далека,
Јер је сан о срећи више него срећа“.
У истом регистру је и Десанка
Максимовић у популарној песми ‚‚Стрепња“ коју треба да знате наизуст:
„Не, немој ми прићи! Хоћу издалека
да волим и желим ока твоја два.
Јер срећа је лепа само док се чека,
док од себе само наговештај да.
Не, немој ми прићи! Има више дражи
ова слатка стрепња, чекање и стра.
Све је много лепше донде док се тражи,
о чему се само тек по слутњи зна
Не, немој ми прићи! Нашто то, и чему?
Издалека само све ко звезда сја.
Издалека само дивимо се свему.
Не, нек ми не приђу ока твоја два.“

|

Размишљања

|

11

Из сличних разлога је француски писац Стендал рекао: „Лепота је
обећање среће“, то је голуб на грани,
који зачас прхне, одлети. Саветује се
опрез кад је реч о лепоти: „Лепота увек
мушкарцу и жени доноси више бола
него радости“, и уколико јаче распаљује
страсти, утолико неодољивије води у
страдање.
Жена се најчешће слави као
обитавалиште лепоте. Мушкарци јој
признају надмоћност и истичу јој похвале: „Жена је племенитија од мушкараца
и не осврће се као он само на спољашњу лепоту“. (Пирандело) „Причекајмо
да једна жена престане бити лепа да
бисмо могли оценити њену праву вредност“. Она тад зрачи мудрошћу и добротом, постаје духовно и морално лепа:
као мајка и као бака. Свако доба и сваки
узраст имају своја преимућства.
Велики војсковођа и државник
Наполеон стизао је не само да осваја и
жене него и да размишља о њима: „Лепа
жена допада се очима, добра жена свиђа
се срцу; једна је драгуљ, друга – ризница“. Очигледно је преимућство ове друге, јер у ризници је више драгуља.
Жене су наше огледало „које
људи узаман разбијају, љути на властиту
грдобу“. Велика је моћ жене, која надахњује љубав и страст: „Жене нас бацају
назад, у стање примитивног човека, или
нас дижу више и од највише звезде“ (Мередит). У сваком случају поштујте жену
јер то јесте (или је била) и ваша мајка.
„Жена стоји, као капија, на излазу и на улазу овога света“ – дивно каже
Иво Андрић. „Где се жене поштују тамо
је и бозима угођено; где се женама не
исказује поштовање тамо ни једно дело
не доноси плода“ – порука је древног
индијског спева „Махабхарата“. Сродну
мисао, као одјек, налазимо и у делу нашег Доситеја Обрадовића.
Нико није одао веће признање
жени од једног привидног безбожника,
уствари боготражитеља, Максима Горког: „Боже, само је жена, жена Мати, равна Теби; а можда је и виша од Тебе: јер ти
када си стварао, ниси патио“.
(Са допуштењем и благословом
аутора преузето из књиге: „Поруке Драгана Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Миша
Анастасијевић
Приликом посете Београду руски књижевник и књижевни критичар Дмитриј Сергејевич Мерешковски скренуо је
пажњу на «интимност» натписа на згради Ректората и да ту треба уместо имена Миша исписати право крштено име
дародавца.
Међутим, крштено име капетан Мише нико
до сада није успео да открије. У свим документима, како ранијим, док је био сасвим
млад и непознат, тако и каснијим, једино
име које је било записано и које се налазило у свим његовим потписима било је
Миша. Стога је могуће да не означава деминуцију неког другог имена већ је заправо
његово право крштено име.
Родно место капетан Мише је Пореч на Дунаву које се као варош први пут помиње
тек у XVIII веку. Аустријанци га наводе у
свом попису насеља, и то као једно од најнасељенијих места у том крају. На територији Поречког дистрикта тада се налазило
око 15 насеља сеоског типа. У Поречу су
живели људи из свих крајева света. Припадници Турске царевине, као и других
тадашњих источњачких и западних царевина, радо су се насељавали у Поречу. То
су већином били трговци, војници, лађари
али и разни авантуристи и пробисвети, које
је ту привукло ово погранично место погодно за трговину.
У том необичном амбијенту трговине, дунавског бродарења, бучне бродоградње и
мукотрпног тегљења бродова родио се 24.
фебруара 1803. године Миша Анастасијевић. Мајка Ружа, обична жена и домаћица тога времена, умире на порођају. Отац
Анастас, према чијем имену Миша касније
изводи своје презиме, бавио се земљорадњом и ситном трговином што је тада
било уобичајено у Подунављу а и у другим
српским крајевима.
Да би могао да одгаји сина, отац Анастас
се убрзо жени Миљом, удовицом без деце,
која се о Миши старала као права мајка до
краја живота. Када је Миши било непуне
три године, умире му и отац Анастас те би
Миша остао сироче да му судбина није подарила помајку Миљу. Наследство које му
је остало од оца било је незнатно. Састојало се од малог винограда на десној обали
Дунава на Поречком острву, десет јутара
плодне земље с кућом плетаром и дућаном
чији еспап није вредео више од 400 гроша.
Мишине прве године живота поклапају се
са бурним годинама Првог српског устанка.
Што су се више ређале победе устаника,

Капетан Мишино здање
на Мишару, Малајници, Иванковцу и другде, то је притисак Турака на народ у још
непобуњеним крајевима бивао све већи.
Наравно да је са зулумима и злочинима Турака растао и страх међу људима те су многи спас налазили у бекству преко Дунава у
Аустрију. Бежало се углавном ноћу, у претовареним чамцима, често без игде ичега, док
су за бегунцима халаучући надирали Турци
жељни плена и робља. Једне такве ноћи
Дунав, у малом чамцу, прелази и Миља са
Мишом, сама веслајући, јер су Турци ту ноћ
купили робље и по Поречу. Тај први сусрет
са Аустријом збио се крајем 1805. године.
У ноћи између 13. и 14. јануара 1806. Миленко Стојковић заузима Пореч. Одмах
утврђује град и претвара га у своје седиште. Успеси устаника, а посебно заузимање Београда новембра 1806, охрабрили
су избеглице те се масовно враћају на своја
огњишта.
За време избеглиштва у Аустрији Миља и
Миша сусрећу трговца Стојана Матрошлију
који, сазнавши за њихов дућан у Поречу,
предлаже да се уортаче. Тако се после повратка у Пореч код Миље и Мише усељава

трговац Стојан са женом Настом и ћерком
Маријом. Стојан је водио трговину док се
Миља са Настом и Маријом старала о кући.
Мишу Миља уписује у основну школу. Та
школа у Поречу је била једна од првооснованих у Србији, према М. Ђ. Милићевићу
већ 1807. године.
Заједничка трговина је кренула успешно.
Зарада се делила на пола, па је то Миши
омогућило да похађа школу што је за оно
време била реткост и за децу чији су родитељи били знатно имућнији од Миље.
На жалост, овај ортаклук није дуго трајао.
Стојан умире 1812. оставивши Миљи и
својој жени Насти 1.200 дуката и по ниску
од по 6 дуката цесарских што им је обезбеђивало пристојан живот.
Долази 1813. година која Србији доноси
велике невоље. Бежећи испред распомамљених Турака, Миља са Мишом поново
прелази преко Дунава. На аустријској страни се склањају код Миљиног рођака попа
Јове. Миши је сада већ десет година те добија прве обавезе. Дужност му је била да
чува овце попа Јове. Октобра 1813. султан
даје Србима општу амнестију те се уводи
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турска цивилна управа а стварају се и услови за повратак избеглица. Међу првима
се у Пореч враћа Миша са Миљом. Како се
стари учитељ још није био вратио у школу,
Поречани ангажују Мишу као привременог
учитеља са платом од осам гроша месечно.
Тако са непуних једанаест година Миша
постаје учитељ шеснаесторици ученика
од којих су многи били старији па и физички много јачи од њега. Ускоро се из збега
враћа учитељ те му Миша, и поред успешно
обављаног посла, одмах уступа место.
Међутим, ово учитељевање му доноси углед писменог човека те га Бејшир-ага са
Адакалеа узима за свог писара. Али Миша
није могао дуго да остане на том послу јер
га је болела турска неправда и њихови зулуми те ускоро бежи натраг у Пореч где
почиње да ради у трговини. Радио је као
трговачки помоћник код једног од многобројних поречких трговаца за знатно мању
плату но што је имао на Адакалеу, али како
је касније сам говорио, најважније му је
било да опет буде са својима и помајком
Миљом.
Током 1817. кнез Милош долази у Пореч
где на место дотадашњег болесног начелника поставља Јоксу Милосављевића, а
за нахијског писара Стефана Стефановића
- Тенку. Сазнавши за Мишине способности,
Јокса га поставља за ђумругџију на скели Добровачкој. Као ђумругџија радио је
све до 1822. године. Ово је било једно од
значајнијих занимања у то доба. Оличавало је власт, пружало могућност додира са
највиђенијим и најбогатијим људима тога
времена који су се сви бавили и трговином.
Напуштајући ђумрук, Миша је имао већ око
300 гроша уштеђевине.
Сада се Миша Анастасијевић коначно определио за трговину где до пуног изражаја
долази његов таленат, неисцрпна енергија,
организаторске способности и интуиција.
Већ крајем прве године трговања Мишин
капитал прелази 6.000 гроша те се као
двадесетогодишњак сврстава међу богате
људе Србије.
Тек када му је трговина добро кренула,
Миша се одлучује на женидбу. У селу Брзаски, на аустро-румунској страни Дунава, у
српској кући попа Илије Урошевића одраније је запазио млађу Илијину кћи Христину, којом се оженио 1825. године. Христинин брат Сима Урошевић је тада био један
од писара-секретара кнеза Милоша, што
ипак није било занемарљиво при Мишином избору.
Око Мишиног звања Дунавског капетана постоје различита гледишта. Према Б.
Куниберту, «кнез Милош је по угледу на
руска звања завео војничко-грађанске чинове, тако да је сваки положај у грађанској
хијерархији имао одговарајући војни чин.
Даље, било је то на известан начин задовољавање његове сујете а и жеља да доде-
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ли почасно одликовање свима који су му
учинили какву услугу у првим данима његове владавине».
Звање које је кнез Милош доделио Миши
Анастасијевићу није било у потпуности
почасно, иако није било надокнађивано одређеном платом. У сваком случају,
било је у тесној вези са Милошевом политиком после 1833. и његовом жељом за
унапређењем трговине са Влашком. Овим
звањем је капетан Миша стекао завидно
место у српској држави тога времена, али
то никако није умањило његов интерес
за трговину. Сада је као Дунавски капетан
имао јурисдикцију у трговачким и трговачко-превозничким споровима. Савременици нам нису оставили никаквог трага о
споровима у којима се капетан Миша појављује у улози судије.
Интересантно да ни један биограф капетан
Мише, ни Милан Ђ. Милићевић ни Матија
Бан, не бележе када, где и од кога је капетан
Миша добио титулу мајора, да ли од кнеза
Милоша Обреновића или кнеза Александра Карађорђевића. Др Петар Милосављевић чак сумња да ју је можда сам присвојио. Могућно је да са толиким богатством
није ни хтео ни могао да у Влашкој буде на
најнижој лествици бојарске хијерархије.
Како било да било, тек кнез Михаило, као
што ћемо видети, назива га мајор Миша 10.
априла 1861. године, а Матија Бан пише рад
под називом «Живот мајора Мише Анастасијевића».
Негде током 1857. капетан Миша Анастасијевић почиње изградњу свог велелепног
здања на Великој пијаци по пројекту чешког архитекте Јана Неволе. Пред сам почетак одржавања Светоандрејске скупштине
капетан Миша са ћерком Саром и зетом
Ђорђем Карађорђевићем у управо довршеном здању прима посланике од којих
већина можда први пут улази у једну тако
величанствену грађевину која је могла да
се мери са многим дворовима тадашње Европе.
Дана 12. фебруара 1863. Миша Анастасијевић је написао завештајно писмо министру
просвете којим своје велелепно здање поклања «своме отечеству», за просветне потребе. Кнез Михаило је својеручним писмом
Миши Анастасијевићу захвалио на великом
дару а 2. марта те године је и обишао здање.
Ту су биле смештене Велика школа, Гимназија, Министарство просвете, Народна библиотека и Музеј.
У тој згради, тј. у згради Велике школе одржана је и Велика госпоинска скупштина (од
15. августа до 6. септембра 1864. године).
Трговина сољу је покривала све огромне
трошкове које је Миша Анастасијевић чинио и прихватао, ваљда и стога што је био
без мушке деце те није имао «за кога да
чува». Трговина сољу јењава око 1865-66.

Миша Анастасијевић
године. Тада распродаје сву своју со а спахилуци му постају једини извор прихода.
За све што је чинио, Миша Анастасијевић
је, према казивању Матије Бана, био одликован Таковским крстом ИИ реда, руским
Орденом Светог Станислава, турским Нишан-Ифтикаром, Орденом румунске звезде
и немачким Валдеком.
Боравећи у Влашкој, Миша Анастасијевић
поред путовања по Европи са пријатељима
и члановима своје бројне породице, организује и балове, позоришне представе, као
и лов за нови краљевски пар, за краља Карла и краљицу Силву.
За капетан Мишу се тада говорило: «Где год
се појави, из њега је цурело злато». А према Милану Ђ. Милићевићу, злато се згртало пред његовим ногама а он га је улагао у
послове, давао под интерес, раздавао у добротворне сврхе или «бацао кроз прозор».
На дан 27. јануара 1885. године у Букурешту,
у својој кући у Улици Доамна бр. 6 умро је
капетан Миша Анастасијевић. Сахрањен је
у Клежанима у својој задужбинској цркви.
Још давне 1909. основан је Одбор који је
имао задатак да се земни остаци великог
добротвора српске просвете и културе
Мише Анастасијевића пренесу у Београд.
Од тада је протекло преко осамдесет година а капетан Миша и даље почива у земљотресом од 1977. године руинираној цркви у
Клежанима готово сасвим заборављен од
«свога отечества».
Приредио: Душан Јовановић
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Gostovanje na
festivalu FAMA 2010
Predstava ''Lepo je biti riba dok nisi na udici''
bila je izvedena u Ljubljani, na slovenačkom
i srpskom jeziku, u novembru 2009. (DIC
KREATORIJ). Ove godine smo sa predstavom
gostovali na Festivalu autorske monodrame
koji se odvijao od 26. – 28. marta 2010. u
AKUD ’’Lola’’, Teatar levo. Datum nije izabran
slučajno – 27. mart je Svetski dan pozorišta
koji su učesnici i publika pozdravili čitanjem
poruke povodom praznika.
Na festivalu su učestvovala amaterska
pozorišta kao i izvođači profesionalci iz Bosne
i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Bugarske.
Selektor Sunčica Milosavljević je u program
festivala uvrstila različite tematike i kvalitete
predstava koje su ponudile nove autorske
tekstove, a takođe i izvođenje znanih
tekstova na nov, autorski način. Teme kojima
su se bavili izvođači bile su: tradicionalni
patrijarhalni odnosi u društvu, odnos
selo-grad, kritika savremenog medijskog
prostora i borbe za opstanak po svaku cenu.
Svakodnevno su se održavale radionice i
okrugli stolovi, razgovori o predstavama
i sa njihovim autorima. Moj utisak je da je
tema ''patrijarhalni odnosi'' još uvek izuzetno
škakljiva i pokazuje potrebu da se češće
pojavljuje u umetničkom stvaranju. Ubeđeni
smo da na početku 21. veka ne postoje
razlike u afirmaciji žena i muškaraca, ali
svakodnevni život, na žalost, pokazuje da to
nije tako.
AKUD ''Lola'' iz Beograda organizuje Festival
autorske monodrame u želji da doprinese
promociji umetnosti glumca, unapređenju
pozorišne kulture i afirmaciji savremenog

scenskog stvaralaštva. Na Festivalu učestvuju
scenska ostvarenja u izvođenju jednog
glumca – izvođača u žanru drame, komedije,
satiričnog kabarea, plesa, performansa, itd.
Naša predstava, koju su financijski podržali
JSKD i Društvo Srpska zajednica, doživela
je lep uspeh. Lili Bačer Kermavner je
monokomediju ovaj puta izvela sama na
srpskom jeziku i svi mi koji smo gledali
predstavu ranije u Ljubljani i sada u
Beogradu, bili smo mišljenja da je to bilo
najbolje izvođenje do sada. Pošto je tekst
nastao na srpskom jeziku (pa je tek naknadno
preveden na slovenački), tek je izvođenjem u
originalu dobio svu dubinu i bogatstvo .
Organizator festivala pobrinuo se takođe

Lili Bačer Kermavner
za dobru medijsku prezentaciju naše
monokomedije - glumica Lili Bačer
Kermavner je imala intervju na televiziji
Avala na dan izvođenja i tako pozvala

zainteresovanu javnost da nam se pridruži
prilikom izvođenja predstave. ''Lepo je
biti riba dok nisi na udici'' bila je zaključna
predstava festivala i dvorana AKUD ''Lola''
bila je premalena da bi primila sve koji su
došli da je vide, što je bilo za našu ekipu
baš stimulativno. Komentari publike posle
predstave bili su pohvalni, čula se i želja
da se predstava ponovi, čemu se nadamo i
sami. Možda uskoro, ako budemo izabrani za
festival u Zemunu.
Naravno, očekujemo i pozive od naših
društava u Sloveniji da nam ponude
gostovanje u svom kraju – predstava se sada
može izvesti ''u dva čina/na dva načina'', na
srpskom i slovenačkom jeziku. Verujem da
je, što se toga tiče, predstava napravila korak
više u međusobnom razumevanju naših
naroda i popularizaciji našega rada na polju
kulture.
Miomira Šegina, dramatičarka, pisac
Foto: Iva Musović
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Наступ фолклорне
секције ’’Слога’’ у Филаху
Дан је био као измишљен за путовање и упознавање нових пријатеља
који живе и раде нама сасвим близу,
у суседној Аустрији.
Наш циљ је био да се упознамо са
нашом браћом из Филаха, односно
са њиховим радом и начином на који
они успевају да представе српску
културу и традицију коју вековима
чувају Срби, било где да живе.
Окупили смо се у Новој Горици пред
''Точком'' у суботу, 17.4.2010. негде
око десет сати.
Путовање је било изузетно пријатно,
текло је у дивном расположењу наших фолклораша који су својом младошћу, лепотом и песмом желели да
покажу како је лепо бити члан једног
тако организованог друштва као што
је ''Слога''.
Наш пут се протезао кроз равничарски део Италије, и док би ударили
дланом о длан били смо већ надомак
Удина, а онда смо у даљини угледали
високе Алпе. Иако сам неколико пута
пролазио том цестом, размишљао
сам да ли је могуће проћи кроз те
стене и пробити се на територију

|

15

Аустрије, али очито многобројни
тунели су допринели да савладамо
препреке до жељеног циља.
Прво заустављање је било на неких
двадесет километара од Аустрије.
На својим мајицама фолклораши су
имали натпис - Фолклорна секција
Српског културног друштва ''Слога''.
Током нашег ћаскања на паркингу,
прилазе нам представници удружења Срба ''Вук Караџић'' из Трста,
почињемо разговор, размењујемо емаил адресе, бројеве телефона, мајице, ...
Наша фолклорна секција је својим
извођењем сплета игара из Србије
привукла много знатижељника који
су одушевљено посматрали ту лепршавост коју могу да донесу игра и
весеље.
После неког времена стигли смо на
периферију Филаха и одмах кренули
са припремом наступа наше омладине која представља огроман потенцијал нашега друштва.
Програм је почео око четири сата
после подне, а окупило се више од
десет фолклорних секција. Ми смо

се представили са две кореографије,
наступиле су обе групе (њих тридесет и двоје), а по нашој оцени доста квалитетно су играли и успешно
преставили СКД ''Слогу''. Аплаузи су
давали велики подстрек фолклорашима, као и њиховим родитељима
који заслужују посебну похвалу што
су своју децу усмерили на прави пут.
Након завршенога програма омладина је искористила прилику да ужива
уз квалитетан програм г. Тепића из
Крања, кога добро познајемо у Новој Горици. Журка је за нас трајала до
једанаест сати јер је пред нама био
далек пут до Нове Горице. Срећни и
задовољни због успешног наступа и
нових познанстава, понеки и видно
уморни, стигли смо у Нову Горицу.
Разишли смо се уз срдачне поздраве и уз констатацију да једва чекамо
уторак и четвртак да бисмо кренули
са новим пробама.
Текст и фотографије:
Илија Јанковић

Фолклорна група СКД ‘“Слога”
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Шаховски турнир
КПШД Вук Караџић
Почело је и са шахом. Дуго смо говорили да би требало оживјети шаховске
турнире које смо прије неколико година редовно организовали, али највише због бојазни да одзив неће бити
позитиван и да нећемо имати довољно
учесника, турнир смо одлагали. У годишњем плану рада друштва извршни
одбор је зацртао и два шаховска турнира, први појединачни заказали смо за
27. март 2010. године, а други екипни
за јесен. Након заказивања датума одржавања приступили смо организацији
и почели са рекламом. Путем плаката и
електронских медија обавјестили смо
јавност. Одзив је био добар.
Пријављено је 23 учесника из Љубљане, Крања, Шкофје Локе, Јесеница и Радовљице, међу њима и једна дјевојка
- Снежана Радић. Играно је по швајцарском систему на штоперицу, 9 кола по
10 минута. Играло се на 11 табли, а свако коло један шахиста био је слободан.
Турнир је компјутерски водио и судио
Драго Шифтар из шаховског друштва
Симп Радовљица. Након одиграна четири кола игру смо за кратко прекинули да би се мало поткрепили закуском
коју је припремило наше друштво. Након одиграних девет кола добили смо и
поредак. Пошто је ово био турнир чији

је циљ дружење, а не успјех по сваку
цијену (било је ту и чистих аматера а и
играча са неким рејтингом), поменућу
само прву тројицу који су награђени
пехарима, а сви остали шахисти добили су признање за учествовање.
1. Милорад Булатовић 8,5 бодова
2. Тугомир Кочевар 7,5 бодова
3. Раденко Главаш 7,0 бодова
На крају мислим да сви морамо бити
задовољни. Ми као организатори зато
што је турнир успио и протекао без
иједног инцидента, а учесници зато
што су се лијепо дружили и провјерили
своје знање.

Желим да се захвалим свим учесницима као и друштвима СКД Петар Кочић из
Крања, СКПД Свети Сава из Крања, КУД
Млади свет из Крања, МКД Илинден
Јесенице и СД Семберија из Љубљане
који су послали своје представнике.
Велику част нам је учинио и Никола Тодоровић из Љубљане, секретар Савеза
српских друштава Словеније и делегат
Срба из Словеније у Скупштини дијаспоре и Срба у региону.
Захваљујемо се и већ поменутој Снежани Радић као јединој представници
њежнијег пола. Посебну захвалност дугујемо Драги Шифтару који нам је посудио табле и штоперице, а уједно судио
и водио турнир. Хвала и свим нашим
пријатељима и члановима друштва
који су помогли да турнир успије. Увече смо приредили забаву на којој нас је
забављала група Балкан.
Милан Стојановић
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лом мјесту познатом широм Словеније,
а и ван њених граница, по умјетничком
ковању, а цијело мјесто је један музеј.
Било је ту још Срба из других крајева
радовљичке и јесеничке општине. Ми
смо били други по реду и под водством
Жељка Милановића наступили смо са
играма из централне Србије. Уз добар
наступ и громогласни аплауз после
наступа били смо потпуно задовољни
и добили још већи елан за будући рад.
А то нам је и признање јер смо послије
наступа добили ову дворану на коришћење за пробе фолклорне и пјевачке групе кад пожелимо, без икакве
надокнаде. Све ово нам даје подстрек
и уверава нас да смо на правом путу.
Дошао је и тај дан. Након дужег времена фолклорна група КПШД ''Вук
Караџић'' имала је свој први наступ.
Сваке године крајем марта одржава се традиционална међуопштинска смотра дјечјих и одраслих фолклорних група општина Радовљица,
Блед, Бохињ и Горје под покровитељством Јавног фонда Републике
Словеније за културне дјелатности.
Наступило је 7 словеначких група и
група КПШД ''Вук Караџић'', ми смо и

Фолклорна група КПСД Вук Караџић

једина од несловеначких етничких група која ради у овим општинама. Ове
године смотра је одржана 20.3.2010.
године у обновљеној дворани мјештана у Кропи (општина Радовљица).
Наша фолклорна група наступила је
у вечерњем програму (одрасли), у
ствари ми смо наступили у мјешовитом саставу јер је наступила и једна дјевојчица млађа од 15 година.
У дворани је било присутно неколико
стотина гледалаца међу којима су били
присутни и Срби који живе у овом ма-

Милан Стојановић
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Вече поезије,
драме, пјесме и игре
Српско културно друштво ''Петар Кочић'' је
24. 04. 2010. године организовало културно
забавни програм под називом: ''Вече поезије, драме, пјесме и игре''. Програм је суфинансирала Градска општина Крањ.

(Црни Карађорђе)

Програм је одржан у дворани КС Стражишче – Крањ. Пред препуном двораном
присутних чланова и пријатеља друштва, у
првом дијелу програма наступио је Бошко
Ђурђевић, глумац Народног позоришта из
Бања Луке.

Делић текста: монолог Бошка Ђурђевића
''Ко хоће пред народом стајати, мора чиста
образа. Не бива се првак само у почасти…
Ко хоће да влада дуго и правично мора
најпре да служи… Тако чини па се добру
надај! Мржњи не треба повода. Мир на
мржњи и у страху, не држи се таман колико и оно што је штапом по води написано.
Онај ко страхом влада, мржњу сије а жање
олују… А то што сам брата погубио … то
сам наредио …Вожд сам!

Поред монодраме (Посљедњи дани Петра
Кочића), Бошко Ђурђевић је рецитовао неколико пјесмица од више писаца. Препуна
дворана је са одушевљењем слушала и
многобројним аплаудирањем наградила
врхунско извођење појединих ликова као:
(Церска битка – лик Поручника Тасића –
текст Душана Ковачевића и лик Карађорђа
– Битка за Србију )

После завршеног драмско-литерарног
дијела програм су наставили Пјевачка група СКД Петар Кочић, Пјевачка група СКПД
Свети Сава Крањ, Фолклорна група КПШД
Вук Караџић из Радовљице са играма из
централне Србије, Зоран Јевгенијевић, хармоникаш из Србије и његов ученик 12-годишњи Дејан Косић из Камника, веома талентован хармоникаш.

(Церска битка–лик Поручника
Тасића–текст Душана Ковачевића)

Највише пажње и овације присутне многобројне публике изазвао је наступ фолклорне групе СКД ''Петар Кочић'' Крањ. По први
пут приказане су пјесме и игре које су играли њихови дједови и баке, очеви и мајке, па
и они у својој младости. Подгрмечке игре
уз пјесму и музике: Бираће коло уз пјесму
женске групе, Вртиколо, Анчица и Шестица
уз свирку музика.

Делић текста: монолог Бошка Ђурђевића
''Затим, кад испалиш сву муницију, а непријатељ и даље наступа, на бајонет. Кад
сломе нож, на руке. Кад ти поломе руке, на
зубе. Кад ти избију последњи зуб, све док
мрдаш, док има, нападај. Затим, подофицира који викне 'Јуриш браћо', одмах ћу убити. Виче се само 'За мном браћо! За мном
браћо!'. Тако подофицир виче кад је испред
стотину војника, тако виче кад остане сам и
јуриша. Највише на свету мрзим да видим
мртвог војника и живог подофицира.

Права атракција изазвала је велике емоције међу многобројном публиком и изречене су све похвале од стране многобројних присутних чланова и гостију. Умјетничка водитељица фолклорне секције Дрена
Шобот похвалила је све играчице и играче

Фолклорна група СКД Петар Кочић

Бошко Ђурђевић
фолклорне секције. Посебне похвале заслужио је свирач на музикама Неђељко
Марић.
Предсједник друштва Неђељко Марић се
на крају захвалио свим учесницима у програму, а посебну захвалност и признање
уручио је водитељици програма Дијани
Кричковић и госту вечери Бошку Ђурђевићу.
Дружење се наставило до касно у ноћ уз
добру музику оркестра Милојчић Н. и пјевачице Екстра Мире. Више информација
(видео и слике) можете наћи на нашој интернет страни: www.skd-petarkocic.com
Пјевачка група СКД ''Петар Кочић'' је
17.04.2010. године учествовала на смотри
фолклора у Аустрији, у Филаху. Смотру
''Тромеђа'' организовало је СКД Никола Тесла из Филаха.

Драмска представа

Неђељко Марић
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Српско културно друштво ‘’Петар Кочић’’ наставља са својим активностима, овога пута спортским
Поводом куповине новог стола за стони
тенис, за који су средства сакупили ветерани фудбалери уз донацију М. Шокчевића,
у простору друштва организовали смо
11.04.2010. године турнир за ветеране, чланове и чланице друштва у стоном тенису.
У појединачној женској конкуренцији
учествовало је шест играчица подијељених у двије групе. У финалу су се састале З.
Милојчић и Д. Шобот. У веома занимљивом
мечу више знања и борбености показала
је З. Милојчић и тако освојила први турнир
друштва у стоном тенису.

У појединачној мушкој конкуренцији учествовало је дванаест играча подјељених у
четири групе. Појединци, носиоци игре по
групама, показали су завидан ниво борбености и много знања у игри стоног тениса.
Најзанимљивије игре приказане су у полуфиналу гдје су се састали носиоци група.
Прво полуфинале одиграли су пар Н. Марић – Н. Милојчић. У веома занимљивој
борби са тијесним резултатом, са нешто
више среће, у финале се пласирао Н. Милојчић. У другом полуфиналном обрачуну
састали су се најстарији учесник О. Шобот
и веома неугодни М. Милојчић који је у

четврт финалу у веома занимљивом мечу
елиминисао Љ. Андрића. Водила се веома
занимљива борба до самога краја меча. Уз
нешто више среће, доста млађи М. Милојчић пласирао се у финале.
У финалу су се састала браћа Милојчићи,
Мирослав и Недељко. У веома занимљивом
мечу оба играча показала су веома добро
техничко знање, велику борбеност и жељу
за побједом. Виђени су разноврсни ударци
форхендом и бекхендом, спинови и слајсови. Веома, веома занимљив меч у којем
је побиједио нешто млађи брат Мирослав.
После завршеног турнира, дружење се наставило уз добру закуску, пиће и музику .
Неђељко Марић

Ђурђевданска
труба
На Ђурђевдан чула се у Крању
ђуређевданска труба, испред
клуба СКД Петар Кочић. Трубу
смо на традиционалан начин
сврнули од љеске. Извођачи на
труби Неђељко Марић и Милан
Праћа, већ петнаестак година
традиционално чувају и гаје
наше обичаје и на тај начин
обиљежавају долазак врбопуца,
прољећа и славе многобројних
Срба, Светог Ђорђа.
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‘’Sosed tvojega
brega’’ u Piranu
Na 32. susretu autora koji žive u Sloveniji (i
pišu na svom maternjem jeziku) sakupilo se
26 autorica i autora: Josip Bačić, Branko Baćović, Antonija Baksa Srnel, Jure Drpeljan, Berislav Beljak, Vida Herga, Nataša Kijurina, Zlatko
Kraljić, Zdenko Mrkonja, Neda Galijaš, Željko
Perović, Senada Smajić, Jordan Stavros, Miomira Šegina, Zdravko Kokanović Koki, Velimir
Turk, Rade Vučkovac, Mila Vlašić Gvozdić, Marinko Jagodić Maki, Ramiz Velagić, Žuža Balog, Elena Bulfon, Cesarina Smrekar, Wade Jay
Morse, Stephen Donnelly i Sabina Dežman.
Izbor tekstova i pesama obavila je komisija
JSKD u sastavu dr Đurđa Strsoglavec (srpski,

hrvatski), dr Irena Prosenc Šeruga (italijanski),
Marjanca Mihelič (mađarski), mr Irena Samide
(nemački), dr Maja Šabec (španski) i Jure Potokar (engleski). Većina autorki i autora ''suseduje'' već niz godina. Nastala je homogena
grupa stvaralaca koji rado i redovno izmenjuju svoja umetnička dostignuća, a uz to primaju u svoj krug i nove aktere. Ove godine to su
bili Sabina Dežman, Zdenko Mrkonja i Ramiz
Velagić.
Dragica Breskvar se, uz saradnju domaćih
predstavnika JSKD-a, brinula o tome da se
naše radionice, literarno veče i ostale aktiv-

nosti odvijaju bez problema. Dr Irena Prosenc
Šeruga sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani nas
je upoznala sa novom italijanskom literaturom prevedenom na slovenački jezik. Pesnikinja i esejista Meta Kušar vodila je zanimljivu
radionicu o metaforici u literaturi, a o jeziku
kao našem najboljem prijatelju govorila je
dr Đurđa Strsoglavec. Očuvanje maternjega
jezika u novoj jezičkoj okolini veliki je izazov,
pogotovo na našem govornom području na
kome se slične reči prepliću i lako mešaju.
Imali smo priliku da sagledamo naše tekstove
kroz vizuru mentorki koje su rado hvalile dobre strane naših radova, ali su takođe kritički
upozoravale na neke nedostatke, sve u smislu
postizanja autentičnosti naših jezika.
Prvo veče (17. aprila) predstavili smo se u
Tartinijevoj kući u Piranu gde je u prijatnoj atmosferi i uz klavirsku pratnju prošlo literarno
druženje sa domaćom publikom. Većim delom su iščitavane pesme, dok su Elena Bulfon
(V glavnem parku), Miomira Šegina (Čovek-riba) i Jordan Stavros (Moć bajke) predstavili
svoje prozne tekstove. Prvi radni dan završio
se u gostioni Panorama u kojoj smo uz večeru
i harmoniku budili čežnju za krajevima u kojima smo se rodili i odrastali. Cesarina Smrekar,
najstarija učesnica susreta, izrazila je pohvalu
našim nastojanjima (uz pomoć JSKD-a) da
očuvamo svoj jezik te da ga neprestano obogaćujemo i koristimo kao ''izrazni materijal''. U
tom smislu je izuzetno važno da pišemo i objavljujemo svoje radove. Druženje smo završili
obaveznim prezentacijama izdanih knjiga.
Prošle i ove godine izdali su svoje knjige autorica Miomira Šegina (zbirka kratkih priča Kroz
crveno/Skozi rdečo) i tri autora: Marinko Jagodić Maki (zbirke pesama Put pod noge, Miris
brazde), Branko Baćović (i drugi autori - zbirka
pesama Povezovanje/Povezivanje) i Zdravko
Kokanović Koki. Željko Perović nam je predstavio knjigu ''Zmanjkuje prostora/Nestaje
nam prostora'' koja predstavlja izbor i prevod
novije bosansko-hercegovačke poezije. Knjizi
je, svojim prevodima, dao značajan doprinos.

Branko, Neda, Maki, Miomira i Rade

Ovogodišnji susret u Piranu bio je uspešan i
pun nadahnuća, tome je doprinela blizina
mora te gostoljubivost domaćina. Iduće godine bićemo susedi u Ljubljani, što nas i nije
oduševilo jer umetnici vole nove i nepoznate
krajeve! Potrudićemo se da o njima pišemo i
da ih stvaramo, za sebe i za vas, poštovane čitateljke i čitaoci.
Miomira Šegina
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Из друштава

Свете Тројице
слава друштва СКД Слога
Као и свих предходних година, од самог
настанка овог друштва, тако и ове године,
смо чланови СКД »Слога« дочекали и прославили крсну славу, Свете Тројице. Дана
23.05.2010 у ватрогасном дому у Шемпетру
код Нове Горице је било изузетно свечано.
Више од стотину чланова, симпатизера и
позваних гостију окупило се да прослави
тај празник.
Чланови и гости су дочекани по старом
обичају, добром ракијом и пријатељским
осмјехом добродошлице. У 13.30 предсједник друштва Илија Јанковић, је поздравио
чланове, честитао славу, поздравио присутне госте захвалио се у своје име у име
чланова друштва да су се одазвали позиву
те својим присуством увеличали тај значајан догађај. Справом могу истаћи, да смо
друштво познато по добром гостопримству, то смо и овај пут с весељем дочекали
и угостили: секретара ССДС Николу Тодоровића, замјеника градоначелника општине Шемпетер-Вртојба Звонка Маврича,
замјеника градоначелника општине Канал
Милицу Зимиц, представника странке Словенска Унија Немец Бориса, представнике
КПШД Вук Караџић из Радовљице и представнике СПД Никола Тесла из Постојне.
Програм је започела, млада амбициозна
чланица фолклорне секције Слађана Деспотовић, која нам је одрецитовала пјесму,
наше нама мало познате, а изузетно надарене писатељице пјесама-поезије, Смиљане
Илић »Дијете са села«. Опет су нас пријатно
изненадили чланови фолклорне секције
својим наступом, а потом следи рецита-

ција пјесме »Дјетињство« Смиљане Илић у
извођењу младе чланице Златковић.Ту се
на час прекида програм, те се члановима
друштва обраћа Звонко Маврич, захваљује
се на позиву, али због додатних обавеза
мора скратити посјету, жели нам успјешан
рад, добру забаву, срећан празник и нада
се доброј сарадњи. Слиједи поздрав Бориса Немца, захваљује се на позиву, нада
се доброј сарадњи жели нам успјешан рад
срећан празник, жао му је да не може остати и пробати све доброте које су спремиле
наше домаћице, а из искуства зна да је све
добро и укусно. Ову прилику је искористио
и секретар ССДС Никола Тодоровић, да поздрави и честита славу члановима друштва
и пренесе поздраве предсједника Савеза,
који из оправданих разлога није био у могућности да се одазове позиву, како каже
да између Савеза и нашег друштва постоји
једна добра сарадња и жели да тако остане
и у будуће. Лијепе жеље и угодан, пријатан
дан нам је пожелела и Милица Зимиц, честитала славу и захвалила се на гостопримству. Програм се наставља подјелом пехара и признања учесницима на турниру у
малом фудбалу, о чему сам већ писала, турниру у пикаду, који се одржао 15.05.2010. у
простору друштва. Треће мјесто је заузео
Светислав Кубурић, друго Остоја Ђурић, а
прво, зна се наш предсједник Илија Јанковић. Турнир је протекао у пријатном и веселом расположењу, а по обичају није недостајала ни добра храна и још боља капљица.
Признања су добили и остали учесници
који су се показали у скоку у даљ, мушки,
женске те у бацању камена са рамена. Следи наша фолклорна секција са новом коре-
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Наступ фолклорне групе
ографиом и признање и члановима секције
који се труде и раде са пуно воље и елана и
наравно вођи Зорану Стојановићу, Драгану
Савићу и Слађани Деспотовић. Програм је
закључила вођа драмске секције, моја маленкост, Добрила Цвијановић са рециталом
пјесама Балканац, пјесма коју је написала
наша позната и славна пјесникиња Десанка
Максимовић, пјесма која је оставила утисак
и траг не само у мојој души, већ одушевила
и многе присутне, те пјесма Клеветницима,
која исто тако има свој значај и своју поруку.
По закљученом програму, слиједи славски
церемонијал, којег је обавио наш свештеник протојереј Душан Томић, молитва,
ломљење славског колача, кољиво. По
славском обреду, чланови и присутни гости су се послужили храном и пићем, којег
је било у изобиљу. Похвале нашим вриједним домаћицама, а и донаторима славе:
Дарку Вукмановићу, Радовану Чајићу, Виду
Дуроњићу, Николи Пуповацу, Слободану
Грујићу, Аници Куртуми, Ратку Вукајловићу те свим члановима Извршног одбора
друштва. Све похвале не само члановима
Извршног одбора, већ и другима који су несебично помагали, да се све уради добро и
квалитетно.
На крају би додала веома добар наступ
наше секције Звуци родног краја, који су се
представили пјесмама и играма са Требаве,
тиме су многе дигли на ноге, што значи да
и овај пут није недостајала пјесма и игра и
све се добро завршило у пријатном расположењу.
Лијеп поздрав из Нове Горице.
Добрила Цвијановић

Илија Јанковић, предсједник и Душан Томић, парох
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Generalka u
Križankama
U organizaciji KUD ‚‘Mladost‘‘ iz Ljubljane u ljubljanskim Križankama održan Veliki koncert „Veče srpskih igara i pjesama‘‘
na kojem je nastupilo pet folklornih grupa, učesnika 15. evropske smotre srpskog folklora dijaspore i gosti SKC ‚‘Vuk Stefanović Karadžić‘‘ iz Bačke Topole
Na ljetnoj pozornici Križanke u Ljubljani, 16. maja 2010. godine održan
je Veliki koncert pred više od hiljadu gledalaca koji su više od tri sata
uživali u mladosti, ljepoti, pjesmi i
igri mladih folkloraša koji su svojim
nastupom oduševili sve prisutne a
folklorne grupe društava iz Slovenije dokazale da spremno očekuju 15.
evropsku smotru srpskog folklora
22. i 23. maja u Brčkom.
Na koncertu su nastupile slijedeće
folklorne grupe: KUD „Mladost“, Ljubljana, SKPD „Sveti Sava‘‘, Kranj,
SKD „Novo Mesto“, KD „Brdo‘‘, Kranj
i SKUD „Vidovdan‘‘, Ljubljana. Predstavljene su koreografije koje će biti
izvedene na evropskoj smotri kao i
druge koreografije iz njihovog bogatog repertoara. Gosti iz Bačke Topole još jednom su svojim nastupom i
prikazanim koreografijama oduševili
ljubljansko gledalište i potvrdili svoj
visok kvalitet.
Na početku koncerta prvo su se
predstavili najmlađi, djeca iz društava KUD „Mladost“, KD „Brdo“, SKPD
„Sveti Sava“ i SKUD „Vidovdan“ sa
koreografijom „Lepe li su nano“. Zatim su na red došle slijedeće koreografije: SKC „Vuk Stefanović Kara-

SKC Vuk Stefanović Karadžić-Bačka Topola
džić“ iz Bačke Tople prvo je nastupio
sa koreografijom „Alaj mi se dragane đerdanići tresu“, pjesme i igre iz
Posavine, potom
je KUD „Mladost“
izvela igre iz Glamoča, SKD „Novo
Mesto“ predstavio se igrama sa
planine
Grmeč,
SKUD
„Vidovdan“ sa igrama iz
Bele Palanke, KD
„Brdo“ sa koreo- Publika
grafijom „Gajtano
mome mori“ a izvođački ansambl
SKPD „Sveti Sava“ izveo je Orački

bal-Igre iz Banata. Ponovo su došli
na red gosti iz Bačke Topole koji su
izveli koreografiju „Ala ću se naigra-

ti a sutra ću bolovati“, pjesme i igre
iz Bačke, autor koreografija Slobodanka Rac, da bi prvi dio programa
završili folkloraši KUD „Mladost“ sa
„Vranjanskom svitom“.
U drugom dijelu programa ponovo
su imali priliku gosti i izveli „Pesme
i igre iz Dragačeva“ a KD „Brdo“
nastupilo je sa koreografijom „Kad
bapne goć u mene srce da iskoči“.
Žensaka pjevačka grupa KUD „Mladost“ otpjevala je pjesme „Sitan kamen“, „Rasti, rasti moj zeleni bore“,
„Čije je ono devojče“.

Najmlađi učesnici programa

A onda su ponovo došli na red folkloraši izvođačke grupe SKPD „Sveti Sava“ i izveli igre iz Gnjilana. Ko-
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SKUD Vidovdan
reografija „Na seir momku i devojci“,
dio svadbenog običaja iz Vranjskog
polja bila je ponovo prilika da se pokažu folkloraši SKC „Vuk Stefanović

KUD Mladost
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SKPD Sveti Sava
učesnicima za nastup zahvalio se
Marko Vukman, predsjednik KUD
„Mladost“ a publika je burnim aplauzima nagradila sve učesnike progra-

pripremi i realizaciji ovako obimnog
projekta, folklornim grupama čestitati na njihovm kvalitetnom i uspješnom nastupu a gostima iz Bačke

KD Brdo

SKD Novo Mesto
Karadžić“ da bi program bio završen sa koreografijom „Golub g‘ka
na jabuka“, pjesme i igre iz Bosilegradskog Krajišta u izvođenju KUD
„Mladost“. Na kraju nastupa svim

|

ma koji je bio na veoma zavidnom
nivou.
Organizatoru ovog koncerta, KUD
„Mladost“ treba odati priznanje na

Palanke zahvaliti se na odazivu sa
željom da se ponovo vidimo i da uživamo u njihovim pjesmama i igrama.
Dušan Jovanović
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7. етно фестивал
Храстник 2010

Српско културно друштво Сава из Храстника по седми пут успјешно организовало Етно фестивал на коме је
наступило осам фолклорних група
Спортски центар у Храстнику био је 29.
маја 2010. године мјесто одржавања 7етно фестивала Храстник 2010. Ова традиционална манифестација у организацији СКД Сава из Храстника окупила је
седам фолклорних група из Словеније и
једну из Републике Српске. Била је ово
прилика да се млади фолклораши покажу
и да прикажу своје знање и да нам својом
игром и пјесмом дочарају љепоте народног стваралаштва. Након поздравног
говора водитељке Маје Кнежевић присутнима се обратио мр Драго Војводић,
предсједник Савеза српских друштава
Словеније који је нагласио да су српске
фолклорне групе из Словеније биле веома успјешне на 15. европској смотри српског фолклора дијаспоре која је одржана
у Брчком, доносећи једну златну и двије
сребрне плакете. Поред тога истакао је
значај ове манифестације која има велику улогу о очувању нашег народног блага.
Први је наступио гост, Жељко Касап, глумац Народног позоришта из Приједора
који је поздравио присутне и представио
КУД Уна из Новог Града а затим одрецитовао једну пјесму Боре Капетановића.
Водитељка је затим најавила и прву групу
а то су били домаћини, фолклораши СКД
Сава из Храстника који су извели кореографију Игре са Рудника, онда су на ред
дошли чланови Фолклорне групе Свобода Трбовље који су одиграли Горичке
плесе. Гости из Новог Града, фолклораши КУД Уна извели су игре из Шумадије
а публика је бурним аплаузом наградила
њихов наступ. Игре из Груже приказали су чланови СД Др Младен Стојановић
из Велења а онда су на ред дошли мало
старији, чланови фолклорне групе ве-

терана АКУД Коло из Копра који су такође добили велики аплауз за извођење
игара из Горње Ресаве. Поново на сцену ступа глумац Жељко Касап са својим
рецитацијама а онда су дошли на ред
фолклораши СКПД Свети Сава из Крања
са кореографијом Игре из Гњилана. Била
је ово прилика да се поздраве освајачи
Сребрне плакете на 15. европској смотри
српског фолклора дијаспоре а присутнима се обратила и Снежана Максимовић
члан извођачког ансамбла. На реду су
биле игре из Долењске у извођењу КУД
Брусачи Радече, да би се наставило са играма из околине Лесковца које су извели
гости из Новог Града, фолклораши КУД
Уна. Послије њих наступили су, такође
добитници Сребрне плакете са 15. европске смотре српског фолклора дијаспоре,
фолклораши КУД Младост из Љубљане
који су извели такође игре из околине
Лесковца али у другачијој кореографији.
Ко је започео програм тај га је и завршио
а то су били домаћини, фолклораши СКД

Сава из Храстника који су извели игре из
Врањског поља и добили заслужене аплаузе својих суграђана и свих присутних у
дворани. На крају овог фестивала Цвијетин Нешковић, предсједник СКД Сава
из Храстника, подијелио је признања за
учешће и поклоне у знак сјећања на ову
лијепу и успјешну манифестацију. Овогодишњи, 7. етно фестивал омогућили
су: Јавни фонд РС за културне дјелатности (ЈСКД), општина Храстник, Стекларна
Храстник, РЦР Засавја и други донатори.
Чланови КУД Уна из Новог Града су уз
присуство вођства СКД Сава у петак 28.
маја 2010. године у поподневним сатима
посјетили Стекларну Храстник видјели
производњу специјалне амбалаже а у вечерњим сатима у оквиру фестивала Рдечи
Ревирји у Храстнику представљен је Нови
Град кроз хумор, пјесму и игру а затим је
организовано пријатно дружење између
чланова КУД Уна и СКД Сава у планинарском дому Горе. Гостовање КУД Уна Нови
Град на челу са директором културног
центра Данком Винчићем у Храстнику
изкористили смо за наш слиједећи пројекат а то је судјеловање једног словеначког умјетника у ликовној колонији Ракани-Нови Град и на тај начин смо повезали
ликовну колонију Излаке и ликовну колонију Ракани, тако да већ у јулу сликарка
Сања Ступар судјелује у ликовној колонији Излаке а ликовни умјетник из Словеније у августу одлази у Ракане-Нови Град
што је и дио слиједећег пројекта СКД Сава
о којем ћемо писати у јулу и августу.
Цвијетин Нешковић
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Свети Василије
Острошки Чудотворац
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Друштво Српска заједница прославило своју славу Светог Василија Острошког Чудотворца и освештало нове
просторе
У просторима Друштва Српска заједница на Пармовој улици у
Љубљани окупио се већи број чланова и пријатеља друштва међу
којима су били Дејана Перуничић, први саветник Амбасаде Србије у
Љубљани и мр Драго Војводић, председник Савеза српских друштава Словеније. У свечаној атмосфери, онако како доликује друштву
које слави Светог Василија Острошког, великог српског светитеља,
протојереј стафрофор Перан Бошковић, парох љубљански, прво
је освештао нове просторе друштва а затим је обављен славски
обред, ломљење славског колача. Славски колач су преломили
Душанка Ћирић, председница друштва и парох Перан Бошковић.
Након тога Перан Бошковић се обратио присутнима честитајући
им славу уз неколико речи намењених заштитнику друштва Светом
Васлију Острошком. Затим се приступило узимању славског жита и
здравица, да би онда сви били послужени, за ову прилику посном
закуском, била је среда и дан када се пости. У пријатној и свечаној
атмосфери настављено је дружење уз храну и пиће које су припремиле вредне домаћице, чланице и пријатељице друштва.
Душан Јовановић

Турнир у
малом фудбалу
За све вас, који отворите нашу страну за информисање, за Вас који
нисте били присутни на турниру у малом фудбалу, као учесници
или посматрачи, навијачи, који се одржао 9. маја 2010 у спортском
центру, ''Јава'' у Ореховљу, лијепа информација, да је наша екипа
''Слога-1'' освојила прво мјесто од десет пријављених екипа. Друго
мјесто су изборили наши добри познаници, КД ''Брдо'' из Крања, а
треће симпатична екипа из Пуле. Успјешно су се борили Охридски
бисери, КД Македонија, а са пуно воље и елана су нам показале
шта знају и екипе СПД ''Никола Тесла'' из Постојне, КПСД ''Вук
Караџић'' из Радовљице, наша друга екипа ''Слога-2'', веома добра,
рецимо екипа из Трста, па Генијалци и Потапљачи итд. Турнир ћемо
памтити, не само по фудбалу, била је ту добра борба бацања камена
с рамена, прво мјесто Никола Пуповац, све похвале и другим
учесницима из Радовљице и Трста.
Занимљиво је било погледати, па и учествовати у такмичењу
скок у даљ, мушки победник такмичар из Трста, друго место
Никола Пуповац и треће место Зоран Стојановић и женске су
показале добре резултате, прво место Маја Петровић, друго
место такмичарка из Трста а треће Ружа Петровић. У такмичењу
бацање камена са рамена, заслужено прво место је освојио Никола
Пуповац, друго место такмичар из Трста а треће место млади
такмичар из Радовљице. Одлично су се показали сви такмичари,
без обзира на године, које нису биле препрека да се сви добро и
лијепо забавимо и искористимо лијеп недељни сунчан дан уз добру
рекреацију, добре ћевапе, које је и овај пут одлично пекао Свето
Кубурић са помоћницима, Аницом Куртума, Петром Цвијановићем
и Ратком Вукајловићем и добру капљицу, коју су нам послужили

Винко Прерад и Стојан Вукмир. Све похвале организатору
турнира и свима који су помагали, значи екипи за роштиљем,
екипи за шанком и другим, који су поклонили свој слободан дан
да се реализује добро и квалитетно и овај пројекат. Лијеп поздрав
Вама, који сте дошли да са нама проведете, један лијеп спортски
дан, лијеп поздрав и Вама, који отворите и читате нашу интернет
страну, поздрав свим члановима, пријатељима и симпатизерима
СКД ''Слога''.
Добрила Цвијановић
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Хуманитарно
песничко вече
У организацији савеза српских друштава Словеније, Друштва српска заједница и Српског друштва Задужбина у
четвртак 27. маја 2010. године одржано је у Љубљани Хуманитарно песничко вече са циљем прикупљања прилога
за угрожене Србе на Косову и Метохији

Захваљујући хуманости српских песника из Словеније, који су се одрекли
свог хонорара од продаје њихових
књига и збирки песама, као и личним
прилозима и њих и гостију на овој
песничкој вечери сакупљено је 371
евро прилога, који ће бити испоручени нашој најугроженијој браћи на
Косову и Метохији у оквиру испоруке
осме донације Фондације »За српски
Космет«, која функционише у склопу
друштва „Задужбина“.
Програм Хуманитарне песничке вечери започео је уводном беседом
Живка Бањца, модератора да би се
затим присутнима обратио и представник „Задужбине“. Читање песама
отпочела је Весна Јелић, која је овога
пута читала песме присутних песника.
Од песника у програму су учествовали и своје песме читали:
Бранко Баћовић „Не живим да бих
писао - пишем да бих живео“ (Бранко
Баћовић)
(Песничке збирке / Trans-formation,
2002 / Trans-formation 03, 2003 / Erotic
Transformation, 2006 / Повезивање,
2009),

Љубитељи поезије

Васо Предојевић „Ако се човјек не
пита о своме животу, није вриједно,
да га живи“ (Платон)
(Песничка збирка / Подгрмечки одјеци, 2005),
Раде Вучковац „Пишем да победим
смрт, јер поезија је јача од смрти“
(Раде Вучковац)
(Песничке збирке / Рањени плочници, 2000 / Камени прсти, 2002 / Грешник, 2006 / На раскрсници свијета,
2009),
Ђорђо Радовић „Пишем зато што с
пјесмом живим. Без писања мој би
живот био само гробница безброј
идеја о новим писањима“ (Ђорђо
Радовић)

(Песничка збирка / Нешто лично,
2009),
Маринко Јагодић Маки „Ја знам све о
свом таленту Стихови, лак рад у часу
згодном. Али најважнија ствар на
свету је љубав према крају родном“
(Јесењин)
(Песничке збирке / Пут под ноге, 2009
/ Мирис бразде, 2009),
Милош Ђоновић „Пишем јер то волим“ (Милош Ђоновић)
(Песничке збирке / Поезија 1, 1998 /
Поезија 2, 2002),
Винко Пиљагић Писац родољубиве
поезије о Козари, Грмечу и Јасеновцу
(Песничка збирка / Љубав је љубав,
2008).
Своје песме рецитовао је и Петар
Стојановић
Песници су са великим надахнућем
читали своје песме што важи и за
рецитаторку Весну Јелић и на тај начин својим песмама, рецитацијама а
пре свега својим односом одушевили
гледаоце који су се на жалост окупили у малом броју али то су прави љубитељи поезије и писане речи.
Душан Јовановић

Маринко Јагодић, Милош Ђоновић, Живко Баљац, Весна Јелић,
Васо Предојевић, Винко Пиљагић, Драган Радонић, Ђорђо Радовић,
Раде Вучковац, Бранко Баћовић
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»Bre iskoči ludo mlado! Porta da otvoriš, goste da pričekaš!« naziv je prvog cjelovečernjeg koncerta SKUD Vidovdan koji je
održan 17. aprila 2010. godine u Ljubljani
Dvorana doma Španski borci u Ljubljani, ispunjena do posljednjeg mjesta, bila je mjesto
održavanja prvog cjelovečernjeg koncerta
Srpskog kulturno umjetničkog društva Vidovdan iz Ljubljane koje je i na ovaj način potvrdilo svoj višegodišnji rad i angažovanost na
području kulture. Da bi društvo pripremilo i
izvelo jedan ovakav koncert bilo je potrebno
uložiti mnogo truda, znanja, volje, stotine sati
proba i nastupa. Srećom imamo još društava
koja mogu izvesti cjelovečernji koncert sa koreografijama koje imaju na repertoaru. Gosti
na ovom koncertu bili su dr Predrag Filipov,
ambasador Republike Srbije u Ljubljani, protojerej stavrofor Peran Bošković, paroh ljubljanski, mr Drago Vojvodić, predsjednik Saveza srpskih društava Slovenije, predstavnici
drugih društava, Slobodanka Rac, koreograf
i umjetnički vođa SKC “Vuk Stefanović Karadžić” iz Bačke Topole i Julijan Rac, šef orkstra i
direktor spomenutog centra.
Program koncerta počeo je sa igrama i pjesmama iz Bujanovca a naziv koreografije,
koju su izveli članovi izvođačkog ansambla
je “More zađe sunce”. Počelo se živo i vatreno,
publika je već na početku bila dobro zagrijana, sve je obećavalo jedan lijep i kvalitetan
koncert sa još ljepšim koreografijama, igrama
i pjesmama. Da ne zaostaju mnogo za svojim
“starijim” kolegama iz izvođačkog ansambla
pokazali su mlađi, članovi pripremnog ansambla koji su izveli koreografiju “Prođi Mile kroz
naš kraj” sa pjesmama i igrama iz centralne
Srbije. Na red su došle djevojke, članice pjevačke grupe koje su izvele blok pjesama “Srce
moje” i “Šal u mene”. Ponovo su imali priliku da
se pokažu članovi izvođačkog ansambla, ovaj
put sa igrama iz Obudovca i kao i do sada, ova
koreografija je izvedena na veoma lijep način.
Da bi folkloraši malo predahnuli i spremili se

za slijedeći nastup, pružena je prilika da se

blok pjesama a njihov nastup primljen je sa

Ćipiripi-članovi najmlađe grupe
pokaže i predstavi i orkestar SKUD “Vidovdan”
koji je izveo splet narodnih melodija. “Ide Jova
od oranje, bela Rada od kopanje” naziv je koreografije u kojoj su predstavljene pjesme i
igre Leskovačke Morave u izdanju izvođačkog
ansambla da bi se potom prisutnima svojom
pozdravnom besjedom obratila Slađana Šmitran, predsjednica SKUD “Vidovdan”. U svom
nastupu istakla je: Dragi moji Vidovdanci i
Vidovdanke, kad pogledam iza sebe ovu sezonu i kad vidim šta smo sve prošli i šta smo
sve uspjeli da odradimo, ponosna sam. Na
sve nas. Na vas - moje članove, na našeg Milana, na našu muziku (koju često zaboravimo
ispostaviti). Pokazali ste i dokazali da znate
i da možete. Bilo je uspona i padova, bilo je
sumnji, bilo je straha, bilo je dokazivanja... ali
bilo je i uspjeha, bilo je dokaza, bilo je potvrda... bilo je smijeha, bilo je veselja i u svakom
trenu puno, puno ljubavi. Željela bih da nas to
veže i u buduće. Imam osjećaj da će mi se želja
ostvariti...
Da napomenemo da je u pauzi između nastupa preko zvučnika išla priča o tradicionalnim
običajima vezanim za proljeće. Došlo je vrijeme da se pokažu i oni najmlađi, budućnost
društva, članovi grupe “Ćipiripi” koji su izveli

velikim simpatijama i oduševljenjem i naravno nagrađen velikim i burnim aplauzom.
Svoj glas još jednom oprobale su djevojke iz
pjevačke grupe izvođenjem pjesme “Urodile
sitne ljelje” a nastavilo se sa izvođačkim ansamblom i igrama iz Crnorečja. Da im je pjesma u srcu i duši opet su pokazali su članovi
pjevačke grupe pjesmama “Crne oči” i “Kalina
sedi v gradina”. A onda je na red došlo nešto
novo, premijerno izvođenje spleta igara i pjesama iz Brusnika. I pored toga što se radilo o
prvom izvođenju može se reći da su veoma
uspješno i lijepo odigrali ove dinamične i lijepe igre sa raznovrsnim narodnim nošnjama
tog kraja. “Oj šope, šope” i “Ceni se u popa” su
pjesme koje su izvele članice pjevačke grupe
i ponovo svojim glasovima i izvođenjem oduševile publiku. Program je završen koreografijom “Ljiljče zdravče, beru li te mome”, igrama i
pjesmama iz Bele Palanke a ovo je bila prilika
za veliku probu pred nastup na 15. evropskoj
smotri srpskog folklora dijaspore.
Ovo divno veče, sa mnogo lijepe muzike, igara i pjesama, začinjeno mladošću i ljepotom
izvođača završeno je tako što su na binu izašli
svi oni koji su nastupali. Bilo je milina pogledati svu tu mladost koja je puna ljubavi do
kulture i običaja naroda kojem pripadaju.
Cjelovečernji koncert SKUD “Vidovdan” održan je uz finansijsku podršku Javnog fonda
Republike Slovenije za kulturne djelatnosti
(JSKD) kao i sponzora: Mojstrovina naraveg3spirits, Pure, Fructal, Focus, Palača Sprostitve i Gostilna pri Jovotu. Druženje je nastavljeno, uz dobro raspoloženje, pjesmu i igru u
Gostilni pri Jovotu.
Dušan Jovanović

Folkloraši SKUD Vidovdan
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Житиште, Нови Сад,
Сента, Љубљана, Брчко
Фестивал ветерана Споменар
Житиште

Фолклорна група ветерана СКПД
Свети Сава гостовала 3. априла
2010. у Житишту, Банат, и са играма
из Беле Крајине успјешно наступила
на Фестивалу ветерана Споменар
На позив организатора фестивала Споменар фолклорна група ветерана нашег
друштва имала запажен наступ на овом
фестивалу на коме су наступиле још три
фолклорне групе ветерана, двије су отказале учешће. Иначе овај фестивал траје
око мјесец и по дана, у том периоду сваке
суботе наступа по шест и више фолклорних група ветерана. Поред наших ветерана на овом дијелу фестивала наступили су
ветерани из КУД Седмица Угриновци, КУД
Шајкаш из Шајкаша и КУД Библиотека Политика из Крупња. Виђене су веома лијепе
и занимљиве кореографије свих учесника,
иако неки у годинама ипак су показали да
се на њих још увијек може рачунати. Наша
фолклорна група ветерана са играма из
Беле Крајине одушевила је публику и за
своје извођење, а ово је било до сада најбоље извођење ове кореографије, добила
заслужен аплауз као и позив да и идуће
године наступе на овом фестивалу. Поред
наступа успостављени су контакти са осталим ветеранским групама и надамо се да ће
доћи до сарадње између нашег друштва и
других друштава. На журу који је приређен
за све учеснике, представници општине
Житиште и организатора фестивала подијелили су учесницима признања за наступе
као и поклоне у знак сјећања на овај догађај. Испред СКПД Свети Сава признање је
примила Снежана Максимовић, вођа фолклорне секције а поклон је примио Милић
Газибара, предсједник СКПД Свети Сава.
На овом гостовању поред фолклораша ве-

Ветерани у Житишту

терана били су и представници друштва
као и други чланови који су искористили
прилику да Васкршње празнике проведу
у овом малом, али лијепом мјесту. Главна
тема ова два дана били су пјесма, игра и васкршње весеље. Још једном је доказано да
су нам поред свих активности важни дружење и пријатељство што даје снагу и наду
за још бољи и квалитетнији рад.

Гостовање и наступи за пoнос

Фолклорне групе СКПД Свети Сава,
извођачка и припремна својим
наступима одушевили на гостовању
у Mercator centru у Новом Саду и
Рода центру у Сенти
Била је ово још једна прилика да млади
фолклораши из извођачког и припремног ансамбла покажу своје способности
и свој квалитет. Српско културно просветно друштво Свети Сава са великим задовољством одазвало се позиву Poslovnog
sistema Mercator d.d. да гостују и наступе
у Новом Саду и Сенти од 24. до 25. априла
2010. Позив је услиједио као наставак веома добре и плодне сарадње између СКПД
Свети Сава и Mercatora. У суботу, 24. априла, одмах након доручка и припреме отишло се у Mercator centar у Новом Саду који
се налази у једном заиста предивном крају
Новог Сада у близини Дунава. У Mercator
centru дочекала нас је Биљана, вођа маркетинга за Војводину. Почеле су припреме за наступ, музичари чланови Ансамбла
Етнопедија, наши драги пријатељи, већ су
били ту и спремни за наступ. Фолклораши
су већ били спремни а онда је уследио мимоход кроз Mercator centar Нови Сад који је
праћен великим аплаузом и одушевљењем
присутних. Програмом су предвиђена три
склопа а први склоп је почео у 12 сати
музичком нумером да би потом Снежа-

Мимоход кроз Меркатор
на Максимовић испред СКПД Свети Сава
поздравила присутне и својом бесједом
о Poslovnom sistemu Mercator и друштву
најавила први дио програма. Част да се са
својом игром и песмом први покажу припала је извођачком ансамблу који је на себи
својствен начин, квалитетно и са много
жара, извео Орачки бал-Игре из Баната.
Публика, која је у оваквим приликама била
у приличном броју, са одушевљењем је
пратила наступ. Затим је на ред дошао припремни ансамбл који је исто тако одлично и
квалитетно извео Игре из Гњилана. У вријеме њиховог наступа стигла је и делегација
Poslovnog sistema Mercator на челу са Петером Заврлом. Игре из околине Лесковца
су била слиједећа тачка програма, такође
у извођењу припремног ансамбла који је
и овај пут показао да може веома успјешно
и квалитетно да наступа. Женска пјевачка
група својим гласовима парала је ваздух у
Mercator centru Нови Сад, звонки гласови
разгалили су срца присутних. Први блок
завршен је Играма из околине Владичиног
Хана. По ко зна који пут извођачка група
извела је ову кореографију на прави начин,
мало је рећи одлично. У Mercator centru изведена су три блока са сличним садржајем.
Наши млади фолклораши препуни су разних пријатних изненађење, једно такво уприличено је и овај пут. Наиме, тих дана своје
рођендане славиле су Јелена Ђаковић и
Јелена Радић, чланице извођачког ансамбла као и наш велики пријатељ Бранислав
Бане Павловић и за њих је припремљена
велика и лијепа торта коју се разрезале
Јелене и понудиле свима а затим је на ред
дошао и шампањац. Слављеници су били
одушевљени овим гестом својих другара
и пријатеља. Из Mercator centra отишли
смо аутобусом у обилазак Новог Сада. Наш
водич Саша казивао нам је о Новом Саду,
показивао знаменитости и објекте на које
смо наилазили да би онда прешли на другу страну Дунава и отишли на Петроварадинску тврђаву. Ту смо имали један кратки
час историје о овом прелијепом и великом
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здању, културно историјском споменику са
којег се пружа диван поглед на Нови Сад.
Након обиласка сишли смо у Нови Сад и ту
се још мало задржали у шетњи упознајући
се са ониме што смо видјели. Други дан пут
нас је водио у Сенту, на сјевер, и након сат
и по вожње стигли смо у овај мали али лијепи градић на обалама Тисе. Дочекала нас је
Биљана а ту је и водичка из Сенте која нам је
говорила о историји овог градића. Обишли
смо споменик и родну кућу великог српског писца Стевана Сремца. Након обиласка имали смо ручак у ресторану Jail да би
се затим упутили у Рода центар Сента где
нас је дочекао Бела Михок, заменик пословође. У 15 часова кренуло се са програмом.
Прво су за загријавање изведене музичке
нумере да би затим Снежана Максимовић
поздравила све присутне, представила
Пословни систем Меркатор и СКПД Свети
Сава. Наступ у Рода центру први су отпочели фолклораши припремног ансамбла изводећи игре из околине Гњилана и одамах
на почетку разњежили срца посјетилаца
који су, узевши у обзир да је недјеља, били
у приличном броју. Наставило се изворним
пјесмама у извођењу женске пјевачке групе да би потом извођачки ансамбл и овдје
својим наступом, мало је рећи одушевио
публику. Тиме је завршен први блок програма. У Сенти су одиграна такође три блока са нешто измијењеним садржајем, односно редослиједом. Програм је завршен
Играма из Владичиног Хана које су одиграли чланови извођачког ансамбла да би
се онда један од представника домаћина
обратио присутнима и захвалио на гостовању и наступима фолклораша СКПД Свети
Сава. Боравак у Сенти закључен је једним
великим колом и жељом да се поново сретнемо на истом мјесту. Дошло је вријеме и
за одлазак из Сенте. Испратио нас је Бела
Михок и захвалио на посјети и одличним
наступима. Важно је напоменути да је у
току боравка у Новом Саду и Сенти дошло
до бројних контаката у којима се изразила
жеља да друштво са својим фолклорним
групама наступи поново у Новом Саду и
Сенти као и у Житишту, Каћу, Кикинди и
другим мјестима. Ово је велико признање
како за фолклораше тако и за друштво у
цјелини. У Новом Саду опростили смо се од
наших пријатеља музичара са изразима да
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Извођачки ансамбл у Новом Саду
једва чекамо да се поново видимо а то ће
и бити ускоро. У Mercator centru задржали
смо се петнаестак минута да би се онда поздравили са Биљаном, нашим домаћином,
захвалили се на гостопримству у жељи да
се што пре поново сретнемо.

Наступ у Крижанкама

Извођачка група СКПД Свети Сава
наступила на Великом концерту српског фолклора Вече српских игара и
пјесама и потврдила да спремно дочекује 15. европску смотру српског
фолкора дијаспоре 22. и 23. маја
2010.
У организацији КУД Младост из Љубљане
одржан је 16. маја 2010. године, на љетној
позорници Крижанке у Љубљани,Велики
концерт српског фолклора под називом
Вече српских игара и пјесама на којем су
наступиле фолклорне групе КУД Младост,
Љубљана, СКПД Свети Сава, Крањ, СКД
Ново Место, КД Брдо, Крањ и СКУД Видовдан, Љубљана. Ова друштва са својим
фолклорним групама наступиће на 15. европској смотри српског фолклора дијаспоре која ће се одржати 22. и 23. маја 2010. у
Брчком. Поред њих као гости на концерту
су наступили и чланови СКЦ Вук Стефановић Караџић из Бачке Тополе. На почетку
концерта којем је присуствовало више од
хиљаду гледалаца, прво су се представили
најмлађи, дјеца из друштава КУД Младост,
КД Брдо, СКПД Свети Сава и СКУД Видовдан са кореографијом Лепе ли су нано.
Извођачки ансамбл СКПД Свети Сава из-

вео је Орачки бал-Игре из Баната. И овај пу
ова лијепа, богата и занимљива кореографија изведена је на величанствен начин а
фолклораши су одушевили многобројну
публику и потврдили да спремно дочекују
предстојећи наступ у Брчком. У другом
дијелу програма фолклораши извођачке
групе СКПД Свети Сава који су по ко зна
који пут на веома лијеп и квалитетан начин
извели су игре из Гњилана. На крају наступа свим учесницима за наступ захвалио се
Марко Вукман, предсједник КУД Младост
а публика је бурним аплаузима наградила
све учеснике програма који је био на веома
завидном нивоу.

Велики успјех-Сребрна плакета

Чланови извођачког ансамбла СКПД
Свети Сава на 15. европској смотри
српског фолклора дијаспоре имали
одличан и запажен наступ што је резултирало освајањем Сребрне плакете
Још један пехар и још једна плакета у витринама Српског културно просвјетног
друштва Свети Сава из Крања. За ово су се
побринули наши фолклораши који су на 15.
европској смотри српског фолклора дијаспоре која је одржана 22. и 23. маја 2010. године у Брчком освојили Сребрну плакету.
Извођењем кореографије Орачки бал-Игре
из Баната, аутора Љубомира Вујчина, још
једном су показали свој високи квалитет
и својим наступом одушевили како гледалиште тако и стручњаке који су посматрали ову велику манифестацију. Конкуренција је била веома јака, учествовало је 29
фолклорних група које су показале веома
висок квалитет о чему говори веома мала
бодовна разлика међу добитницима плакета. Мало је недостајало да умјесто сребра
буде злато али и ово је велики успјех. 15.
европска смотра српског фолклора отворена је у суботу 22. маја на Тргу правде у
Брчком. Домаћин смотре је било Удружење
за његовање српског културно историјског
насљеђа ‹›Баштинар›› из Брчког уз помоћ
Брчко дистрикта и Владе Републике Српске.
Душан Јовановић

Припремни ансамбл у Сенти
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Povezivanje.
Komšija.
Naslednik.
Šta je zajedničko povezivanju,
komšiji i nasledniku? Jedina stvar
sam ja, pisac ovih redova. Druga je
Društvo Srpska zajednica i treća je
pisana i izgovorena reč. Reč koja
nas najviše povezuje. Reč drugarstva, saradnje i iskrenosti. Ona koja
se nalazi u svakome od nas i čeka
da bude izgovorena.

Povezivanje

Ako ste na početku pomislili da ovaj tekst
govori o povezivanju komšinice i komšije
i njihovom nasledniku – prevarili ste se.
Ovo je prva od tri priče o događajima koji
su ostali zabeleženi na kulturnom nebu
Slovenije u aprilu ove godine. Povodom
izlaska moje nove knjige »Povezivanje«
u okviru istoimenog projekta, održano je
pesničko veče u Vodnikovoj domačiji u
Ljubljani. U knjizi se pored mene pojavljuje
16 gostujućih pesnika kao i 9 fotografa,
mojih prijatelja. Neki od njih su obogatili
ovaj događaj čitajući svoje i moje pesme,
dok ������������������������������������
će����������������������������������
drugi tu priliku imati na mnogobrojnim pesničkim večerima koja će biti
održana ������������������������������
širom�������������������������
Slovenije u narednim mesecima. Povezivač, odnosno moderator
programa bio je Živko Banjac, član Društva Srpska zajednica koje je sufinansiralo
knjigu. Živko je to uradio opušteno ali sa
dozom ozbiljnosti u kojoj nije nedostajalo
i provokativnih pitanja koja golicaju maštu
ali i osećaj poštenja i čovečnosti. Muzika
profesora gitare Petra Lagudina je dala
krila našim rečima i osećanjima koja su se
sa papira prelivala na nas i sve prisutne.
Koristim ovu priliku, da se zahvalim svim

Povezivanje: Senada, Jožica, Branko,
Živko, Neda, Romana

mojim prijateljima, koautorima, koji su
naše druženje ulepšali dobrom voljom i
svojim pesmama. Hvala Nedi Galijaš za
svoju iskrenost, Romani Novak za suze,
Senadi Smajić za osmehe, Nataši Kijurina
za nežnost, Jožici Pongrac za svežinu kao
i publici na burnom aplauzu.

Povezivanje: Branko Baćović

Sosed tvojega brega

Sosed tvojega brega: Branko, Neda,
Marinko, Miomira, Rade

Još mi je aplauz odzvanjao u ušima kada
smo otišli u Piran gde se 17. i 18. aprila
održao, već tradicionalni, 32. državni
susret autora pisane reči koji pišu na jezicima koji nije slovenački. Ova jedinstvena
manifestacija u Evropskoj uniji, �����������
čiji�������
je organizator Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (JSKD), održava se
svake godine na drugom mestu u Sloveniji
(naredne godine domaćin ����������������
će��������������
biti Ljubljana). I tako smo se Marinko Jagodić, Neda
Galijaš, Miomira Šegina, Rade Vučkovac i
ja, kao predstavnici srpskog naroda, našli
na susretima koji suj edinstveni po dobroj
atmosferi, druženju ali i po radionicama
koje se bave različitim literarnim formama,
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Naslednik: Režiser - Marko Jovanović, patronažna - Vesna Jelić, sin Miško - Branko
Baćović, kostimograf - Radmila Gorjanc, šaptač - Dragan Dunčić, mama - Slavica
Radovanović, otac - Dragan Radonić, Seka - Yasmin Škerjanc, Rožle - Dragan Bekčić
Naslednik: otac Dušan,
mama Dragojla,
sin Miško

Naslednik: Seka,
prijatelj Rožle, otac Dušan
od prevođenja pa sve do čardaša. Tog
sunčanog aprila gosti i moderatori radionica su bili pesnik, esejista i novinar Meta
Kušar, dr Đurđa Strsoglavec i dr Irena
Prosenc Šegula. Svako ko želi može da
pošalje svoje radove na JSKD i ako bude
izabran deliće, sa ljubiteljima pisane reči,
dragocene trenutke smeha, druženja,
iskrenosti i prijateljstva. Bez želje da moje
reči zvuče kao pamflet KPJ pokušaću
da u pesničkom duhu izrazim svoje lične
impresije kao učesnika: Meni je na tim
susretima veoma lepo, onako kako samo
čoveku može da bude lepo kada izrazi
sebe, kada oseti druge i kada ti drugi
osete njega. Kada se utope u svaku tvoju
suzu i kada polete uz svaki tvoj osmeh,
kada ti sačuvaju svaku tvoju tajnu i otvore
ti srce krvavo od iskrenosti.

Naslednik

U prelepom ambijentu pozorišta Janez
Trdina u Novom Mestu, u organizaciji SKD
Novo Mesto, 22. aprila su glumci teatra
Paradoks, čiji sam član odigrali predstavu
Naslednik, režisera i autora Marka Jovanovića. Ponovo smo živeli živote likova u

predstavi koja je svoje prvo izvođenje imala pre pet godina u Ljubljani. Od te prve
predstave se mnogo toga promenilo. Ja
mislim da bolje i opuštenije glumimo, sa
manje nervoze i više veselja. Osim toga
Jasmina Rašić (Seka) je zaista promeni-

O Nasledniku: u ljubljanskom stanu
penzionisanog građevinskog inspektora i njegove supruge, nekadašnjih
»južnjaka« a sada »priseljencev« i
njihova dva već odrasla deteta koja su
rođena u Sloveniji, život teče na dva
paralelna koloseka: roditelji se u mislima sve više vraćaju svom zavičaju
a dec asu čvrsto u svetu u kome su
rođena i koga prepoznaju kao svoj.
Međusobne razlike postaju još uočivljije u trenutku kada otac (budući deda)
pokušava da ubedi svoju decu da je
već došlo vreme za naslednika, koji bi
obezbedio da porodično ime nastavi
da živi. Mada deca o tome još ne razmišljaju ipak su prisiljena da prihvate
razgovor na nametnutu temu.

la ime, ali ne u Genovevu Morgenštern,
kako je pretila u predstavi, nego u Yasmin
Škerjanec. Umesto mene (u predstavi
glumim sina Miška koji bi trebao da dobije naslednika) Yasmin je dobila ćerkicu
Lunu. Dragan Radonić (otac Dušan) je
dobio nagradu za najboljeg komedijanta
na festivalu komedije u Pekrama (o tome
je već bilo govora u jednom od prethodnih
Mostova), Marko Jovanović je otišao u
penziju, Slavica Radovanović (mama Dragojla) se podmladila, Vesna Jelić (Mojca)
je utvrdila znanje slovenačkog a Dragan
Bekčić (Rožle) srpskog jezika. Sin Miško,
odnosno ja, još uvek nema naslednika ali
ima novu knjigu a uskoro će svoje umeće
pokazati i kao autor i glumac u novoj predstavi »Zašto pišem pesme«. Ali o tome
detaljnije neki drugi put. Nama, učesnicima opisanih događaja, ostaje da se dalje
što češće viđamo, razmenjujemo više
osećanja kroz bogastvo muzike i reči, koje
nas ne dele nego – povezuju.
Tekst: Branko Baćović, Foto: Stefan Van
den Abbeele, Marija Mitrović
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Култ ватре у традиционалној
култури Срба
Период од Божића до Великог поста, који претходи великом
хришћанском празнику Ускрсу, назива се месојеђе или месопуст. Другим
речима, као што му и име каже, у ово
доба године дозвољена је употреба
мрсне и месне хране. Последње две
недеље месојеђа познате су као Месна и Бела недеља, а завршавају се
месним и белим покладама.
Велики број ритуалних активности везан је управо за Белу
недељу, а посебно за последњи дан
Беле недеље познат у нашем народу
као беле покладе. Оне на неки начин
представљају увод у нови, према народном схватању времена, прелазни
годишњи циклус обележен променама које се дешавају у природи. Ово је
уједно и период појачане активности
недобронамерних сила које представљају опасност за појединца и
заједницу. Сврха обичаја је заштита и
успостављање склада између људске
заједнице и њеног окружења.
На беле покладе обичај је да
се пале ватре уз које се изводе различити обреди и игре. Обичај паљења
ватри у циљу заштите ‘’од злих сила''
распрострањен је у многим крајевима као: букара, љарга, љевка, машала, олалија, оратница. Заједнички
назив им је ''култне ватре''.
Паљење ових ватри било
је праћено различитим ритуалним
поступцима. У неким крајевима су их
прескакали ''ради здравља''. Ово су
по правилу чинили момци и девојке.
Био је обичај да они који играју око
ватре нагараве лица. Вук С. Караџић
наводи опис обичаја из Срема:''...уз
месојеђе се свако вече скупе девојке
(мале и велике) и младе ( а и од мушкиња дође гдекоје ) насред села,
па наложе ватру ( понајвише од ђубрета и од сметлишта ) и око ње играју и пјевају; и то се зове букара или
ватриште ( `ајдемо на букару, пјевају
дјеца на букари )''.
У Доњој Јасеници је почетком прошлог века постојао обичај

''љарга''. То су ватре које су се палиле
од ђубрета и шаше које су прескакали. Слично је било у бољевачким
селима где су деца ложила ''олалије'',
мале ватре, које су прескакали ''ради
здравља''.
У нишавским селима овакве
ватре звале су се ''оратнице''. Врћење
олалија (оратница) могло је да се
види у сваком селу кад падне мрак.
У лужничким селима ове ватре су палили на месне или црне покладе и на беле покладе.
У хомољским селима ове ватре зову алалија, велика ватра, света
или освећена ватра. Са првим сумраком, свако запали своју сламу, па је
на рогуљама носи на одређено место
где се сви скупе. Сложе алалије на
једну или две велике ватре, одиграју
по једну или две игре, па се разиђу
кућама да вечерају (покладују). У неким крајевима пале и кошнице или
старе кошеве, које претходно напуне
сламом или сеном, па их упале тек
кад дођу код ватре и баце у пламен.
Алалија или праштање се у
Хомољу приређује као заједничко
подушје. Етнолог С. Милосављевић
је дао опис овог обичаја с почетка
прошлог века. Свако домаћинство
у којем је неко умро у периоду од
годину дана, дакле од протеклих белих поклада, обавезно је да допреми
дрва за заједничку ватру. Дрва се распоређују по гомилама у зависности
од броја домаћинстава која учествују у обреду. Увече, свака домаћица окади своју гомилу клањајући јој
се, а потом припали воштану свећу.
У први мрак се окупљају укућани и
свако пали своју гомилу. Жене износе
софре и нуде јелом окупљене. Свако
баци од свог јела десно од себе, уз
речи:''Бог да прости!'' Након овога, уз
упаљене свеће, почиње игра око разбуктале ватре.
Сличан обичај забележен
је у околини Бољевца под називом
''рана'', уз нешто другачији ритуал.
Житељи се после вечере окупљају

око ватре. Свако од мештана прилази
ватри и џарне је да се разгори. После овога почињало је весеље које је
трајало до зоре.
У околини Деспотовца одржава се обичај ''првеци'', сличан претходно наведеном. Реч је о колективном одавању поште умрлима. Сви
мештани којима је неко од породице
умро у прошлој години, припремају
тог дана обилну храну и пиће које, уз
запаљене свеће и ватру коју су наложили, износе на софру покојницима
за душу. Потом започиње игра све
до сумрака, када се прекида заједничком шетњом. Након шетње следи
обилна вечера за душу покојника,
како кажу.У поноћ се преостало јело
баца, јер је иза ње наступио Велики
пост.
Власи су до II светског рата такође палили ватре на средини села. У
новије време ово чине појединачно,
у дворишту. Ове ватре називају ''привег'' и пале их мртвима за душу.
У Ресави су гаравили лице
угљевљем ''од привега'' верујући да
се током године неће разболети.
Према податку који износи
Вук С. Караџић, обичаји са ватром
извођени су током целог месојеђа,
да би временом дошло до њихове
редукције. Иначе, покладе су одувек
сматране за велики празник мртвих, па је паљење ватри и присуство
свећа у ритуалима имало изразити
хтонични карактер.
Представа о души (лат. анима) која напушта тело у тренутку смрти, подстакла је размишљања о њеној даљој судбини. Веровало се да је
душа бесмртна, да после смрти остаје
слободна и да само мења своје станиште. Док не дође на онај свет, душа
лута од места до места мењајући боравиште. Да би душа пронашла свој
мир, покојник мора да буде прописно сахрањен и мора да има довољно
хране. Народ је веровао да покојник
(одн. његова душа) наставља да води
живот какав је водио на овом свету.
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Обичаји паљења колективних ватри,
као и обичај паљења свећа имају за
циљ да мртвима обезбеде неопходну
светлост и топлоту.
Ватра је служила и као одлично средство за терање душа. Пример
су обичаји везани за култне ватре о
покладама, које су прескакали ''ради
здравља'' или буктиње од сламе (олалије) којима су терали штеточине. Укратко, ватра је представљала лустративно и апотропејско средство које
је помагало народу да држи душе на
одстојању.
Ритуално певањем и играњем око ватре успостављала се
веза са покојницима. Ватра је у овом
случају имала улогу посредника између два света, света живих и света
мртвих.
Паљење обредних ватри у
пролећном периоду године изводило се у време трајања Великог (ускршњег) поста, најдужег поста у години, током седам недеља, од Чистог
понедељка до ‘’дугачке суботе'' пред
Ускрс.
Велики пост познат је у народу и под именом Коризма. Постоји
веровање да је баба Коризма имала
седам синова: Чиста, Пачиста, Крста,
Средоја, Тоша, Цвиету и Веља. Тако
се прва недеља поста назива Чиста
недеља, а негде и Тодорова или луда,
првопосна – јер је прва у посту. Потом долазе: пачиста, крступоклона,
средопосна, глува, цветна и велика.
Овај пост се строго постио, а нарочито Чисте и Велике недеље, прве и
последње недеље поста. Народ верује да онога ко се омрси уз Велики
пост мора снаћи нека штета, било у
стоци било у чему другом, или ће га
најпосле опећи било ватра било врела вода (преузето из: Т. Ђорђевић:
''Српски народни обичаји'').
Већина празника у ово доба
године светкована је ''због змија''. Наиме, веровало се да се тада ове животиње буде из зимског сна и да излазе
на површину земље. Ово се дешавало одређеног дана. Негде је то било
на Тодорову суботу или на Св. Јеремију, негде на Младенце, Благовести,
Цвети и о Ђурђевдану. Веровања су
различита.
Код Куча је постојао обичај
''пролетњак'' који је извођен првога
марта. Мештани су на тај дан износили ђубре из кућа, стављали га на

гомилу и палили да изгори. Деца су
одржавала ватру и пазила на коју ће
се страну повити дим. Ако је то било
право навише, слутило је на добро.
Идентичан обичај забележен је у Братоножићима, с тим што се ватра палила због змија.
У Боки жене запале балегу и
на лопати је пронесу кроз кућу, око
куће и по местима где се пролази.
Верује се да онамо куда се пронесе
запаљена балега неће доћи устокаменица (змија).
Уочи прве суботе Великог
поста, која је у народу позната као
Тодорова субота или Тодорица, пале
буњишта и лупају у металне предмете
против змија. У прешевским селима
пале свеће и лепе их стоци на рогове.
У Хомољу народ празнује
Младенце (9/22.III) због змија. Отуда се тај дан назива и Змијин дан.
Мештани пале ђубре верујући да се
димом с ђубрета одбијају змије и болештине. У Неготинској Крајини пале
ватре, ране. Овај обичај забележен је
и у другим крајевима Србије. У источној Србији забележен је обичај ‘’ранило''. На Младенце, Благовести (25.
III/7.IV) и на Цвети девојке су од сувих дрва (сувад, сучке) ложиле ватру
на зборном месту у селу, код записа,
рано изјутра. Девојачка песма је обично била знак за почетак ранила.
Око ватре се окупљала омладина са
свих страна, а весеље уз игру и песму
трајало је све до јутра, када би се разишли кућама.
У Бољевачком срезу верују
да се на Лазареву суботу пробуде све
змије и гуштери. На овај дан носе ђубре на туђу међу и пале, да у кући не
би било бува и других гамади.
У Васојевићима су уочи
Ђурђевдана (23./6.V) изводили ритуалне радње против вештица и врачара, и њихових злих чини. Посипали су
пепео око тора, квасили водом усијано угљевље пред вратима и газили га.
Некада је уочи Јеремијиндана (1/14.V) ишла обредна поворка
јеремијаша или јеремија обилазећи
куће и поља ради заштите од змија.
Наиме, народ је веровао да Св. Јеремија има моћ да кроти змије. Како
наводи М. Милићевић, у Подибру су
се млади уочи овог дана скупљали на
зборном месту у селу. Свако је морао
да носи метални предмет, најчешће
звоно, котао или тепсију. Поворка је,
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уз лупњаву и звоњаву, обилазила сваку кућу и кућиште певајући:
«Јеремија у поље,
Беж`те, змије, у море».
За разлику од великог
хришћанског празника, Ускрса, који
важи за покретни празник – помера
се у границама временског интервала од пет недеља, од 22.III/4.IV до
25.IV/8.V – те је, вероватно због своје
покретљивости, сиромашан народним обичајима, период који му претходи задржао је своје ‘’паганско''
обележје.
Присуство змије у обичајима
везаним за време поста указује на могућност постојања некадашњег култа
змије оличеног у култу Св. Тодора. Етнолог Миленко Филиповић претпоставља да је у ово време светкован
празник посвећен змијама, одн. покојницима чије су се душе усељавале
у ова бића. Касније, његова функција
пренета је на друге пролећне празнике (Благовести, Лазаревдан, Цвети).
Православна црква у част
Св. Тодора (Св. Теодора) светкује два
празника: Св. Теодора Тирона (17.
II/2.III) и прву суботу Великог поста,
покретан празник, у народу познат
као Тодорова субота или Тодорица
која се одувек празновала у народу
као дан посвећен мртвима.
Празник посвећен овом свецу има корене у једном много старијем култу, култу ‘’трачког хероја'',
митског хероса који представља
божанство мртвих чији су атрибути:
коњ, змија и пас. Трачко божанство
је на рељефима често приказивано као јахач на белом коњу или са
змијом која се обмотава око стабла.
Змија која је као демонска животиња
заступљена у пролећним обредима
са ватром, заправо представља оваплоћење душе претка, а самим тим и
душа уопште.
Сходно
томе,
ритуално
паљење ватри има за циљ терање
змија, тј. душа које представљају
опасност, а на ширем нивоу, помаже очувању јединства и равнотеже у
заједници.
Нада Јелић, дипл. етнолог
( Наставиће се )
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Сан светог Илије
Лета господњег 2010. је свети
Илија провирио одозго и доле видео прекрасну богоугодну слику.
Био је тако дирнут да му уопште
није било до вожње својим ватреним колима. Уљушкан нежношћу,
заспао је на једном памучном облаку. Уснио је диван сан.
***
Река Сана тече већим делом свога тока од југа према северу. Кад
стигне до Приједора среће лево,
према западу. Вероватно да је
осетила у близини старију сестру
Уну, па је одлучила да се што пре
препусти њеном загрљају. Сасвим
је могуће да јој је досадило примати многе притоке и са десне и
са леве стране. Доста је она њих
водила, уморила се старка, нека
сада Уна преузме команду и нек
све заједно поведе у загрљај Сави.
Приближно на половини свога
пута Сана прихвата десну притоку
– речицу Козицу. Козица је знатно мање дужине и тече од истока
према западу. У Сану се улива под
правим углом правећи вртлог и
вир, мешајући своју хладнију воду
са увек топлијом Саном. На своме
путу Козица пресеца житна поља
на два подједнака дела. Природа
је хтела да њена лева обала буде
виша од десне, тако да се вода
при обимним падавинама излива из корита и плави оранице са
своје десне стране. Ваљда се зато
њиве на тој страни реке зову Барице, док се оне преко воде зову
Луке. Током векова Козица је дубоко ископала своје корито тако
да поплаве и нису честе, мада се
и то дешава. Прича се да је једном
вода толико надошла да је била
већа и јача од Сане. Собом је носила све што јој је било на путу.
Кажу да су велику дрвену кацу,

коју је један домаћин ставио у Козицу да се накваси и „забрекне“,
нашли на другој обали Сане; толико је водостај био порастао да
је просто својом силом пресекао
Сану. Али, то су ретки случајеви.
Козица је углавном доброћудна
и мирна, марљиво покреће воденице. На неколико места је толико
плитка да је коњска запрега са пуним колима сена може прећи без
икаквог напора. Богата је рибом,
али је и рибара све више; долазе
чак из града и уживају у идили
која им се нуди. Лепота је заиста
неизмерна, зато ни мало не чуди
да је ту израсло насеље.

За Подовљане треба рећи да су
јако вредни, друштвени, комуникативни, пију шљивовицу и пиво
– понекада и превише. Пола села
слави Никољдан, друга половина
Аранђеловдан и још покоју славу.
Цркве у селу нема – превелико
бреме би било за стотињак кућа
да је граде.

Не зна се поуздано када су прве
куће направљене, мада је веровати – судећи по природној лепоти
– да је то било прилично давно.
Село које је настало испод планине Мулеж, на обронцима кршног
Змијања, на ушћу Козице у Сану,
названо је – Подови. Мало чудно
име за такав географски положај,
али – стари су причали – то је зато,
што је првобитно било насељено
више подручје (данас је то место пашњак а зове се Под), да би
касније становници силазили у
равницу поред реке и открили
да је ту земља доста плоднија и
лакша за обрађивање. Развило
се лепо али никада велико насеље. Разлог је био једноставан:
превише је стиснута та равница,
са свих страна су брда тако да
земље и нема у изобиљу. Јер, тако
је то: имаш неколико деце – свакоме треба део – а они, опет, деле
својој деци, и тако редом. Њиве су
постајале све више уситњене, скоро да више нема шта делити. Спас
је био у одласку Подовљана трбухом за крухом. После другог светског рата масовно се одлазило у

Са суседним селима се живи сложно, а како би другачије и било кад
је доста подовских жена родом из
тих села. Подовљани воле рећи
да су довели из околиле „све што
ваља“, а да њихове сестре одлазе
у градове. Заиста, ретко је која девојка из Подова отишла у суседно
село. Подовљани су поносни на
још једну ствар – своје комшије
су редовно побеђивали у фудбалу. Наравно да није увек ишло
све глатко; било је шала и задиркивања. Суседи су зафркавали
Подовљане да су њихови преци
скакали са стене Дивич у маглу,
мислећи да је памук. Али ни Подовљани нису остајали дужни. За
једно село су тврдили (то се зна из
поузданих извора) да су „натезали
бадањ“. А како је то било? Правили су од дрвета шупљу цев за
проток воде до воденичког точка.
Та цев – бадањ је зову – је морала
бити прописно дуга. Неки паметњаковић је мерио дебло - кладу.
Пошто је на клади седео лугар,
није га смео дигнути него је измерио до њега па онда наставио са
друге стране. Сви су рекли: крат-

Војводину. Индусријализација је
тражила и од Подовљана удео,
није их штедела. Следили су одласци у Словенију – требало је правити пруге и цесте – затим је звала
Аустрија, Немачка, а Подовљани
су стигли чак и до Америке.
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ко. Онда паде одлука да привежу
пар волова на једну, а пар на другу страну, те да је „натегну“. Тако и
урадише. Наравно, лугар је устао.
Онда измерише и гле – заиста су
„натегли“ бадањ за пола метра.
У другом селу је био следећи случај: пластили су сено и не имадоше га довољно да стог заврше
како треба, да не би закишњавао.
Неко рече: имамо у селу доста
паса луталица, да их све ошишамо, па да лепо завршимо сено.
И тако урадише. Ако мени не верујете – питајте Подовљане.
Две ствари су у Подовима од вајкада биле бесплатне, и нема тог
Подовљана који би за то платио.
Дрва никад нико није куповао;
највећи трошак је био – заклати коку за лугара. А отићи у град
и купити рибу било би смешно.
Тај случај није забележен, а рибу
су јели врло често. Било је дана
када је свака кућа имала пуну
каду рибе, није јасно ко је толико појео; биће да су је и бацали.
То се догађало у пролеће када се
риба мрестила. Тада су огромне
количине рибе долазиле из Сане
тражећи погодно место – плитку
воду – за „вођење љубави“. У то
време је рибе било „више него
воде“ и могла се хватати голим рукама. Али, Подовљани су сматрали да је то њихово благо, те нису
благонаклоно гледали на људе из
брдских села који су долазили да
хватају рибу.
Пошто брђани нису били вешти
рибарењу, Подовљани су се досетили да их надмудре. Док риба
још није „почела да ради“ викали
су да треба скакати јер је риба
„дигла воду“. Један је командовао
„наскок“ и сви брђани су поскакали у воду. Подовљани су, наравно,
остали на сухом и цепали се од
смеха. Неко би случајно и ухватио
коју рибу, али је већина залуду сквасила гаће. Командант је рекао:
„Ништа људи, изгледа да је вече-

рас неће бити. Опрали смо ноге,
идемо на спавање“. Брђани су се
разишли својим селима, а Подовљани су се вратили и сачекали
праву прилику.
Да, тако је то било у Подовима.
Милина Божја. Али ништа не траје
вечно, па ни подовска идила. Последњи рат је учинио своје: на Подове се сручило велико зло. Неки
моћници који немају појма где су
Подови повукли су нове границе. Село је припало некој другој
власти, Подовљани су се расули
по свету. Убрзо су до њих допрле
страшне вести: село је „срављено
са земљом.“
Пустош је завладала, становништво расуто по свету, трава подивљала, њиве у корову...
По завршетку рата се само неколико становника вратило у родно село. Углавном су то били они
јадници који нису имали никога
свог у свету па су силом прилика дошли из разних избегличких
центара.
Остали су се сналазили како су
умели и знали. Већина је временом нашла некакав посао и почела да наново закућава. Али, почело се дешавати нешто чудно –
једног по једног је нападала нека
чудна болест. Ширила се попут
куге, али није ишла на све стране,
него је, неким чудом, ишла као дугачка нит протежући се од Подова, преко Приједора, Бањалуке и
Шамца, до Новог Сада; ту је завила до Велења, Крања и Љубљане
да би прешла у Аустрију, а одатле
прескочила океан и стигла чак до
Чикага. Стручњаци су тој болести
дали име – носталгија. Бистроумни какви су увек били, Подовљани рекоше: „Људи, браћо, морамо се лечити!“ Сложише се да је
најбољи лек – одлазак у Подове.
Тако и учинише. Како је ко могао,
и кад је ко ухватио прилику, одлазио је да види Луке и Барице, да
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види „Саставке“ где Козица поздравља Сану, да види ону врбу са
које је скакао за рибом, да сретне
друштво из младости, укратко – да
напуни душу. И шта је видео? Беду
и јад. Њиве зарасле у коров, ливаде обрасле шумом, а од друштва
ни трага ни гласа. Обично се само
види
Рођо Мијо стара морнарица,
живи пример о људској голготи,
појави се насмејаног лица
и поче причу о Шестој флоти.
Обузме човека милина, успомене
се враћају, али то није довољно.
Где су остали? Неко је био за Васкрс, неко на Петровдан, неки ће
доћи за школски распуст, други
немају времена... А болест носталгија се не лечи тако. Не, не!
Није то довољно. Ублажи то, додуше, ране, али болест остаје. И
Подовљанима поста јасно да морају предузети одлучне кораке у
смислу свога оздрављења. Треба, кажу, да одлазимо сви заједно, треба нам нешто што ће нас
окупљати. Али шта? Црква! Многи
се сложише. И тако ...
Направише Подовљани цркву
сада кад живе по белом свету, а
нису је имали кад су били на очевини. И ево их, ту су, лече носталгију. Зато је и свети Илија весео
овога дана. И радосно снева ...
Мада се тог дана у Подове сјатио
силни народ, ипак сви нису били
ту. Није било Ђурђа, првог трактористе, није било ни Илије, најбољег зидара, нису се видели ни
„дуги бркови седи, који су били Костин заштитни знак.“
А можда су и били тамо, а да ми не
знамо. Бог драги зна.
Маринко Јагодић Маки
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San
snova

San snova je izraz koji označava
vrhunac nekog zadovoljstva, pod
uslovom da mislimo na sanjanje
kao pozitivno iskustvo. Snove su
rado proučavali filozofi, psiholozi,
pesnici. Postoji nebrojeno zapisa
o otkrićima do kojih su naučnici
dolazili kroz snove, što važi i za Nikolu Teslu. Umetnici i uopšte ljudi
velikog senzibiliteta mogu u snovima prepoznati iskru nadahnuća
ili naći odgovore na pitanja na
koje razum u budnom stanju ne
nalazi odgovora.
Ako je istina da spavajući provedemo trećinu života i da snovi predstavljaju četvrtinu spavanja, (u
to ne brojimo sanjarenje na javi),
znači da imaju snovi za naš život
značajnu ulogu. San je neophodan za biološku i mentalnu ravnotežu, tako kao i spavanje, kiseonik i
zdrava prehrana. Nije čudno da su
snovima posvećivali veliku pažnju
nekada bramani i vrači, kasnije su
se snovima bavili psiholozi i psihoanalitičari.
Poznate su Frojdove i Jungove
analize psihe kroz svet snova. Svaki san ima neko značenje: za Frojda je san izraz proteklog životnog
iskustva (njime se bavi retrospektivna analiza) dok Jung u snovima traži realizatorsku, poticajnu
ulogu: ’’San je, kao i svaki životni
proces, ne samo uzročni slijed
već i proces usmjeren prema ne-

kom cilju.’’ (JUNV, 81) Jezik snova
nije jednak onom kojega poznajemo u realnosti već je sastavljen
iz simbola koji nisu ni do danas u
potpunosti razjašnjeni, zato na
snove ne možemo gledati kao na
kopiju stvarnosti ili njen negativ.
San funkcioniše kao kompenzator
za nagone potisnute u toku dana,
rasvetljuje probleme koje treba rešiti, a njegova selektivna funkcija,
kao i selektivna funkcija pamćenja, olakšava svesno življenje.
Društvo, kao konglomerat pojedinaca, ima na pojedinca značajan
uticaj. Stvarajući zakone i pravila
ponašanja ono olakšava (ali ne
uvek!) međusobno sporazumevanje i opstanak ljudi. Posleratna
generacija naših roditelja trudila
se da građenjem porušene zemlje
i stvaranjem osnovnih uslova za
normalan život zadovolji svoje
osnovne potrebe. Generacija naše
dece danas živi u ubeđenju da su
osnovne potrebe zadovoljene pa
se bez griže savesti mogu, pa čak
i moraju ( u to nas ubeđuju mediji)
predati svojim željama.
Ekonomski razvoj Evrope i sveta
gradi svoje temelje na ispunjavanju snova tj. želja koje su beskonačne. Amerika je bila kolevka tog
egocentričnog pogleda na svet i
on je postao vremenom njen najuspešniji izvozni proizvod. Čovek
može jasno da definiše količinu

svojih potreba (za vodu, hranu,
odeću…) i da ih na kraju zadovolji,
ali željama nikad kraja. Tako je psihologija postala temelj planiranja
ekonomije ili čak obrnuto - snovi
se više ne analiziraju sa ciljem da
bi razumeli sanjača već se preko
marketinga kreiraju snovi da bi sanjač lakše konzumirao ponuđeno
tržno blago.
Tako naš san snova postaje sve
više san nekog drugog koji upravlja našim željama i tera nas da
ispunjavamo njegove ciljeve. Na
sreću (ili nesreću) masa ljudi misli i
deluje drugačije od pojedinca koji
se upravlja po strožim moralnim
normama jer je kao pojedinac odgovoran za ono što čini.
Postavlja se pitanje u kolikoj meri
je danas čovek proizvod marketinga, a koliko neodvisna jedinka
koja može kritično gledati na društvo i njegova zastranjenja. Ako
je danas san snova ne kuća, već
največa kuća, ne kola, nego najjača kola, ne sposoban radnik, već
spretan trgovac i tako dalje onda
je naš san neprestana frustracija
bez konačnog zadovoljstva. Vreme je da se udaljimo od sveta i
njegovih želja da bi mogli pronaći
svoje snove. San snova.
Miomira Šegina
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Милош Ђоновић
Венера и Меркур

Немирно вријеме

Између њих постоји нешто
више од близине
Ту домује наша нада
пут ка новом дому
Сунце које се постепено хлади
Меркур и Венера
су најближе
Па чак и онда када између њих
не буде више сјемена и свата
они нас грију
као сунце у успомени
сказењу без заборава
Летићемо ка новом сунцу
кроз тамне просторе изазова
дуго и упорно
ми то сада знамо
тога се не бојимо
као нечег
што данас не може
да нас уздигне
усмјери ка пољу сазнања
да једно без другог не можемо.

Послије великих киша
силних
натеклих ријека
захукталих
високих трава
тражим задовољна
лица.
Послије толиких
за неке голих
прича
послије мучних
слика
погажена пијеска
могу ли бити
задовољна лица
Хоће ли нови
ваздух
набреклих крошњи
скинути вео
са невољена
дјевојачког лица.

Сјећање на оца
О како би волио да те видим
запамтих јак усправан стас
да ти кажем
послије скоро 40 година
од твог одласка
Не брини, мени је добро
послије тешких година
да чујем твој брижни глас
Усамљени плахи сине
са малене црно-бијеле фотографије
са капом средњошколца
из које је провејавала брига
Са врха Ловћена
могао си видјети далеко
можда не у тако желено сутра
о коме си заједно
са блискима маштао
мислио, дјеловао и војевао
поносни из рода у род
нека те грије далеко од нас
или близу уз нас
оно што снагу нам даје
упање, честитост, љубав и част
Нека не мучи те страх
јер неки кажу све иде у прах
Облачно недјељно поподне
навече ће лепршати
наше тробојке.

Монтевидео
Пространо је тамо
великој риби
гдје светионик
на препланулој гори
не мари за свој
рам.
Када она из дубина
модра океана
почиње сунцу да се
ближи
и небу да се плази
набрекли чокоти
ал› и коријени
други
не тјерају вјетар
који стрпљиво клизи
снива љубавни сан.
Трагови ока лопата сиј
нису ту пусти
када му није вријеме
далеки сјевер
може доћ
хладних вода
са топлотних тала
комотно пиј.
Успомена једна на
славни 1950 тим
на загрљај један
не може да потамни
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у заносу вина и гитара
ту младост па и други
остану без пара
ал› зато превише не
маре свеједно им.
Симетрија миленијума
Скоро све је у лијепом цвату
стабла листају
тополе брезе
још не кестенови
платане које помало
брече
нова лишћа послије
дугог сна
више се грле стискају
трепере
тражећи сунце
које почиње саче
да грије.
Вртови и друга поља
траже вољене музе
у сјају нових
боја
трепере њихове лагане
блузе
грле се косићи
врапчићи живахније
крилима машу
невесели погледи бјеже
чекају се жељно априлске
кише.
Празнином вода корита
зјапе новом току
који нешто више чека
парна година је
са двојком до краја
онима који журе или не
једнако могу казати
нека, нека.
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Dušan Radović

Beograde, dobro jutro
Stari Beograd krenuo je u Novi, Novi u stari, kao i svakog jutra.
Mostovi su puni automobila.
I jedni i drugi misle da je bolje na drugoj strani.
Kad utvrde da nije, vratiće se tamo odakle su pošli.
Vreme je za slatko i vodu, koji se još uvek služe u nerazvijenim i zaostalim delovima grada.
Ako vam se danas ne radi, to je na vreme, mnogi se na to žale.
Naš grad se pretvorio u veliku čekaonicu.
Svi čekamo lepše dane.
Žene koje su se dobro udale, jutros idu kolima na posao.
Voze ih muževi koji su se loše oženili.
Jutros budale pretiču idiote, jer ispred idiota nekim kretenima ne rade stop-svetla.
Vi mislite da život muči vas, a mi imamo utisak da vi mučite, gnjavite i ponižavate život.
Negde smo pročitali oglas: Penzionisani oficir daje časove iz vladanja.
Bolje je bilo dok smo bili deca nego sad kad imamo decu.
Deca su bezobzirna i nezahvalna.
Jedan čovek se žali: Kad već ja ne valjam, da je bar sve drugo kako treba.
Vajka nam se jedan starac: Da sam znao da ću ovoliko živeti, više bih vodio računa o svom zdravlju.
Neki ljudi imaju dobra kola i lošu decu.
Sve što je dobro napravili su im drugi.
Majke uče kćerke da ne budu blesave kao što su one bile u njihovim godinama.
Očevi, kao i uvek, imaju drugo mišljenje: ne bi majkama vredelo to što su bile blesave da oni nisu bili glupi.
Mlade majke ne mogu noću da spavaju.
Stalno nekome nešto treba.
Komarci su malo zlo, a protiv njih smo pokrenuli i avione.
A na mnogo veća zla ne smemo podići ni ruku.
U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta – kad birate zanimanje i bračnog druga.
Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života.
Ima žena koje se ne plaše muževa, ali se plaše raznih buba.
Jedan muž je pojeo takvu bubu naočigled žene, ali nije pomoglo.
Ona se i dalje plaši samo buba.
Ko prvi devojci, njegova devojka.
Ko poslednji devojci, njegova žena.
Jedan kaže: Kako je to moguće?
Drugi odgovara: I ja se pitam!
A vi treba da pogodite na šta je mislio jedan a na šta drugi.
Budite oprezni u procenjivanju tuđe pameti.
Ne mora biti glup svako ko je pametniji od vas.

Јун 2010

|

Забавна странај

|

39

Mudre misli
Ako žena nađe ljubavnika, onda su tu moguća dva razloga; ili je sita svog muža ili nije.
Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, i još čudnije: kako često nam baš
to malo nedostaje!
Čudno je to: na putovanjima viđam djecu koja me podsjećaju na moje mališane i viđam
lijepe žene zbog kojih zaboravljam na svoju ženu.
Kompromis je sporazum između dva partnera po kojem svako dobija ono što nije htio.
Muskarac još uvek može naći ženu koja još nije imala ni jedne ljubavne veze, ali rijetko
će naići na neku koja je uvijek imala samo jednu.
Muškarca uvek više privlači žena koja se interesuje za njega, nego žena koja ima lepe noge.
Nesta blaga, nesta prijatelja.
Neutralnost? To znači zarađivati na ratu koji vode drugi.
Neznalica je onaj koji ne zna danas ono što mi nismo znali juče.
Ni jednu tajnu nećete bolje sačuvati od one koju svako nagađa.
Ni u što se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna.
Nije dostojan da živi onaj koji nema nijednog čestitog prijatelja.
Nije grijeh biti budala na ovoj vrućini.
Nije li čudno što se ljudi tako rado bore za svoju vjeru, a tako nerado žive po njenim
zakonima.
Nije majmun kriv što je od njega postao čovjek.
Nije potrebno mnogo dosjetljivosti da bi se prevario čovjek koji nam vjeruje.
Nije sramota pasti, sramota je ne dići se.
Nije teško zaljubiti se. Teško je to reći.
Nikad ne treba dizati ruke od dobre stvari. Samo... kako znati da je dobra?
Nikad nismo srećni; možemo se samo sjećati da smo to bili.
Nikad se nemoj zamoriti u davanju domovini.
Niko ne može istrajati u ljubavnom raspoloženju kroz duže vrjeme ako ga ne podržava
neka nada.
Niko ne zna voljeti čovjeka kao što ga vole psi.
Niko nije tako gluv kao onaj koji neće čuti.
Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom i nezadovoljan svojom pameću.
Niko nije zadovoljan svojom srećom i nezadovoljan svojim razumom.
Niko se ne diže tako visoko kao onaj koji zna kuda ide.
Ništa nas u životu tako ne razveseljava kao kad nas gađaju pa promaše.
Ništa ne ostaje iza nas; čovjek je sablast koja luta, ne ostavljajući ni svoju sjenku.
Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo.
Ništa nije tako dosadno kao sreća drugih.
Ništa nije tako loše da ne može biti gore.
Ništa se veliko ne može učiniti bez velikih ljudi, a oni su veliki zato što su htjeli da to budu.
Novac je kao žena: da bi ga sačuvao, trebaš se baviti njime, inače će usrećiti drugoga.
Provalnici i hirurzi nose rukavice zato da ne bi ostavili tragove.

