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Умјесто увода
Поштовани читаоци,
Надам се да сте се добро одморили
и на прави начин искористили
годишње одморе. И Мостови су
мало одмарали али као што видите
ипак се нешто радило. У овим
љетним данима било је активности
које смо забиљежили и о којима
можете прочитати на нашим
страницама. Било је активности
која су везана на Савез српских
друштава Словеније а исто тако и
на друштва која су чланови Савеза.
Чак ни неки појединци нису
одмарали, искористили су прилику
да своја дјела представе и на тај
начин допринеси афирмацији и
својој и друштава чији су чланови.
А било је и оних који су за своје
дјеловање награђени.
Што се тиче Савеза српских
друштава Словеније његови
представници учествовали су
на првој скупштини дијаспоре и
Срба у региону која је одржана
у Београду почетком јула. Исто
тако, само дан раније, у Београду
је одржана и 3. конференција
‹›Медији у дијаспори, медији за
дијаспору››. Оба ова догађаја веома
су важна за будуће дјеловање како
Савеза и друштава исто тако и за
статус и положај српске заједнице
у Словенији. О томе опширније у
наставку.
Друштва су имала низ активности,
жељело се у првој половини
години урадити што више да
би се мирно отишло на одмор
и припремило за све оно што
нас очекује на јесен. Било је ту
концерата, прослава, турнира,
пикника, турнеја, као да се није
знало за одмор. Неки, углавном
млади, су се упутили и у друге
земље, хиљадама километара
далеко, да би тамо представили
шта знају и умију. Кажу, било им

је лијепо, нека и заслужили су. А
они старији више су се задржали
на домаћем терену, на отвореном,
кажу да им је тако љепше, још ако
је у близини роштиљ.
Друштва нису активна само
на културном подручју него
и на спортском. То се види по
турнирима који су организовани
по друштвима, било је такмичења
у шаху, пикаду, фудбалу а нису
недостајали и неки стари спортови,
нарочито на пикнику.
И ове године обиљежен је
Видовдан а дочекали смо да једно
друштво напуни двадесет година
свог постојања. Лијеп јубилеј који
је на прави начин прослављен.
Споменуо бих још и приредбе
у Постојни, затим Церкљама, па
Кочићеве дане у Крању, о свему
опширније у наставку Мостова.
Можемо рећи да су наша
друштва ових задњих мјесеци
била веома активна, то је знак
да ће тако наставити и у дане и
мјесеце који су пред нама и још
једном потврдити свој значај и
оправданост постојања. Први
који ће се прихватити посла су
млади фолклораши који почињу
са новом сезоном. Неки, као што
напоменух, и нису имали правог
одмора, заправо свој одмор
искористили су радно, за наступе
на гостовањима.
У овом броју можете прочитати и
друге чланке везане за историју,
традицију, поезију а наравно ту је и
забавна страна.
А сада, послије овог увода, крените
полако са читањем у нади да ће
свако наћи нешто за себе.
Душан Јовановић
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Медији у дијаспори
медији за дијаспору
У Београду је 2. и 3. јула 2010. године одржана Трећа конференција Медији у дијаспори медији за дијаспору уз
присуство 55 представника медија из дијаспоре и Србије
Скуп медија из дијаспоре и Срба у региону организовали су Министарство за
дијаспору, Министарство културе, Независно удружење новинара Србије и Удружење новинара Србије. Конференцију је
отворио мр Срђан Срећковић, министар
за дијаспору, који је истакао: ‚‚Спречавање
асимилације се постиже свим облицима
подстицања неговања блиских односа са
матичном државом и јачањем свести о
пореклу, култури и традицији у чему огромну улогу имају управо медији у дијаспори“.
Небојша Брадић, министар културе, у
свом обраћању рекао је: „У сарадњи са
Саветом за односе са Србима у региону створили смо основу за систематску
подршку новим иницијативама у остваривању грађанских, политичких, социјалних
и културних права Срба у региону“.
Присутнима се обратио и Вукашин Обрадовић, потпредседник Независног удружења новинара Србије рекавши да су медији у Србији и дијаспори део јединственог медијског простора.
„Досадашње конференције дале су резултате, јер су представници медија разменили искуства и унапредили сарадњу“-рекао је Нино Брајовић, генерални секретар
Удружења новинара Србије.
Након свечаног отварања конференције
у Медија центру на Теразијама, конферен-

ција је наставила рад по сесијама. Прва
сесија „Јавни сервис РТС и дијаспора и
Срби у региону“ одржана је такође у Медија центру. Уводничар је био Дејан Глигоријевић, уредник програма за дијаспору. У уводу и дискусији изнесена је улога
Јавног сервиса РТС у информисању дијаспоре, сателитски програм РТС могуће је
пратити на свим континентима.
У другој сесији под називом „Обезбедите
средства за рад ваших медија“ (Конкурси
за суфинансирање пројеката које расписују државни органи Србије) уводничар је
била Наташа Вучковић-Лесендрић. У уводу је говорила о начину пријављивања на
конкурсе као и о елементима који су потребни приликом писања пројеката.

Представници УНС и НУНС

Трећа сесија „Улога медија у дијаспори и
Срба у региону на формирање слике о Србији“ одржана је у Прес клубу Удружења
новинара Србије. Уводничари су били
Мирослав Лазански, Љубомир Стојадиновић и Марко Лопушина који су говорили о
томе како се медијски представља Србија
у свету.
У четвртој сесији „Сарадња у области
информисања са институцијама у Србији“ модератор је била Маша Мишић, а
уводничари Иван Иванчић из агенције
Бета и Милорад Вујовић из Међународног
радија Србија. Оба уводничара позвала
су медије из дијаспоре на сарадњу и понудили помоћ. На крају, новинарима из

На Авалском торњу

дијаспоре обратио се и Миодраг Јакшић,
државни секретар у Министарству за
дијаспору.
Другог дана конференције представници
медија из дијаспоре и Срба у региону присуствовали су Свечаној седници Скупштине дијаспоре и Срба у региону која је одржана у Дому Народне скупштине Републике Србије.
Боравак у Београду искоришћен је за посету Авалском торњу. Конференцији су
испред Савеза српских друштава Словеније присуствовали мр Драго Војводић,
председник и Душан Јовановић, главни и
одговорни уредник Новина српских Мостови.

Отварање конференције

Душан Јовановић
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Декларација о унапређењу односа матичне државе
и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
САОПШТЕЊЕ
Скупштина дијаспоре и Срба у региону која за циљ има да
унапреди економске, политичке и културне везе матице и
расејања завршила је тродневно заседање у Београду. На крају
заседања Скупштина је усвојила: ДЕКЛАРАЦИЈУ О УНАПРЕЂЕЊУ
ОДНОСА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И
СРБА У РЕГИОНУ
Ми, делегати и учесници првог зеседања Скупштине дијаспоре и
Срба у региону окупљени у Београду, од 3. до 5. јула 2010. године,
- Имајући у виду да је Србија земља са бројном и утицајном
дијаспором разасутом по свим континентима, као и да у региону,
стицајем историјских околности, трајно живе велики делови
српског народа,
- Високо ценећи моралну, економску и хуманитарну и сваку другу
подршку и помоћ српске дијаспоре и Срба у региону матици
кроз историју, и улогу дијаспоре и Срба у региону као мостова
разумевања и сарадње,
- Поштујући међународне стандарде, конвенције и достигнућа
о односима матице и дијаспоре као и о правима припадника
националних мањина,
- Уверени да једино демократским дијалогом, међусобним
поштовањем и солидарношћу можемо доприносити свеопштем
напретку Србије, одржању њене целовитости и њеног
суверенитета, миру и сарадњи,
- У жељи да доприносимо јачању угледа и добрим односима
Србије са другим земљама, добросуседским односима,
регионалној сарадњи и интеграцији наше државе у Европску
унију,
- Трајно опредељени за мир, разумевање и обострано корисну
сарадњу како на Балкану и Европи којој Србија припада, тако и у
свету,
Свечано смо усвојили следећу:
ДЕКЛАРАЦИЈУ О УНАПРЕЂЕЊУ ОДНОСА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И
ДИЈАСПОРЕ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ
Свестрани напредак Србије, јачање њеног угледа и међународног
положаја као демократске, мирољубиве земље и поузданог
партнера, остваривање и заштита њених легитимних националних
и државних интереса заједнички су узвишени циљеви матице и
дијаспоре и Срба у региону.
Подржавамо нове политичке, правне и институционалне оквире
повезивања и сарадње матице и дијаспоре и матице и Срба
у региону, који се односе на имплементацију првог Закона о
дијаспори и Срба у региону и израду Стратегије очувања и јачања
односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба
у региону.
Свестрано повезивање, партнерски однос, солидарност и
сарадња матице и дијаспоре и матице и Срба у региону, у
остваривању заједничких циљева представљају најбољи начин за
превазилажење наслага неповерења, подела и изградњу односа
узајамног поштовања и поверења.
Очување националног, културног и духовног идентитета, у складу
са међународним конвенцијама и стандардима, представља
окосницу укупних односа матице и дијаспоре и матице и Срба у
региону. То је прворазредна обавеза и мера успеха свих учесника
а са тим у вези, институције матице сматрају својом обавезом

да планирањем и практичним мерама подржавају учење и
чување српског језика и ћириличког писма, оснивањем додатних
допунских школа српског језика, обезбеђивањем уџбеника и
стандардизованог и једнобразног програма рада у школама, као
и неговање достигнућа српске културе и врхунског народног
стваралаштва.
Неопходна је измена прописа у области изборног законодавства
ради изналажења адекватних облика изражавања бирачке воље
наших држављана у иностранству.
Србија као демократска земља у пракси обезбеђује најшира
могућа права припадницима националних мањина на својој
територији и на то смо поносни. Зато с правом очекујемо да се
деловима српског народа у земљама региона и српском народу
као конститутивном народу у Босни и Херцеговини, у пракси
гарантују равноправност, људска права и заштита од сваке врсте
дискриминације. Очекујемо пуну имплементацију Споразума о
успастављању специјалних паралелних односа између Републке
Срске и Републике Србије.
Србија је земља са највећим бројем избеглица и расељених лица
у Европи. Природно је да очекује сарадњу, помоћ и ангажовање
међународне заједнице да им се обезбеде услови за слободан
и безбедан повратак на њихова вековна огњишта слично како
је поступљено са избеглицама и расељеним лицима других
националности.
Економски потенцијал дијаспоре и Срба у региону огледа се, не
само у константно великом приливу девизних дознака које стижу
у Србију , већ и у директним инвестицијама дијаспоре у Србији
као и у погледу привлачења страних инвеститора које пословни
људи у дијаспори могу да анимирају. Позивамо инвеститоре
из дијаспоре да улажу у матицу, у конкретне и профитабилне
инвестиционе пројекте, а надлежне државне органе да размотре
конкретне мере како да се, на основу заједничких интереса,
подстакну директне инвестиције расејања у Србији.
Потребно је коначно доношење адекватног законског решења о
денационализацији и реституцији.
У развијању односа матица-дијаспора, матица-Срби у региону,
Србија поштује принципе немешања, суверенитета и
територијалног интегритета и лојалности. Природно, очекујемо
реципрочно држање других држава према Србији, приликом
развијања односа са припадницима својих народа који имају
статус националних мањина мањина у нашој земљи.
Дијаспора и Срби у региону имају важну улогу у информисању
међународне јавности и побољшању угледа Србије и нашег
народа. Да би ту улогу потпуније остваривало расејање мора бити
правовремено и објективно информисано. Отуда је стварање
повољнијих услова за ширење и доступност медија у дијаспори
прворазредна дужност институција матице и мора се остваривати
у директној сарадњи и комуникацији.

У Београду, 5. јула 2010. године
СКУПШТИНА ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
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Скупштина дијаспоре и
Срба у региону
Већинском делу организоване српске националне
заједнице у Словенији је познато да се од 3. 7. до 5. 7.
2010. у Београду одржала прва оснивачка скупштина
дијаспоре и Срба у региону коју сачињавају 45 делегата из оних земаља света у којима живи значајан део
српског народа. Била ми је част и задовољство да сам
као делегат српске националне заједнице из Словеније допринео раду и резултатима рада ове скупштине, као и усвајању њеног закључног документа.
На пленарном заседању Скупштине дијаспоре и
Срба у региону 3. 7. 2010. били су присутни Борис Тадић, председник Србије, Славица Ђукић Дејановић,
председница Скупштине Србије, више од половине
чланова Владе Републике Србије, Привредне коморе
Србије, Светога синода Српске православне цркве, те
више амбасадора или представника амбасада страних држава у Србији, што је показивало на значај овог
заједничког скупа Србије и њеног расејања. После
интонирања химне “Боже правде” и песме “Тамо далеко”, у свом обраћању министар за дијаспору мр Срђан
Срећковић је поздравио делегате и госте, и осврнуо се
на досадашње активности Министарства за дијаспору, а пре свега успостављање правних оквира за деловање Министарства за дијаспору, повезивање свеукупног српског расејања, те припремање најважнијих
докумената који ће после њиховог усвајања створити
основне претпоставке за успешнију институционалну
сарадњу Србије и њене дијаспоре те Срба у региону.
У свом обраћању присутнима председница српске
скупштине проф. др Славица Ђукић Дејановић нагласила је историјску улогу Закона о дијаспори и Србима
у региону којег је 2009. године усвојила Скупштина
Србије, чиме су створени услови за институционално
повезивање Србије као матице и њенога расејања
широм света. У свом поздравном говору Борис Тадић,
председник Србије, обратио се српској јавности у Србији и читавом српском расејању широм света, својим
виђењем улоге српске дијаспоре и Срба у региону у
погледу међусобне сарадње и повезивања дијаспоре

са матицом, њене веће улоге у привредном развоју
Србије, политичког, културног и сваког другог повезивања, отварајући и неке дилеме, како те односе поставити на виши и квалитетнији ниво.
У радном делу Скупштина се конституисала потврђивањем мандата делегатима и избором председника и
двоје потпредседника. За председника Скупштине је
тајним гласањем изабран др Славомир Гвозденовић,
делегат српске националне заједнице из Румуније, а
за потпредседнике, такође тајним гласањем изабрани су Милисав Алексић, делегат српске националне
заједнице Француске, те Виолета Бракус, делегат српске националне заједнице Швајцарске конфедерације.
Скупштина је потврдила сталне мандате за 39 делегата, док су делегати из Савезне републике Немачке,
на основу међусобног споразума, разделили мандате
тако да њиховим појединим делегатима траје мандат
од 2010. до 2012. године, а другим од 2012. до 2014.
године, док свим осталим делегатима траје мандат
до 3. 7. 2014. године. Бојим се да је овај део одлуке
скупштине правно споран, јер су законске одредбе у
овом погледу јасне. По закону мандат делегата траје
4 године, а могао се постигнути исти циљ и на други
начин, на пример да делегати, којима истече мандат
2012. године поднесу оставке, а на њихово место се
верификују мандати делегатима којима тече мандат
од 2012. до 2014. године. Међутим, није било довољно времена ни воље да се Скупштина оптерећује овим
питањем пошто је испоштована законска одредба да
се матична држава неће мешати у начин избора делегата, па се тим питањем није бавила ни Скупштина.
Мој став је био да се верификује 45 мандата за 4 године, али сам на сугестије неких делегата одустао од
овог предлога.
У наставку пленарног заседања Скупштина је изабрала Економски савет дијаспоре, где је на мој предлог из
Словеније изабран мр Драго Војводић, председник Савеза српских друштава Словеније, у Савет за културу,

просвету, научну и спортску сарадњу, је такође на мој
предлог изабрана Весна Бајић Стојиљковић, председник Академског културно уметничког друштва ''Коло''
из Копра, Словенија, а на предлог проф. др Снежане
Савић, делегата Срба из Босне и Херцеговине, сам као
делегат Скупштине изабран у Савет за статусна питања дијаспоре. Ова три савета су именована одлуком
Скупштине, коју ће извршити Министарство за дијаспору, а свој рад ће уредити пословником.

Пријем код патријарха Иринеја
У недељу 4. 7. је Његова светост патријарх српски г.
Иринеј са свештенством за делегате и друге присутне
служио свету литургију у храму Светога Саве на Врачару, а после литургије у Патријаршији припремио
свечани ручак за делегате и представнике министарстава. Патријарх Иринеј је у свом обраћању делегатима
и другима који су били на литургији поручио свеукупном српском народу у отаџбини и расејању да у време
ово, које је пуно нелогичности и противречја, захтева
од Србије и њенога народа у расејању пуно јединство
у духовном и сваком другом погледу, где се мора српски народ код тражења одговора на најтежа питања
враћати својим коренима, светосављу и православљу,
у јеванђељском духу тражити одговоре на најтежа државна и национална питања. Српска дијаспора, преко
својих делегата окупљена у Београду, у Србији је код
своје куће, а не у гостима, а своју кућу треба уређивати тако да буде лепша и богатија, у свету препозната
по доброти, чојству и праведности. Једнаку поруку је
патријарх упутио и на свечаном ручку у патријаршији,
са молбом да српска дијаспора ма гдје она била води
рачуна о свом постојању, својој вери православној,
своме језику и култури.

Уводна излагања представника Владе Републике Србије и расправа о актуалним темама из дневног реда Скупштине
У понедељак 5. 7. је одржана тематска расправа и
пријем код председника Владе РС, др Мирка Цветковића. Уводна излагања на тему “Економски развој
Србије”, као и на све остале теме поднели су представници појединих министарстава, а у расправи поред
појединих делегата учествовали су поједини министри и представници Привредне коморе Србије, Српске
академије наука и уметности, те још неки други, који
су присуствовали тематским заседањима.

Никола Тодоровић, делегат Срба из Словеније

Поводом прве теме ‘’Економски развој Србије‘’ ја
сам доставио своје излагање у писменој форми и то
свим делегатима и функционерима Министарства за
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дијаспору, где сам нагласио да Србија има у дијаспори
огромне ресурсе, пре свега људске, економске и финансијске, можда као ни једна држава из овога дела
света, што у довољној мери није искоришћено. Већински део организоване српске националне заједнице из
Словеније препознаје садашњу српску политику, која
иде у добром правцу, у правцу тржишне привреде, у
правцу јачања индивидуалних и колективних права
њених грађана и њених мањинских националних
заједница, чиме се поправља имиџ Србије у очима
европских цивилизованих народа. Србија је отворила
своје тржиште производима из држава ЕУ и других делова света, што је добро јер се и српски произвођачи
пре или после морају суочити са тржишном утакмицом, што значи морају производити боље и јефтиније.
Радује нас чињеница, што и Србија има такве компаније које извозе своје производе, али сам такође
поставио питање, зашто ми немамо у државама ЕУ
макар пољопривредне производе из Србије, са којима Србија може да конкурише, наравно уз субвенције,
које су присутне и у земљама ЕУ и уједно констатовао
да српских производа у државама ЕУ нема или нема
у довољној мери, не због тога, што их грађани не би
куповали, него зато што извозни или увозни ланци
(лобији) не воде рачуна о интересима државе Србије.
Посебно сам нагласио за чланове ‘’Економског савета‘’
да се на подручју привредне сарадње, морају створити услови за укључивање припадника дијаспоре у
економски систем и пословни живот Србије, али такође тражити решења да се производи из Србије нађу
на тржишту земаља из којих долази српска дијаспора.
Ако имају економски интерес веће компаније из земаља ЕУ и света да улажу у Србију, онда би било логично да имају економски интерес и наши људи из дијаспоре, због чега морају институције Србије заједно са
Економским саветом наћи одговарајућа решења, која
ће омогућити улазак капитала српске дијаспоре у привредни живот Србије.
Када је реч о побољшању положаја дијаспоре и Срба
у региону, што је била друга тема конференције ја сам
констатовао да се Скупштина више бавила проблемима премало ефикасне државне администрације
(проблеми путних исправа), а мање стварним статусним проблемима дијаспоре и Срба у региону. Ја
сам управо овом другом дао неколико већи значај,
пре свега кроз примере из Словеније, где сам изнео
статистичке податке о броју Срба у Словенији, њиховој организованости, а где сам напоменуо да је Савез
српских друштава Словеније кровна организација у
коју су учлањена она српска друштва која нешто значе
у словеначком простору, која својим програмима и
пројектима доприносе очувању српског језика, српске
културе и српског националног идентитета. Посебно
сам напоменуо да смо у време заједничке државе у
основним школама учили и српски језик, имали чак
и школе на српском језику, али је све то по распаду
заједничке државе срушено снагом једног потписа.
Невероватно како су наши људи по свету, а то значи и
земље у којима живе, о тој чињеници необавештени.
Савез српских друштава Словеније, и не само савез,
него и већина српских културних друштава у Словенији улажу велике напоре за очување нашег језика,
наше културе и наше српске православне вере, али то
вероватно неће бити довољно, јер мора матица преу-
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зети део обавеза и одговорности за очување српског
народа. Када је реч о очувању националног идентитета и побољшању имиџа Србије у свету ја сам истакао
да је то велики задатак не само дијаспоре него и свих
других чинилаца, са предлогом да се операционализује члан 14. Закона о дијаспори и Србима у региону, где се мора матица ослонити на она организована
друштва, савезе и друге асоцијације које постоје у
дијаспори и региону, који се истински залажу за афирмацију циљева које прописује члан 14. Закона о дијаспори и Србима у региону. На другој страни, потребно
је да институције Србије, а пре свега Министарство за
дијаспору, уложе још веће напоре за успостављање и
јачање кровних организација у земљама из којих долазе делегати. Ми као делегати скупштине, друштва
и савези, те угледни појединци у земљама из којих
долазимо, морамо превазићи непотребне сукобе и
љутње, те усмерити своју енергију у јачање српских
националних заједница у земљама из којих долазимо, покушати створити најшири степен јединства око
најважнијих пројеката, а то су пре свега:
-Решавање питања организације учног програма, те
верификовање облика учења српског језика и писма
са елементима српске историје и културе код деце
предшколског и основношколског узраста;
-Отварање електронских и штампаних медија, те
обавештавање о раду културних друштава и других
асоцијација српске националне заједнице у земљама
из којих долазимо;
-На подручју културе наставити гајење и неговање
традиције и садржаја српских културних друштава,
не само на подручју фолклора, него и других културних садржаја, по којима се препознаје Србија и
српска национална заједница у земљама из којих
долазимо.
Полазим од претпоставке да су сва српска друштва,
савези или асоцијације (или макар велика већина
њих, што важи и за Словенију) основане са жељом
да очувамо свој национални, културни, верски и етнички идентитет, због чега сваком друштву, савезу
или асоцијацији у томе треба помоћи, макар онолико,
колико културно друштво доприноси својим деловањем јачању српске националне заједнице и српске
националне свести. На крају, ја сам предложио да
институције и званичници Србије, када је реч о сарадњи тих институција и српске дијаспоре, користе
искуства званичника Словеније, који се обавезно састану са званичним представницима своје дијаспоре
пре билатералних састанака било када су домаћи-

ни тим званичницима или када гостују код њих. Та
правила су преточена у документе које је усвојио
словеначки парламент. Закључио сам с тим да представници српске националне заједнице у земљама
одакле долазе осећају као недостатак протокола ако
се приликом посете некој земљи наши званичници
не сусретну са легитимним представницима дијаспоре, а такође сам апелово да званичници Србије који
долазе у земље у којима живи српска дијаспора и
Срби у региону, наглашавају потребу реципроцитета
не само економског, него и сваког другог, а пре свега
статусног, јер је Србија једна од ретких држава у Европи, која има одлично уређене статусе националних
мањина. Ако се осврнемо на организацију и реализацију Скупштине, онда свакако има та Скупштина свој
историјски карактер, јер је први пут у историји Србије
и њеног расејања институционално повезала све Србе
ма где они живели. Организација Скупштине је такође
захтевала велико ангажовање не само у контексту
техничких припрема и координације између институција Србије и српског расејања, него и када је у питању
усаглашавање ставова о појединим решењима која су
била на дневном реду. Скупштина је на крају усвојила
Декларацију о унапређењу односа матичне државе и
дијаспоре и матичне државе и Срба у региону, као званични докуменат Скупштине, а која је даљња основа
за операционализацију свих задатака који предстоје
институцијама Србије и њеном расејању у годинама
које долазе. Међутим, основна слабост је недостатак
времена за шире излагање својих ставова од стране
делегата. По мом мишљењу програмска шема није
била уравнотежена. Онолико колико су имале времена за излагање владине институције, макар толико би
морало бити предвиђено за излагања делегата. Велика грешка је ако представници владе и других институција сматрају да су на Скупштини зато да одговарају на евентуална питања. Представници државних
институција би морали бити пре свега на скупштини
да чују ставове дијаспоре о актуелним питањима са
циљем да те ставове укључују у пројекције решавања
отворених државних питања или сарадње између
матице и њене дијаспоре. У том погледу ја верујем да
ће бити следећа Скупштина боље уравнотежена када
је реч о дискусијама представника владе и делегата.
Србија мора у буџету предвидети средства за одржавање Скупштине, што у овој години очито није било у
потпуности испоштовано.
Никола Тодоровић
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Пророчанске
слутње Иве Андрића
или о драми цивилизација на Балкану

Реч у САНУ, 11. децембра 1997, на Међународном научном скупу „Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану?“
Без сусрета не би било ни сукоба
ни узајамног оплођивања, а сретања цивилизација на Балкану најчешће су несрећна.
То, међутим, не би смео бити повод нама да
о Балкану мислимо најгоре. Треба да смо
самосвесни и поносити: Балкан је бујни
источник целе европске културе, завичај
Аристотела и Платона, Перикла и Фидије,
Есхила, Софокла и Еурипида. Балкан је колевка велике византијске уметности и врло
рафиноване цивилизације. У тој колевци
одњихана је и наша српска култура.
Сусрети источног и западног
хришћанства, после драматичне поделе,
били су, и на нашем граничном тлу, претежно непријатељски, готово никад у духу
хришћанске љубави. Освајачки упад ислама трајно је запечатио већ постојећи несклад и, за више столећа, одвојио је, првом
гвозденом завесом, балканске хришћане
од Европе. Присуство Јевреја није увећавало хаос, али су се они морали прилагођавати моћној турској власти, која их је, изгнане
из Шпаније, примила. Несрећни Сефарди
трудили су се да се наметну свим већинским срединама на Балкану и у Турској:
својом корисношћу, хинећи разумевање,
а суштински остајући своји. Турски закони су осигуравали извесну коегзистенцију
свих религија, што никако и нипошто не
подразумева и њихову равноправност. Напротив, они утврђују и озакоњују неравноправност. Једни су били столећима робови,
а други – господари. После српских победа,
ослобођења и уједињења, ти бивши господари нису хтели да прихвате начела равноправности, за њих увредљива, и зато су
били против заједнице у којој су имали иста
права као бивша раја. Они су се, као и Хрвати, деценијама припремали за минирање
те нове државе. А бивша раја није могла
остати спокојна, кад су се, врло отворено
и страшно претећи, огласили муслимански
фундаменталисти и католички фанатизам,
главни узрочници грађанског рата до кога
је дошло ових година и у Босни и у Хрватској, где су се врло бројни православни
Срби, са очигледним разлозима, осећали
егзистенцијално угроженим.
Уз религијске опречности, у модерним временима нова оптерећења су
донели национални, ослободилачки, затим
и сепаратистички покрети, односно идеолошке и политичке разлике. Те разлике, та
несрећна сретања, ти сукоби, али и неизбежна прожимања цивилизација, упркос

дубоком узајамном неповерењу – стална
су тема Андрићевих дела, како романа „На
Дрини ћуприја“, „Травничка хроника“ и
„Омер-паша Латас“, тако и бројних приповедака, па и докторске дисертације, чији је
предмет: развој духовног живота у Босни
под утицајем турске владавине. По свеобухватном карактеру свог дела, Иво Андрић је више него српски: он је балкански
па и евроазијски писац. Као да је хтео да
сачини књижевну симфонију, не патетичну, не ни хероику, него симфонију немилосрдне судбине, која се оглашава трагично,
као Пета Бетовенова, па та драма расте до
пароксизма, до највиших ступњева безнађа, очајања и бола, да би се у завршници наслутила светлост наде, нешто као
катарза. Кроз патњу стиже се, или се само
чини да се стиже, до извесне радости, до
обећања ипак срећног расплета трагедије.
Али ђавола! Недавна историја сваку наду је
разбила и вратила нас опет у хаос, у пакао.
Па ипак, да отворимо овде велику
заграду: говорећи о драматичном сусрету и често трагичним сукобима Истока и
Запада на Балкану, не заборавимо дубоко
јединство, исконско и трајно, упркос кобним сударима. Ортега-и- Гасет рече једном
приликом – подсећа Мирча Елиаде – да је
велики злочин философа што не знају или
ниподаштавају историју. Ми бисмо се усудили да додамо да је несрећа извесних идеолога и политичара што немају појма о протохисторији. Јер већ од протохисторијског
доба може се уочити дубоко и непорушиво
јединство Европе, рекао бих – фаталност,
судбинску неминовност тога јединства. Не
постоји ни једно једино велико откриће
палеооријенталних цивилизација које
се, скоро аутоматски, а посредством култура балканско-дунавских или италских,
не преноси у целу Европу. Било је тако са
земљорадњом, живописном керамиком
или грнчарством, металургијом, иновацијама друштвеним и религијским, изазваним првом великом револуцијом светских
размера: открићем агрикултуре, Културни
ток – Блиски Исток – Балкан – Средња и Западна Европа – зацртан већ у протохисторији, постаје судбинска неминовност после
узлета величанствених урбаних култура
Оријента. Цела древна повест само преузима и појачава те везе и размене између
Западне и Источне Европе.
Ова сазнања, што се подразумевају, нимало не умањују драму цивили-

зација на Балкану, која се често претвара
у трагедију, главни предмет Андрићевог
књижевног дела и његових размишљања.
Можда највећи српски романсијер, Милош Црњански, романом времена
и простора „Сеобе“, показао је последице
искорењивања из родне земље и мучне
напоре укорењивања у нова тла, што је
подразумевало психичка и социјална прилагођавања, драматичне акултурације и
симбиозе наслеђене културе са културом
затеченом у новим срединама. Сеобе су
исходиште или губљења себе и свог духовног склопа или преображаја, а у вишим
областима и плодоносне синтезе цивилизацијских искустава.
Код Иве Андрића се та драма цивилизација одсликава друкчије. Завојевач
је вековима присутан: са владајућим исламом суочена је хришћанска раја, католичка
и, много бројнија, православна. Притисак
је јак, закони су неумољиви и сурови, онај
који хоће не само да опстане, животарећи,
него и да сачува, уз имовину, извесно
достојанство – мора да се прилагоди, то
јест да прими веру освајача, ислам.
Иво Андрић је песник те највеће и
најфаталније наше сеобе – сеобе крви – оне
из православља, мање из католичанства, у
муслиманство. Уз ту сеобу крви, постоји и
она друга, не мања, превођење из српског
православља у католичанство, а преко католичке вере у друге суседне нације, особито Хрвате. Карактер ренегата је Андрић
дао у више ликова: најмаркантнији је Омерпаша Латас.
Наши муслимани су памтили своје
порекло, своја хришћанска имена, претке,
крсне славе; али им је то памћење често
постајало злопамћење, па су много јаче,
нестрпљивије и жешће него прави Турци
тражили путеве и начине да се потврде у
новој вери. Као писац којег одликује објективност, Андрић не само што уочава него
и истиче врлине извесних правих Турака.
Бошњачки муслиман је, међутим, нешто
друго: склон је фанатизму, утолико екстремнијем и спонтанијем уколико су сам
живот и материјални интереси повезани с
тим фанатизмом. Бошњачки муслиман не
само што одражава свој повлашћени положај оружјем и влашћу, него он и са неба дозива разлоге којима појачава и обезбеђује
своје повластице. Својим религијским положајем и ставом он уједно осваја место и
на небу и на земљи. О тој Босни, којој рене-
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гати дају тон, нико нема добро мишљење.
И турски везир говори о босанском свету с
највећим презиром, као о варварском, нецивилизованом. По везировим речима, и
крдо дивљих бивола боље је од босанских
бегова, вулгарних и надувених од гордости.
Босна је проклета земља чак и за турске
чиновнике, које ту шаљу кад падну у немилост. Каква је тек судбина раје?
Својим психолошким анализама
људи, међуљудских и међуверских односа,
својим неумољивим реализмом – Андрић
нам разбија многе илузије; јер многи су, попут Доситеја и Вука, говорили о Србима као
народу сва три закона, православним, католицима и муслиманима, што је историјски
савршено тачно; али, посматран реално
психолошки, проблем је страшно замршен.
Ми бисмо најсрећнији били да је бар у наше
доба пронађен заједнички језик између истокрвних и истојезичких потомака свима
нама заједничких предака, без обзира на
верску припадност; камо среће да су се у
живот претворила размишљања о толеранцији и синтези цивилизација младог вицеконзула Де Фосеа из „Травничке хронике“!
Следећи управо тај пут, Андрић при крају
„На Дрини ћуприје“ приказује своје поколење, оплемењено идејом југословенства;
био је то занос извесне младости, „побуњених анђела“ сва три закона, што су чезнули
за новом, југословенски јединственом државом, која би била остварење на земљи
једног делића божанске замисли. Био је то
сан, можда остварљив да се на челу друге
Југославије нашао неки наш Бизмарк или
наш Кавур, а не ученик Лењина и Стаљина,
кад је реч о националном питању… На чвршћем тлу, нажалост крвавом, био је очигледно Његош у „Горском вијенцу“, који је
показао борбу непрестану до истраге једних или других, „крст и луну – два страшна
символа“ и њихово „на гробнице царство“.
Најцрње слутње великих писаца нашег језика нажалост су се потврдиле у недавном
грађанском рату. А отпадници од разгранатог стабла српског народа постали су, напрасно, припадници неких других нација,
у први мах измишљених, вештачки створених, а најзад и стварних, јер се и вештачким
поступцима могу стварати и нове нације,
истина без корена, али тим фанатичније.
Није ли и др Владета Јеротић показао да су
најсвирепији хрватски шовинисти скоро по
правилу српског порекла, католици већи
од папе, као што су потурице неупоредиво
горе од Турака?
У том трагичном вртлогу савремени Срби, потомци Његоша и Андрића,
очигледно се нису снашли. Извесни југоносталгичари су потражили прибежиште
у мондијализму, који после комунистичког
интернационализма наставља разарања
српског духовног бића у тренутку кад му
је стаменост најпотребнија, кад од беспрекорне националне солидарности и јединства зависи опстанак, кад тек пречистивши
те основне појмове, српски народ може
с надом да се укључује у модерне тежње.
Неприпремљен и расточен, он може бити,

ако већ није, само шљака за нечију туђу историју.
Пропуштене су, нажалост, све прилике за складна решења, чији се зачеци
налазе у делу Иве Андрића. Босна јесте вазда била слична Вавилонској кули, упркос
истом језику, који све људе у њој уједињује
и дели, јер се одвећ добро разумеју. Једни
другима отимају и песме: у огорченој бици
за опстанак јак стих и добра рима вреде
више од мача. Историја је наместила и ту
прилику: да се од разлика сачини богаство;
да се несрећа претвори у драгоцено искуство; да се од хаоса створи хармонија.
Испуњење тог обећања зависило је само
од мудрости људи, од човекољубља вера
и далековидости народа, који у историји
учествују, као њени градитељи или као
рушиоци. И једне и друге дочарао је Андрић. Превагнули су ови други, сејачи зла,
заточеници насиља, робови давних нагона.
Религије, уместо да спајају људе, постале су
главне центрифугалне силе, упирући погледе у далека и туђа духовна огњишта: Рим
и Меку, Истамбул и Беч. Најгоре су прошли
они који нису имали подршке у свету, чија
се вера хранила, углавном, на оскудном домаћем тлу.
Кад су се разбуктале нове страсти,
и муслиманских фундаменталиста, од којих
је долазила, у „Исламској декларацији“
јасно образложена, претња да Срби опет
постану оно што су вековима били – раја, и
католичких фанатика, расположених да их,
као шизматике, или протерају, или да натерају у унију, православни Срби, оптерећени страшним искуством и опет угрожени у
свом опстанку, а не желећи да понове историју из Другог светског рата, дигли су се
да ју је, у прошлости, јасно описао Андрић
усвом делу, а која као да се поново, попут
привиђања, указивала: њихови преци, босански православни хришћани, лишени
имања и основних људских права, упирали су погледе ка небу, јер на земљи наде
нису видели. Речи „хришћанин“ и „бедник“
биле су, столећима, у Босни синоними. „Он
ничега нема осим Крста“, каже пословица,
често навођена у Босни. Имајући једино
Крст, хришћани су се бранили тим Крстом,
одржали су се и опстали њему захваљујући.
И у наше доба, још су жива била
сећања на вековно ропство и понижења
раје: на претке дављене и вешане, клане
или на коље набијане. Та зла судбина је
незаборавно описана у Андрићевом делу,
као и у народним песмама. Потомци раје
нису пристајали да се та историја понови.
Супроставили су јој се како су знали и умели. Бранећи се од зла, и сами су чинили зло:
јер – и то су знали, од Његошевих поштених
Турака су чули:
„На злочинство ми их нагонимо:
Зло чинити ко се од зла брани
Ту злочинства није никаквога.“
Али бранећи се, нису стизали,
нити су умели, да свој положај објасне великом свету од којег су сви, у огромној
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мери, зависили. А кад би покушали, свет их
није слушао. Из неких разлога је слушао и
прихватао лажна тумачења друге стране.
Тако је пропуштена историјска
прилика: да се кроз превазилажење, али
и уважавање разлика створи једна за све
спасоносна и обогаћујућа синтеза цивилизацијских тековина и религијских врлина, у
којој би, до тада тешко помирљиве, супротности биле само елементи хармоније, по
начелима контрапункта. Уместо те синтезе,
засноване на вредностима уједињеним са
свих страна, о којој је маштало Андрићево
поколење и коју је била спремна да прихвати омладина различитог верског порекла
после Другог светског рата, вољом мрачних сила створен је хаос. Садашњи мир није
ни зачетак неке будуће цивилизацијске
хармоније – то је само залеђени хаос, који
кад се одмрзне биће то што је био. Ваљда је
неком потребан као жариште неспокојства
у Европи, неком у чијем интересу није јака
и складна Европа. И као што у Андрићевом
делу велике силе – Аустрија, Француска,
Енглеска – угађају Турској, тражећи првенствено с њом заједнички језик, по цену
олаког занемаривања грдних невоља православних хришћана и егзистенцијалних
интереса устаника, тако и данас једина
суперсила не само што је решена да згази
српски народ (велика Холбрукова изјава),
него у својој грабежљивости ниподаштава
и у шкрипцу држи Европу, која треба да се
подреди планетарном поретку коме тон и
правила прописује једина супер-сила.
Ту престаје плодоносно прожимање култура и цивилизација јер суперсила, прожета неототалитаризмом, намеће
свету како свој језик, тако и своје економске циљеве, засноване на политичком једноумљу. То, суштински је, наравно, крај демократије, која унижена силази са историјске
позорнице, као и цинично поигравање правима човека и самоопредељењем народа.
Од тих светиња грађанског друштва остале
су само испражњене речи. Свемоћни сопственици монопола на сва права као да
парадоксално желе сад, кад је комунизам
у свету неславно пропао, да потврде и актуализују неке марксове тезе о злоћудном
карактеру капитализма, чији је највиши
стадиј – империјализам. А наивни и честити
Срби су само један од застрашујућих примера како ће проћи они што се не уклапају
у хоризонт очекивања новог апсолутног
господара планете.
Од Андрића и других мудраца
смо научили да је свака сила за времена,
да и највећима дође крај… То су знали и
травнички бегови, окупљени на Софи у
Лутвиној кахви, нимало импресионирани
Наполеоновим победама, који су чекали и
дочекали његове поразе и пад.

(Са допуштењем и благословом
аутора преузето из књиге: „Поруке Драгана
Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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Сима Андрејевић
Игуманов Призренац
Даривао је Србима цркве, сиротишта, школе, певачка друштва…

Мудри људи су одувек знали да је
њихово само оно што Бога ради
дарују другоме. Сима Андрејевић Игуманов једна је од таквих
личности за кога патријарх Павле каже да није заложио само
сав свој иметак, већ целог себе у
просветне и хуманитарне циљеве чиме је узрастао у великог добротвора целог српског народа.
Рођен је у Призрену, 1804. године, баш кад је Карађорђе дигао
Србе на устанак. Његов отац Андрија био је врло богат човек, и
велики српски патриота који је,
набављајући оружје за устанике,
материјално био сасвим пропао,
оставивши четири сина без ичега.
Најмлађи, Сима, одрастао је у манастиру Свети Марко код Призрена,
где је његов најстарији брат Аксентије, који се још као врло млад
замонашио, и после читавих 12
година био игуман, борећи се упорно да манастир одржи у непријатељском арбанашком окружењу,

Игуманова палата на Теразијама

међу насилницима из клана Кабаш.
Сима је у манастиру научио да
чита и пише, а пошто су га по брату већ звали „Сима игуманов“,
и званично је узео то презиме.
Два његова брата све до слома
1813. године борила су се у редовима Карађорђевих устаника: Крагуј
је имао чин капетана, што се види
из његовог немачког пасоша, с
којим се касније вратио у Србију, а о
Петровим заслугама за устанак говори потврда коју му је, лично, написао Карађорђе. Њихов земљак,
Призренац Чолак Анта, био је један од знатнијих и заслужнијих Карађорђевих војвода. Године 1829,
после двадесет година у манастиру,
Богу се престави Симин брат, игуман Аксентије.
Сима ће читав живот остати везан за
манастир Светог Марка, и помагаће
га, а у тестаменту је оставио налог да
буде сахрањен крај цркве, у гробници коју је још за живота направио.
Аксентије га је послао на занат у

призренску фабрику бурмута, дувана који се шмркао, и Сима ту
касније почиње да ради да би брзо
постао и ортак власника. Турци,
међутим, ову фабрику затварају
и руше, Попче, како су га турске
аге звале, примећујући колико
је ревностан у хришћанској вери и
обичајима, оде за Алексинац где
његов покушај да отвори нову
фабрику бурмута пропада. Одатле
одлази у Македонију, где од тамошњег паше узима у закуп баре и
језера код Битоља да би отпочео
трговину пијавицама. Скупљао
их је и превозио до Београда, где
их је преузимао неки Француз, и
дистрибуирао по читавој Европи.
Пијавице су биле на цени и посао
је цветао толико да му је турски
паша једном одузео већ спремљену испоруку, с намером да је лично
прода. Из ове отимачине изродила се дуга, скупа и компликована
парница, после које је Сима у Цариграду остао без пребијене паре
- забележено је да му је руски конзул једном приликом дао хиљаду
рубаља да преживи. Уз то, паша је
преко својих веза уредио да Сима
буде утамничен, па је овај у затвору
провео пет месеци - све док и званично паши није препустио посао
са пијавицама. Да би се издржавао, отвори дуванџиницу, тргујући
на ситно. (Сам Игуманов причао је
како је у то време продао свој сат,
јер није имао паре у џепу, да достојно Ускрс прослави!)
У цариградској тамници затекао је
једног призренског Турчина, Куртеш-агу, доброг пријатеља свог
брата игумана. По изласку на слободу, Сима је бринуо о аги, посећивао га је и доносио му храну, а ага
му је поверио новац који је крио,
да га употреби као капитал у трго-
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вини, уз услов да му врати са делом
зараде, или, ако га погубе, да новац
да његовој породици у Призрену.
Сима је касније одржао реч - до
краја живота се бринуо о агиној
породици и издржавао их, давши и
богат мираз агиној ћерки. Јер, био
му је кренуо посао прераде и трговине дуваном, прво у Цариграду, а
затим и у Русији, у Одеси и Кијеву,
па у Београду.
Отворио је трговину и фабрику у
Одеси, послао знатну помоћ манастиру Светог Марка, купио манастиру звона која су била у та доба
вредност и реткост, црквама и манастирима Старе Србије купио рипиде и путире (тад су се користили
дрвени путири!), издржавао многе
Србе, на школовању у Русији - новац је давао сваком и свуда где је
мислио да је то за српство значајно. А мислио је да је најзначајнија
- просвета. Да се Срби без знања и
школовања неће ослободити!
„Све свет прогледа сас ученије, а
наше отечество слепо остаде, те
нес јашев грчке владике и играв с
нама како сас мечке“, пише у једном
писму пријатељима из Призрена.
Живећи аскетски и сав предан Богу,
даривао је цркве, манастире, сиротишта, школе, домове ученика, певачка друштва, али помагао и болесне и немоћне, стипендирао ученике.
У тузи за сином Манојлом који је
умро 1865. године, Сима Игуманов је „усинио сву омладину свог
краја”. Основао је задужбину којој
је завештао сва добра која је дугодишњим радом и штедњом створио. Тако ће „Задужбина Симе Андрејевића Игуманова Призренца“
постати једна од најплодоноснијих
установа те врсте у српском народу.
Тестаментом је одредио да Задужбином увек управља патријарх СПЦ.
Године 1871. основао је и Православну српску богословију у Призрену. То је био велики догађај, не
само за још неослобођене Србе у
Старој Србији, него и за цео српски род. Задатак Богословије, како
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је записано у Пројекту њеног устројства, био је „да спрема младиће
српске народности, а православне вере у Отоманској империји за
народне свештенике и учитеље”.
Својим новцем, у Призрену, откупио је неколико кућа, и послао трошак за прве учитеље, отворивши
тако призренску Богословију - школујући свештенике и учитеље, који
ће се на југу Србије одупрети Турцима, а још више културним утицајима Грка и Бугара.
„У то време у Србији владаше
мишљења па и уверење, да ће
„Болесник са Босфора“ скоро умрети, јер ће му ускорити смрт српско оружје и, кад то једном буде,
онда има доћи на ред културно
развиће још неослобођенога нашега народа. Отуда, када би се ко
усудио да неком министру изнесе
какав предлог, којим се ишло на то,
да нашем народу у Турској пружи
што више материјалних средстава за ширење просвете, тај би министар питао: „Колико има топова
и пушака у Крагујевцу?“, писаће један од Симиних каснијих биографа,
професор на Симиној призренској
Богословији.
Симиним залагањем у Призрену је
отворен руски конзулат.
Задужбина је имала седиште у Београду, одакле је њен одбор преко Министарства иностраних дела
финансирао целокупну културнопросветну акцију у Старој Србији и
Македонији – од школовања кадрова у Београду до плата за учитеље,
подизања и одржавања школа и
стипендирања ђака.
У тренутку стварања Задужбине њена средства износила су шест милиона динара.
Велика Игумановљева палата на
Теразијама, била је главно власништво фонда из којег су финансиране добротворне и просветне
акције. Недуго после Другог светског рата са врха ове палате уклоњена је композиција скулптура
„Сима Андрејевић Игуманов са
сирочићима“ висока 3,7 метара.

Сима Андрејевић Игуманов

Умро
је
1883.
године.
Мало се зна да је Призренска богословија школовала више учитеља него свештеника, а дала је и
више владика и тројицу српских
патријарха: Варнаву, Гаврила и
Павла. Прва двојица су били њени
ученици, а трећи њен професор.
„Када сам још као студент Богословског факултета у Београду пролазио
поред великог здања на Теразијама, на чијем зиду крупним словима
пише ’Задужбина Симе Андрејевића Игуманова Призренца’, дивио
сам се тој велелепној грађевини и
њеном задужбинару. Тада ни слутио
нисам да ћу већ кроз петнаестак година бити професор Богословије у
Призрену, коју је такође основао и
подигао Сима Андрејевић Игуманов”, записао је патријарх Павле.
Заслугом патријарха Павла задужбина је 1991. године обновила рад, што је подразумевало и враћање палате на
Теразијама изграђене 1938. године.
После егзодуса српског народа
са Косова и Метохије 1999. године Призренска богословија је
привремено измештена у Ниш
где је искључиво средствима Игумановљеве задужбине подигнуто ново монументално здање за
школовање будућих свештеника.
Припремио: Душан Јовановић
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KD “Brdo” Kranjpobjednik u Brčkom
KD “Brdo” iz Kranja pobjednik 15. evropske smotre srpskog folklora dijaspore
"U takmičarskom dijelu 15. evropske smotre srpskog folklora u Brčkom nastupilo je 29 kulturno-umjetničkih društava iz nekoliko zemalja Evrope. Titulu najboljih ponijeli
su članovi KD „Brdo“ iz Kranja, Slovenija, koji su izveli igre
iz Crne Trave, autora Milana Glamočanina".
Ovo je naslovna strana jednog od informativnih portala u
Brčkom! Lijepo se vidi i čuje, zar ne? Da ste nas prije polaska u Brčko pitali da li možemo očekivati nešto ovako,
smijali bi vam se. Da ste nas vidjeli prije sedam godina na
prvom godišnjem koncertu u Visokom i rekli da nas 2010.
godine čeka ovo, da ste bili sa nama u Badenu u Švajcarskoj 2004. godine na 9. smotri srpskog folklora na kojoj
smo osvojili pretposlednje, 32. mjesto i rekli da ćemo za
6 godina doći dovde, opet bi vam teško povjerovali, mislili
bismo da nas provocirate.
Da ste bili sa Milanom kad je nogom prvi put kročio u Srbiju
2003. godine, na svoj prvi seminar u Banji Koviljači, gdje
ga niko nije znao, a ni on sam nije znao gdje se nalazi i
šta tamo tačno da radi, nikome Milan vjerovao ne bi da će
doživjeti svu hvalu najboljih koreografa u Srbiji ove, 2010.
godine! Ali ljudi, vjerujte! Istina je! Teško je riječima opisati
sva osjećanja, pri samom proglašenju i sada trenutno.
Koliko sati, koliko dana, koliko mjeseci i godina, koliko
živaca, telefonskih poziva, odricanja, probi, suza i svega
ostalog je bilo potrebno da naše Kulturno društvo ‘’Brdo‘’
iz Kranja dovedemo do pijedestala, do vrha! Ali, uspjelo
je! Malo iznenada, neočekivano i na brzinu, ali svakako
zasluženo, naša folklorna sekcija osvojila je srce publike u
Brčkom i prije svega ubijedila je strogi žiri u kojem su sjedili
najbolji stručnjaci sa područja etnomuzikologije, koreologije i etnologije da nam podijeli najveći broj bodova koji
nas je plasirao na sam vrh Evrope. Ali daleko najveći uspjeh
naše folklorne grupe rezultat je istinskog i višegodišnjeg
rada, neograničenog ulaganja zanosa, entuzijazma, zna-

nja i velike volje i čeličnih živaca ne samo Milana kao umjetničkog vođe grupe, nego i naših igrača - folkloraša. Svi
po redu zaslužuju najveće pohvale, i oni koji su bili na sceni
u Brčkom i oni koju su bili sa strane, naši vjerni pratioci i
oni koji su ostali u Kranju, jer nisu mogli sa nama, ali su
nas bodrili svojim srcem i duhom, pa čak i oni koji su nekad
bili naši članovi i danas nisu više aktivni. I oni su doprinijeli
tome da smo sa godinama postali iskusniji, smireniji, pametniji. Ukoliko se želimo zahvaliti svima koji su pomogli
da su se sve kockice složile na pravo mjesto u pravom trenutku, velika hvala pripada pojedinim članovima orkestara iz KUD-a ‘’Stanko Paunović‘’ iz Pančeva i GKUD-a ‘’Kosta
Abrašević‘’ iz Bačke Palanke i naravno našim članovima
orkestra iz Kranja, na čelu sa vođom orkestra Dejanom
Ercegom!
Možda se čini nepotrebno, ali nama se čini i te kako važno
da pomenemo svakog pojedinca koji je sudjelovao i ovako
bitnom trenutku našeg društva koji je pisao istoriju društva. Stručni saradnici, moji dragi prijatelji, koji su svojim
konstruktivnim kritikama i sugestijama pomogli da naša
grupa na sceni izgleda lijepo, uigrano i upjevano: Zdravko
Ranisavljević, autor muzičkog aranžmana, Saša Bogunović, koreograf, Slobodanka Seja Rac, koreograf, Jovana Nedeljković, etnomuzikolog, Radionica nošnje Kiri, Beograd,
Radionica nošnje Dragana Milivojevića, Novi Sad.
Naši zlatni folkloraši: Aco Milovanović, Aleksandar Knežević, Aleksandra Jović, Anđelina Arsenić, Darijo Jović, Dejan
Bodiroža, Dejan Jović, Dejan Krejić, Duško Bogdanović,
Goran Čiča, Igor Ninić, Ivana Vujinović, Jasna Lojič, Maja
Petrović, Marjana Đaković, Milan Novaković, Mirjana Marjanac, Sandra Čavić, Sanja Zdjelar, Sašo Bodiroža, Saša Pećanac, Suzana Čavić, Tamara Bijelić, Tanja Bjelošević, Tanja
Marić, Tijana Vujinović, Tjaša Vujanović i Vanja Čajić. Naši
zlatni članovi orkestra: Dejan Erceg, Vid Banjac, Danijel
Regojević i Ema Vratarić.

Milan Glamočanin

Mislim da u našim redovima ne postoji član koji nije doživjeo euforiju koja je obuzela naše društvo, a istovremeno
mislim da smo svi svjesni i toga da je ovo rezultat koji nas
može i te kako motivisati u daljem radu. Osvajanje prvog
mjesta na najvažnijem i daleko najzapaženijem takmičenju folklora srpske dijaspore veliki je rezultat i veliko priznanje kako meni kao autoru koreografije, tako i ostalim
članovima grupe na izuzetnom izvođenju spleta igara.
Ali, ovaj rezultat nam je istovremeno i velika obaveza i
odgovornost. Biti za uzor drugima znači biti u svakom momentu spreman da pokažeš da tvoje znanje nije bio slučaj
i da možeš taj isti kvalitet ponoviti još bezbroj puta. Naša
filozofija rada u folklornoj sekciji usmjerena je ka kontinuitetu, ka tome da radimo redovno i kvalitetno kroz cijelu
sezonu i da što više djece i omladine privučemo i zainteresujemo za srpsku tradiciju, narodne običaje, pjesme, igre i
sve ono što se veže uz to. To pokazuju i naši redovni godišnji
koncerti, organizacija folklornog festivala i redovno učešće
na mnogim festivalima po Sloveniji i inostranstvu. Sva putovanja i svi nastupi doprinijeli su sigurnosti ove generacije
na sceni.
Vjerujemo da će ta generacija ostati zajedno i ubuduće, a
u međuvremenu gradimo i naše mlađe sekcije, upisujemo
nove članove svih uzrasta, jer želimo naše bogato znanje i
iskustvo podijeliti sa što većim brojem djece, njihovih roditelja i prijatelja, zato pozivamo sve vas koji još uvjek niste
članovi folklorne grupe da nam se pridružite!
Milan Glamočanin

Veselje nakon proglašenja
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Из друштава

Игром и пјесмом
одушевили Личане
Игром и пјесмом одушевили
Личане насељене у Војводини

Пријатељство успостављено на семинарима за младе кореографе, а настављено
сарадњом између нашег кореографа и
умјетничког руководиоца Милана Гламочанина и госпође Мире Мандић умјетничког
руководиоца КУД-а „Марко Орешковић“ из
Бачког Грачаца у Војводини .
Резултат ове сарадње је кореографија „Гувно моје о Божићу малом“, са којом је извођачки ансамбал наше фолклорне групе
постигао завидне резултате на 14. европској смотри српског фолклора дијаспоре
маја 2009. у Темишвару, освојивши бронзану плакету у свеукупном пласману и прву
награду као најбоља пјевачка група фестивала, а ова кореографија је добила награду
као кореографија најближа изворном стваралаштву. Резултати су то који су обрадовали све актере и учеснике, а наравно највише саме творце и умјетничке руководиоце.
На основама те добре сарадње и боравка
госпође Мандић код нас, њеног доприноса у финалној доради споменуте кореографије, услиједио је позив нашој фолклорној
групи за гостовање у Бачком Грачацу. Познаваоци фолклора на просторима Србије
и шире сагласни су да је ова врсна умјетница најбољи познавалац личких обичаја,
традиције и културе уопште када су Лика
и Личани у питању. Непроцјењив је њен
допринос у очувању културе Личана. Концерт којег организује КУД „Марко Орешковић“ под именом „Не заборави роде“ и на
којем су имали част и задовољство учествовати ове године и наши фолклораши,
одвија се под будним оком ове прије свега
дивне особе, карактера за примјер, а при
том врсног стручњака, неуморног борца
за очување традиције и обичаја. Видна је
та њена преданост и доследност, вјера и
самопоуздање на сваком кораку и у свакој
њеној реченици кад имате прилику да са
њом бесједите.

Какви су личани

Личани и њихови обичаји у много чему
личе на моје Крајишнике. Радује ме што сам
имао прилику упознати ове дивне људе.
Без имало страха да ћу направити грешку,
чиста срца и мирне савјести могу да кажем
своје утиске о овим изузетним људима.
Ови људи су самосвоји, духовити,воле
шалу и знају се нашалити и на свој рачун.
Знају заиграти и запјевати. Када је у питању
храна и пиће, тада не знају да штеде. Дружељубиви су, али нека ми не змјере на мом
скромном запажању, ако би неко усудио се
дирнути им понос знали би бити љути, па
чак усудио бих се рећи и осветољубиви.
Кад приређују славље и позивају госте,
онда их позивају чиста срца, раширених

руку, или их уопште не позивају. Због тога
се код њих гост осјећа слободно као код
своје куће. Особине су то које су понијели из свог родног краја. Тако је било и све
вријеме нашег боравка код њих. Осјећали
смо ми то на сваком кораку. Пријатност и
гостољубивост ових дивних људи пратила
нас је све вријеме нашег тродневног боравка у гостима код њих. Осјећали смо се као
код своје куће. Ако се гост у гостима осјећа
као код своје куће, као да је домаћин, када
му је све дозвољено да каже, када му је дозвољено чак и да погријеши, а да му при
том неће бити замјерено, онда то сигурно
значи да је домаћин добар домаћин. Тако је
било и овог пута од првог сусрета са овим
дивним људима. Дочекани отворена срца,
раширених руку са незаобилазном погачом и сољу на уласку у културни дом, гдје се
наставило дружење до касно у ноћ, боље
рећи до рано у зору други дан. Много пута
до сада видио сам овај традиционални дочек гостију хљебом и сољу, а до сада нисам
имао прилику сазнати симболику тог јединственог и дивног обичаја. Наши домаћини
објаснили су ми да хљеб значи да гост не
огладни, да се окријепи, а со да не обљутави пријатељство које започиње или се
наставља. Дивно, нема шта да се ни дода ни
одузме. Баш су ти наши преци били дивни.
Умор од далеког пута нестао је оног момента када је кренула пјесма и игра заједнички
домаћина и гостију.
Тврдњу свега написаног поткрепљује то да
су наши домаћини отворили шанк у њиховим просторима и понудили нас да свако
узима слободно по својој вољи пиће и све
са чиме располажу као код своје куће не
дозволивши да било ко од нас и помисли
да би шта платио, а камо ли да плати што је
потрошено те вечери. Примјер је то морам
признати какав не памтим на било којем
од наших путовања. Радује ме што је наша
омладина имала не баш честу прилику да
упозна како се односи према госту, како се
гост дочекује и испраћа, а то је битан елеменат наше културе и традиције. Овом приликом и на овом мјесту изражавам своју
дубоку захвалност нашим домаћинима.
Чинило би ме задовољним када бих имали
прилику да узвратимо овим дивним људима макар дио онога што су нам приредили.
Радујем се таквој прилици.

Одушевљење публике

Другог дана нашег боравка , наши домаћини планирали су наш наступ на њиховој
традиционалној приредби под именом »Не
заборави роде«. Дворана културног дома
била је брижно уређена. Видна је пажња
посвећена сваком детаљу. Све је било битно како и гдје стоји. Све под будним оком
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Nastup u Brčkom
и надзором госпође Мире Мандић. Велику
помоћ уређењу сцене свакако пружа музеј
са најразличитијим предметима и детаљима изузетне етнолошке вриједности. Сала
може да прихвати по слободној процјени
око тристо гостију. Овог пута испуњена до
посљедњег мјеста и стајање са стране није
помогло да би сви могли присуствовати
овој приредби. Сви који су мало закаснили
морали су се задовољити бивањем у ходнику, па колико су могли, да прате програм
кроз отворена врата дворане. Наша група је
дочекана са посебном пажњом. Намеће се
утисак да смо представљени као супериорни, као будући европски прваци – нису
се преварили. Било је пријатно слушати коментаре свих који су присуствовали нашој
генералној проби. Када су засвирали и заиграли, односно кренули са кореографијом
наши фолклораши, прво тишина у дворани,
а онда су почели да се смјењују аплаузи и
гласно одушевљење да се на моменат ни
музика није чула. Тако је било и када су
„Крајишки момци“ запјевали.
На крају су уз признање, изречене ријечи
захвалности, на дружењу у наставку вечери, уз богату трпезу обложену добротама
старе личке кухиње сви присутни били јединствени у оцјени да је ово била изузетна
приредба и још једна коцкица у мозаику
активности са којима се ови дивни људи
труде сачувати од заборава културу и обичаје својих предака и своје отаџбине. На основу свега виђеног и приказаног, слиједом
воље и енергије са којом ови људи располажу никако нема мјеста сумњи да им неће
успјети. Цијели овај крај прихватио је ово
као своју обавезу, сви се труде максимално,
онако својски при том не штедећи ни себе
ни свега са чим располажу. Нама остаје да
им пожелимо да у томе истрају и успјех је
загарантован. Госпођа Мира Мандић, креатор, организатор и носиоц овог великог
пројекта, својим ауторитетом, снагом воље
и богатог искуства улијева вјеру да ће тако
бити и да ће овај фестивал из године у годину бити све богатији.
Златомир Бодирожа
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Турнир у пикаду
Културна ”Маврица 2010”
Турнир у пикаду
КПШД ‘’Вук Караџић‘’ Радовљица

Послије шаховског турнира у марту, овај
пут смо организовали турнир у пикаду.
Охрабрен успјехом шаховског турнира, Извршни одбор нашега друштва договорио је
и турнир у пикаду који је био зацртан у плану рада за 2010. годину. За разлику од шаховских турнира које смо организовали и
пријашњих година, ово је био наш првенац
који је такође био успјешан. Мада кажу да се
први мачићи у воду бацају, били смо потпуно задовољни организацијом и успјехом
као и дружењем. Турнир је одржан 15. маја
2010. године у дому мјештана на Ланцову
код Радовљице. Електронски пикадо апарат нам је посудио власник бара "Хостер"
који се налази уз саму дворану, а папире,
остале ствари као и вођење такмичења
преузео је наш спортски референт Петар
Басара. На самом почетку заказаном за 17
сати пријавило се 18 такмичара, чланарина
за учешће на турниру је била 5 евра, уз закуску и пиће за све оне који нису чланови
друштва важила је уплата и као улазница за
забаву која је слиједила послије такмичења
(сами чланови имају слободан улаз на забаве). Након жребања почело је такмичење.
Било је ту и правих мајстора а и чистих
аматера попут мене. По неким правилима
игре, послије првог пораза поражени играчи још увјек су имали шансу да се боре за
треће мјесто. Зато и постоји лијева страна
распореда на којој се боре поражени, а на
десној се иде до финала. У полуфиналу су
се састала два Вуковића, отац Зоран и син
Горан, старији је овог пута био успјешнији.
У другом полуфиналу су се састали Жељко
Гаврић и Велиша Продановић и у финале
се пласирао Гаврић. Оба поражена полуфиналиста у борби за треће мјесто су поражена тако да су се за треће мјесто борили
Драган Барешић и Радослав Милановић, у
њиховом двобоју је био успјешнији Барешић и тако заузео треће мјесто, а у великом
финалу је Зоран Вуковић побједио Жељка
Гаврића и постао први побједник нашега
турнира. Тако је поредак прве четворице

Побједници у пикаду

Културна Маврица 2010
изгледао овако:
1. Зоран Вуковић
2. Жељко Гаврић
3. Драган Барешић
4. Радослав Милановић
Прва тројица су добила за успомену лијепе
пехаре, а сви остали признање за учешће
на турниру. Похвалу заслужују сви који
су помогли да турнир успије, а посебно
хвала Недјељку Видићу који је бринуо да
такмичари буду услужени. Послије турнира
слиједила је забава до касних сати уз музику оркестра Арсенића из Крања.

‘’Културна Маврица 2010‘’

КПШД Вук Караџић из Радовљице четврти
пут на овој културној манифестацији. И ове
године учествовали смо на Културној Маврици која је одржана 21. маја 2010. у дворани хокејашког клуба на Јесеницама. Општина Јесенице и Омладински центар Јесенице,
у сарадњи са четири етничке заједнице које
живе на овим просторима, организовали су
културну приредбу под називом Културна
Маврица. Осим нашега друштва учествовали су МКД ‘’Илинден‘’, бошњачко друштво
‘’Бисер‘’ и домаће друштво ‘’Триглав‘’. Осим
културног програма који се састојао од

фолклорних игара, рецитала, пјесме и вокалних наступа, свако друштво је добило и
простор за представљање домаће хране и
разних предмета карактеристичних за нацију коју представља. Приредба је почела
са малим закашњењем пошто је првобитно планирано да се одржи на отвореном
али, због лошег времена, организатори
су се потрудили да је премјесте у дворану
на чему им треба честитати - извели су то
добро и у кратком времену. Друштво ‘’Вук
Караџић‘’ се ове године представило са
слиједећим садржајем: фолклорна група
под вођством Жељка Миловановића представила се играма из централне Србије, Адријана Шућур је одсвирала пјесму „Ој, Мораво“, Милица Вученовић је одрецитовала
пјесму Десанке Максимовић „Тамо негде“,
а Александра Вуковић пјесму Радослава
Милановића „Младост“. Наше домаћице
су се побринуле да око нашег простора за
представљање буде највећа гужва. Било је
ту разних јела, од сарме, пирога, славског
колача, домаће погаче, курузне погаче,
разних пита, сувог меса, а о колачима да
и не говоримо. Осим тога, било је и праве
домаће ракије - шљиве. Били су такође изложени стари предмети које су наши преци
некад употребљавали као што су пегла на
жар, фењер, преслица и вретено, пржун и
млин за кафу, разне торбе у којима се ишло
у куповину или се носила храна на њиву.
Од осталих предмета изложене су иконе,
разне ношње које су носили наши чланови и многи други предмети. Наше друштво
смо представили како на самом мјесту тако
и путем електронских медија (Радио Триглав и Горењска телевизија Крањ). Послије
службеног програма почело је дружење и
забављање уз живу музику до касно у ноћ.
Од организатора смо добили честитке и
захвалу, а ја се такође захваљујем свима
који су помогли да се наше друштво овако
лијепо представи.
Милан Стојановић
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Турнир у
малом фудбалу
КПСД ‘’Вук Караџић’’ из Радовљице организовао је 19.06.2010. традиционални турнир
у малом фудбалу. На турниру је учествовало шест екипа. Осим наше екипе која је
била домаћин учествовале су екипе СКПД
‘’Свети Сава’’ из Крања, КД ‘’Брдо’’ из Крања,
СКД ‘’Слога’’ из Нове Горице, СКХД ‘’Десанка
Максимовић’’ из Цеља и МКД ‘’Илинден’’ из
Јесеница. Ове године нам је и вријеме било
наклоњено за разлику од прошлих година
кад смо турнир морали отказати.
Турнир је почео око пола десет, екипе су
подијељене у двије групе по три екипе и
играо је свако са сваким и првопласиране
двије екипе ишле су у полуфинале. Играло
се на прекрасном игралишту (умјетна трава) у спортском парку у Радовљици. Парк је
изграђен и отворен прије двије године и у
њему се нађе за сваког по нешто, од шаха
па до фудбала. Турнир су отвориле екипе
СКД ‘’Слоге’’ и МКД ‘’Илиндена’’ а затим наизмјенично из једне и друге групе до полу-

финала. У полуфинале су се пласирале из
прве групе СКД ‘’Слога’’ и МКД ‘’Илинден’’
а из друге КД ‘’Брдо’’ и СКПД ‘’Свети Сава’’.
Наша екипа није успјела да уђе у полуфинале због слабије гол разлике.
Нама организаторима и није био најважнији успјех наше екипе, најважније нам је
било да турнир успије, иако би нас бољи
успјех наше екипе учинио још задовољнијим. У полуфиналу су се састале екипе
КД ‘’Брдо’’ и СКД ‘’Слога’’ те МКД ‘’Илинден’’
и СКПД ‘’Сети Сава’’. СКПД ‘’Свети Сава’’ и КД
‘’Брдо’’ су побједили и пласирали се у финале а екипе СКД ‘’Слога’’ и МКД ‘’Илинден’’ су
одиграле за треће мјесто и ту је побједила
екипа МКД ‘’Илинден”. У финалу је заслужено славила екипа СКПД ‘’Свети Сава’’ и тако
смо добили коначни поредак свих учесника.
1. СКПД ‘’Свети Сава’’ Крањ
2. КД ‘’Брдо’’ Крањ
3. МКД ‘’Илинден’’ Јесенице

Подјела признања

Пехари за најбоље
4. СКД ‘’Слога’’ Нова Горица
5. КПСД ‘’Вук Караџић’’ Радовљица
6. СКХД ‘’Десанка Максимовић’’ Цеље
Прве три екипе биле су награђене пехарима, а све остале су добиле захвалницу као
успомену на играње у Радовљици. Признање су добили и најбољи голман, Оштир
из СКПД ‘’Свети Сава”, најбољи играч Гогић
из КД ‘’Брдо’’ и најбољи стријелац Динић
из СКД ‘’Слога’’ који је уз признање добио
и фудбалску лопту. Посебно признање за
најстаријег играча добио је Борче Лазов
из МКД ‘’Илинден’’, а он је и предсједник
њиховог друштва. Захвалнице за суђење
су добили Србољуб Недељковић и Милан
Кончар. Уз њих захвалио бих се и Борчету
Лазову што им је помогао.

Призори са турнира

На крају мислим да смо сви побједници
јер смо дошли да се дружимо и упознамо.
Посебно се захваљујем екипи СКХД ‘’Десанка Максимовић’’ из Цеља која је имала
несрећу да им се на Тројанама покварило
возило, али су смогли снаге да се врате у
Цеље по нови превоз и да стигну на вријеме. Захваљујем се свима који су на било
који начин припомогли да овај наш турнир успије, а неке морам и споменути јер
су то заслужили. То су Мићо Вукић као вођа
организационог одбора и Петар Басара
као спортски референт, а ту су још и наши
марљиви радници који су помогли да не
останемо ни гладни ни жедни, а то су Деса,
Никола, Драган, Михајло, Горан, Душко,
Неђо и Чедо.
Заједнички снимак учесника

Милан Стојановић
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Видовданска
прослава
Сваке године КПСД ‘’Вук Караџић‘’ из Радовљице организује традиционалну Видовданску прославу. Претходних година то
је било на познатој локацији на Пољанама
над Јесеницама, на нашу жалост и на жалост наших симпатизера ту локацију смо
изгубили прије двије године, па је и ове као
и прошле године прослава била организована на просторима Балинарског друштва
Јесенице. Простор је веома прикладан што
се тиче саме величине, а предност је у томе
што има и дворану у случају лошег времена. Али нема потребне инфраструктуре
(клупа и столова, бине за музику итд.) што
изискује додатне напоре да се и то уради.
Прошле године смо се прилагођавали новим условима и учили, а ове смо приредили праву представу са културним и краћим
спортским програмом
Датум 3.7.2010. смо одредили још у фебруару приликом израде плана рада за 2010.
годину и то на скупштини потврдили, тако
да то није било спорно. Али, нажалост, неки
заборављају да је то један од наших главних пројеката и све више организују у исто
вријеме сличне представе. Иако је у ближој
околини било најмање још три прославе,
ми смо ипак посјетом били задовољни.
Пројекат је добио подршку Јавног фонда
Републике Словеније за културне дјелатности, а такође и од општине Радовљица.
Припреме су почеле два мјесеца прије самога датума одржавања. Посла око припрема, као што су резервација простора,
музике, хране, пића и других ствари, било
је преко главе за све чланове извршног одбора. Кад смо код простора морам да напоменем да смо ове године веома задовољни
сарадњом Завода за спорт општине Јесенице који је све договорено испоштовао,
наравно уз одређену цијену, и захвалио

бих се Зорану Крамару, председнику Завода за спорт општине Јесенице, са којим смо
се договарали, што није случај са особљем
Балинарског друштва са којима се нешто
договоримо, а они раде по свом.
Такође бих се захвалио и господину Живојину Самцу и Младену Пеуљи који су
нам помогли код довоза и одвоза опреме
потребне за опремање простора за одржавања прославе. Ове године, за разлику од
прошле, имали смо и културни програм и
осим нашега друштва које нам се представило са играма из централне Србије и пјесмама ''Ој, Косово, Косово'' и ''Густа ми магла
паднала'' имали смо и госте из Хрватске,
СКД ''Просвјета'' из Гомирја, који су нам се
представили са двије кореографије и неколико пјесама, МКД ''Илинден'' Јесенице са
играма из околине Кочана, ''Крајишници с
мора'', пјевачка група из Копра која нам је
отпјевала неколико пјесама са свог првог
албума снимљеног за продукцију Реноме и на крају пјесник Петар Стојановић из
Домжала нам је одрецитовао своју пјесму
''Видовдан''. Прије и послије културног
програма забављао нас је оркестар ''Трећа
смјена'' из Крања. Уједно се захваљујем
свим учесницима културног програма што
су нам уљепшали нашу прославу, а такође и
водитељки Милици Вученовић која је повезивала програм. Упоредо са забавом за све
присутне текла су и спортска такмичења,
бацање камена с рамена и скок у даљ, под
вођством спортског референта Петра Басаре.
Припремили смо и богату томболу са 385
добитака, свака срећка је била добитна, а
било је пет главних добитака подијељених
на посебан начин захваљујући нашој организаторки и вођи томболе Радојки Зупан.
Хвала свим донаторима томболских до-

Наступ фолклорне групе

Старе игре

Гости из Копра
битака, а међу њима бих поменуо Горана
Јовичића, Дејана Машановића, Чеду Зрнића, Авто Хундаји Лесце, Авто Пежо Јесенице и Млинотест из Ајдовшчине који су
приспјевали главне добитке. Захвалност
иде и представницима српских културних
друштава, СКД ''Петар Кочић'' из Крања, КД
''Брдо'' из Крања, СПД ''Никола Тесла'' из
Постојне и СКД ''Никола Тесла'' из Филаха
који су нам својим присуством увеличали
нашу прославу. Ове године смо имали и
неке новитете. Сви који су радили били су
обучени у исте мајице са ознаком нашега друштва тако да је и са те стране било
уређено како треба. Прослава се одвијала
на отвореном простору до 21 сат пошто
нас је послужило и вријеме, а послије смо
се преселили у дворану до касних сати. У
потпуности можемо бити задовољни са
прославом јер је свако ко је био задужен
одрадио свој посао максимално добро и
зато се у имену Извршног одбора друштва
захваљујем свима који су на било који начин помогли да прослава успије. Не бих
сада набрајао имена јер је списак свих подугачак, а можда неког и неоправдано изоставим. На крају прославе били смо уморни
али срећни и задовољни да смо то одрадили како треба. Ух, како се сада лакше дише!
Видовдан 2010. је за нама и остаје нам да
се сјећамо на једну лијепу прославу, а сад
да се прво мало одморимо јер нас на јесен
чекају нови изазови.
Милан Стојановић
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Kulture
povezane tamburicom
Na koncertu pod nazivom ''Kulture povezane tamburicom'' koji je održan 19. juna 2010. godine u Kulturnom hramu Ignacija
Borštnika u Cerkljama tamburice povezale kulture dveju regija, Gorenjske i Vojvodine.
Nastavljajući proslavu dvadesete godine
svog postojanja i u sklopu realizacije svojih
ovogodišnjih projekata, Srpsko kulturno
prosvetno društvo ''Sveti Sava'' iz Kranja
priredilo je koncert na kome su pored
domaćina nastupili i gosti: Folklorna grupa
''Sava'' iz Kranja, Akademska folklorna grupa
''Ozara'' iz Kranja, Kulturno društvo ''Brdo'' iz
Kranja, Tamburaški orkestar ''Boemi'' iz Novog
Sada i Ansambl ''Etnopedija'' iz Novog Sada.
Kroz muziku, pjesmu i igru povezane su
oblasti Štajerske i Vojvodine, a publika koja
je dobro ispunila predivno zdanje kulturnog
hrama Ignacija Borštnika u Cerkljama imala
je priliku da uživa u muzici koju je predvodila
tamburica, ovaj fizički mali ali u svemu ostalom
veliki instrument dočarao je prisutnima
mnoge ljepote koje pruža svojim divnim
zvukom i kada tamburica ''zajeca'' dirne u srce
i dušu i još više podigne raspoloženje i osjećaj
za muziku, pjesmu i igru.
Koncert su otpočeli tamburaši, članovi
Tamburaškog orkestra ''Boemi'' pjesmom
''Prošle su mnoge ljubavi'' da bi se onda na
sceni pojavili voditelji Snežana Maksimović
i Igor Kalabić koji su veoma kvalitetno i na
simpatičan način vodili program. Folklorna
grupa ''Sava'' iz Kranja pod umjetničkim

vođstvom Tomaža Gantara, uz pratnju
tamburaškog orkestra, izvela je igre iz Bele
Krajine da bi zatim na scenu ponovo stupio
Tamburaški orkestar ''Boemi'' i izveo svima
dobro poznatu pjesmu ''Osam tamburaša s
Petrovaradina''. U publici je bilo malo onih koji
nisu pjevušili ovu pjesmu.
Voditelji Snežana i Igor najavili su slijedeći
blok u kome su se odličnom koreografijom i
nastupom predstavili članovi folklorne grupe
Kulturnog društva ''Brdo'' iz Kranja izvodeći
pjesme i igre iz Like pod nazivom ''Guvno
moje o Božiću malom'' uz muzičku pratnju
Damira Rapića na tamburici. Tamburaški
orkestar ''Boemi'' ponovo je dobio priliku da
pokaže dio svog repertoara, a vokalni solista
Slobodanka Kašiković otpjevala je tri pjesme:
''Ne vredi plakati'', ''Tamburalo momče uz
tamburu'' i ''Tamburaši moji svirajte mi vi''.
Predivan nastup i tamburaša i Slobodanke
Kašiković koja je svojim glasom i nastupom
očarala sve prisutne. Članovi Akademske
folklorne grupe ''Ozara'' iz Kranja svojom
pjesmom i igrom, naravno i ovoga puta uz
zvuke tamburice, vratili su nas iz Vojvodine
na Gorenjsku. Prvo je muška pjevačka grupa
''Kranjski Furmani'' otpjevala pjesme ''Dobar
večer draga majko'' i ''Pala magla'' da bi
onda folklorna grupa izvela Gorenjske igre

Ansambl Etnopedija

Folklorna grupa Sava

AFG Ozara Kranj

Izvođački ansambl SKPD Sveti Sava

Slobodanka Kašiković i Tamburaški orkestar Boemi

u koreografiji Brana Šmida. Slijedio je treći
blok i najava voditelja da bi zatim publiku još
više zagrijao i razgalio Tamburaški orkestar
''Boemi'' izvodeći numere: ''Čardaš'', ''Ja sam
momak siroma'', ''Gajdaško kolo'' i ''Dva brata
iz Banata''. Program je završen ''Oračkim
balom'' - igrama iz Banata koje su izveli
članovi izvođačkog ansambla SKPD ''Sveti
Sava'' iz Kranja uz muzičku pratnju Ansambla
''Etnopedija'' iz Novog Sada. Ova odlična
kombinacija igrača i muzičara pokazala se
u pravom svjetlu i sada, a nadamo se da će
biti još mnogo, mnogo ovakvih zajedničkih
nastupa. Isto važi i za Tamburaški orkestar
''Boemi''. Da bi ovo veče ostalo u dugoj i lijepoj
uspomeni potrudilo se vođstvo SKPD ''Sveti
Sava'' i njegov predsjednik Milić Gazibara
koji je svim učesnicima podijelio priznanja i
poklone u znak zahvalnosti za učešće na ovom
predivnom koncertu. Druženje se nastavilo uz
zakusku i razgovor u foajeu Kulturnog hrama
Ignacija Borštnika.
Dušan Jovanović
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Кочићеви дани
у Крању
Поводом треће године дјеловања СКД ‘’Петар Кочић‘’ Крањ организовали смо у част
Петру Кочићу "Кочићеве дане у Крању".
Предсједник друштва Неђељко Марић са
својим сарадницима и члановима Управног
одбора је у веома кратком времену створио такво друштво да је постало препознатљиво у институцијама, како на локалом
нивоу тако и у широј регији Горењске као
и Словеније. Успостављена је сарадња са
градом Бања Луком, као и са Народним позориштем из Бањe Луке, конкретно, са глумцем Бошком Ђурђевићем. Да је та сарадња
успјешна, доказали смо у ова три дана у
Крању. Наравно, приоритет има сарадња
са локалним институцијама града Крања
и српским друштвима која дјелују унутар
Савеза српских друштава Словеније, као и
несрпским друштвима других народа и народности који живе и раде у Словенији. У
друштву интензивно и системски ради пет
секција. Најактивније су драмска и литерарна, а не заостају много ни етнопјевачка,
фолклорна (ветерани) и спортска.
Поводом треће године од оснивања
друштва и на основу активних секција, по
први пут организујемо "Кочићеве дане у
Крању".
Први дан 24. јуна у дворани Културног
дома Стражишче – Крањ. У дворани препуној чланова друштва, представи су присуствовали и многобројни гости из Крања,
Љубљане, Радовљице и Бање Луке.
Одржана је кратка академија о животу и
раду великог српског писца Петра Кочића.
Уводничарка о животу и раду Петра Кочића
била је Снежана Марченко, а говорник је
био Душан Праћа из Бања Луке. Веома занимљив и стручан говор о животу и раду
Петра Кочића у самом уводу изнијела је

Јазавац пред судом

Снежана Марченко. Присутну публику је
одушевио својим говором Душан Праћа,
књижевник из Бања Луке, који је изнио и
указао на многа велика дјела великог српског писца и бунтовника Петра Кочића.
Овације којима је публика поздравила излагање Душана Праће показале су да је
присутна публика говором била веома
задовољна. Веома смо задовољни што је
краткој академији и представи поред чланова друштва присуствовао и замјеник градоначелника града Крања Игор Велов, новинарка Горењског гласа Сузана Ковачић и
гости из Бања Луке Милан Дашић и Милан
Стијак.
У свом кратком обраћању присутној публици Игор Велов је рекао: ‘’Веома сам задовољан и поносан на друштво ‘’Петар
Кочић‘’ из Крања. Друштво је показало у
кратком времену сву озбиљност у своме
раду. Својим дјеловањем на културном,
литерарном, етнопјевачком и спортском
подручју, постали су препознатљиви како
у Општини Крањ тако и у широј горењској
регији. Желим Српском културном друштву
‘’Петар Кочић‘’ још много успјеха у будућем
раду и сарадњи са осталим друштвима на
општинском нивоу као и нивоу Републике
Словеније‘’.
После завршеног говора Игора Велова изведена је представа: ‘’Јазавац пред судом‘’
коју је припремила наша драмска секција
‘’Театар Давид‘’ у саставу: Остоја Шобот–
Давид, Љубо Андрић–судија, Љубо Тодоровић–писарчић, Жељко Андрић–доктор,
режија Бошко Ђурђевић из Бања Луке.
Након одлично изведене представе, овације у дворани су трајале неколико минута. Многи присутни били су изненађени и

Нежа Маурер

Игор Велов
са одушевљењем давали су само позитивне коментаре. После завршене представе
позвани чланови и гости дружили су се до
касно у ноћ у клупском простору друштва.

Петак, 25. јун 2010 у 19 часова,
клупски простор Савска цеста
34 Крањ-Књижевна трибина:
Промоција нове књиге пјесника
Раде Илића
Домаћин вечери: Неђељко Марић, предсједник СКД ‘’Петар Кочић Крањ‘’

Српско културно друштво ‘’Петар Кочић‘’
Крањ издало је књигу свог пријатеља и
симпатизера друштва Раде Илића. Збирка
пјесама носи наслов ‘’Мој је живот набујала река‘’. У договору са аутором поменуте
књиге друштво је преузело одговорност
око штампања и промоције ове књиге.
Поред многобројних чланова друштва,
промоцији књиге присуствовали су и многобројни гости поете који пишу у Словенији
на српском језику. Између осталих, гости
вечери били су:
Раде Илић – аутор и писац књиге ‘’Мој је живот набујала река‘’, Нежа Маурер – позната
словеначка пјесникиња - рецензент књига
Раде Илића, рецензент и уредник Боро Капетановић, српски пјесник из Бања Луке,
био је спријечен и није присуствовао промоцији, Бранко Баћовић – Друштво Српска
заједница Љубљана, Смиљана Илић - Српско културно друштво ‘’Петар Кочић‘’ Крањ,
Остоја Шобот - Српско културно друштво
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‘’Петар Кочић‘’ Крањ, Маринко Јагодић –
Друштво Српска заједница Љубљана, Јордан Ставров - Културно друштво ‘’Михајло
Пупин‘’ из Љубљане, Радослав Милановић Културно просветно спортско друштво ‘’Вук
Караџић‘’ Радовљица, Душан Праћа – Бања
Лука, Милан Стијак – Бања Лука, Милан Дашић – Бања Лука.
Препуна дворана друштва ‘’Петар Кочић‘’
Крањ са гостима из Бање Луке. Одушевљени су били сви чланови друштва и гости
када се на вратима појавила позната словеначка пјесникиња Нежа Маурер добитница
највећег признања Републике Словеније у
2008. години за књижевно дјело. Све присутне чланове друштва и госте поздравио
је предсједник друштва Неђељко Марић.
Вођење програма на приједлог предсједника преузели су Крстан Шућур и Остоја
Шобот.
Први говорник о својој књизи био је Раде
Илић. Моја књига ‘’Мој је живот набујала
река‘’ је збирка пјесама. Прочитао је Раде
четири своје пјесме из нове књиге. Такође,
сви присутни горе поменути писци из Словеније, промовисали су своја издана дјела
у Словенији на српском језику.
Други говорник је била Нежа Маурер, рецензент књиге Раде Илића. Наравно, издавач књиге Милан Стијак је говорио о
сарадњи друштва СКД ‘’Петар Кочић‘’ са
његовом кућом ‘’Артпринт‘’ из Бања Луке.

Промовисана је и књига Славише Сабљића
‘’Капи завичаја‘’, а након тога одржан је
округли сто. Присутни писци изнијели су
своја виђења и проблеме око издавања
појединих књига и промоције односно сарадње са појединим издавачким кућама.
У расправи су учествовали Милан Стијак
и Милан Дашић. Објаснили су присутним
писцима да су они спремни сарађивати са
свим ауторима који пишу у Словенији на
српском језику.
На крају закључну ријеч је добио Душан
Праћа. Веома стручно је у свом говору
објаснио значење и важност писања на
српском језику у такозваној ,,дијаспори¨.
Похвалио је све присутне писце и дао им
моралну подршку у њиховим настојањима да сачувају идентитет српског народа
изван матичне државе. Најбољи начин је
да се сарађује са институцијама система
државе у којој живите, да се поштују домаћи писци, а да се при том не заборави на
свој језик, своје писмо и своју културу. Ово
што ви данас радите у српском културном
друштву ‘’Петар Кочић‘’ Крањ је прави пут и
само тако наставите даље. Сарадња са локалном управом и Министарством за културу Републике Словеније даће вам најбоље
резултате.
На крају, гостима се обратио Неђељко Марић, предсједник друштва Петар Кочић.
Захвалио се свим присутним члановима
друштва и гостима што су се одазвали у
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Са фудбалског турнира
тако великом броју. Посебно се захвалио
Нежи Маурер што се одазвала позиву и
конструктивно учествовала у промоцији
књиге Раде Илића.
Пожелио је свим учесницима у програму
пуно успјеха у писању нових књига и позвао да се у проширеном саставу сви поново
састанемо на ‘’Кочићевим данима у Крању‘’
јуна 2011. године.

Субота 26. јуни 2010. од 11 сати,
фудбалско игралиште у Храстју
– пикник друштва, спортске и
културне активности
На пикнику друштва учествовао је велики
број чланова друштва као и гости из других
друштава. Такође, присутни су и били и гости из Бање Луке.
Веома добро расположење присутних
чланова друштва чуло се далеко наоколо.
Одјекивала је словеначким пољима и шумама крајишка пјесма.
Ми смо момци круварчани,
пити јести знамо,
која цура зна да љуби нек дође овамо.
На пикнику су били присутни чланови
друштва и гости. Чланство СКД ‘’Петар Кочић‘’ Крањ је углавном из околине Санског
Моста, из села Крувари, Кијево, Кљевци, Дабар, Козица, Трамошња, Обровац, Кмећани
и из села око Бања Луке.

Пикник

Одигране су и три утакмице у малом фудбалу између друштава: СКД ‘’Петар Кочић‘’
Крањ, СКПД ‘’Свети Сава‘’ Крањ и КСПД ‘’Вук
Караџић‘’ из Радовљце.
Роштиљ је радио пуном паром, тако да су
сви гости били послужени добрим ћевапчићима и хладним пићем. Дружење је трајало цио дан. Сви присутни су показали добру вољу и похвалили радну екипу друштва,
обећавши да ће и догодине доћи на пикник
друштва ‘’Петар Кочић‘’ Крањ. Делегација из
Бање Луке у саставу Милан Дашић, Милан
Стијак и Душан Праћа посјетила је православну цркву Ћирил и Методије у Љубљани. Састали су се са удружењем украјинаца
који живе и раде у Љубљани, а поријеклом
су из Републике Српске из Бања Луке.
Неђељко Марић

Присутни пјесници
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Двадесет година
СКПД "Свети Сава"
Свечаним концертом одржаним 18. јуна 2010. године у Прешерновом позоришту у Крању, Српско културно
просветно друштво Свети Сава из Крања обиљежило 20 година од свог оснивања. На концерту су, поред фолклорних
група нашег друштва, наступили и наши гости из Новог Сада, ансамбл ''Етнопедија'' и Тамбурашки оркестар ''Боеми''
Програм је отворио Ансамбл ''Етнопедија'' инструменталним извођењем
''Мајске шетње'', а затим је Снежана
Максимовић поздравила присутне
и позвала потпредсједника Градске
општине Крањ господина Игора Велова да се обрати присутнима, што је он
на веома лијеп начин учинио и честитао велики јубилеј.

Програм је настављен Најавом-дијалогом у коме су, кроз разговор, Снежана
Максимовић, Бранка Крговић, Младен
Бошкан и Горан Савић приказали седамдесете и осамдесете године прошлог
вијека и вријеме већег досељавања
Срба у ове просторе. Било је ту и хумора тако да се на особит начин приказало нешто што се десило у то вријеме.
Игор Велов

Након тога на сцену је ступио припремни ансамбл и извео игре из Гњилана,
мора се рећи да су то веома добро урадили и да се приближавају својим старијим колегама. После њих на сцену су
ступили ветерани, прво мушка а затим
женска пјевачка група и отпјевали по
двије пјесме.
Да будућност почива на младима доказали су најмлађи чланови фолклорне
групе, дјечја група ''Ринга Раја''. Извели
су сплет пјесама и поиграли уз музичку
пратњу Снеже која са великим ентузијазмом ради и са овом најмлађом и
најсимпатичнијом групом.

Слободанка Кашиковић и Ансамбл “Етнопедија”

Најмлађи чланови друштва-Дјечја група “Ринга Раја”

Опет је на ред дошла Најава-дијалог,
овај пут било је говора о оснивању
друштва и његовим првим корацима.
Након најаве женска пјевачка група
на диван начин отпјевала је пјесму ''Ој,
дјевојко'', да би онда извођачки ансамбл извео ''Влашке игре'' и добро загријао публику.
Дошао је ред да и ветерани покажу
да још могу не само да пјевају него и
да играју, а то су показали и доказали
изводећи игре из Беле Крајине. Многи међу њима заслужни су да друштво
прославља 20 година свог постојања.
После ветерана микрофон узима Слободанка Кашиковић, гошћа из Новог
Сада, чланица Ансамбла ''Етнопедија'',
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отпјевала је влашку пјесму ''Мндра мја''.
Наставило се опет са Најавом-дијалогом у којем су Снежа, Младен, Бранка и Горан говорили о садашњости
друштва, наступима, секцијама, успјесима, пријатељству и другарству, да би
након тога пред публику ступили тамбураши, Тамбурашки оркестар ''Боеми''. Слободанка Кашиковић отпјевала
је пјесму "Тамбураши моји, свирајте ми
ви", а затим су тамбураши извели још
пет пјесама односно кола. На захтјев
публике морали су додатно још нешто
да одсвирају и отпјевају, што говори
какво је расположење и одушевљење
било у публици.
Програм су наставили чланови извођачког ансамбла са ‘’Орачким балом‘’
- играма из Баната. Ова предивна кореографија изведена је на веома лијеп и
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Припремни ансамбл СКПД “Свети Сава”

квалитетан начин. На крају програма
ријеч је узео Милић Газибара, поздравио присутне и захвалио се свим учесницима. Марија Шенк, представница
Јавног фонда Републике Словеније за
културне дјелатности (ЈСКД), испостава Крањ, уручила је СКПД Свети Сава,
Драгиши Лазовићу, Бојани Крговић и
Јовану Мијалковићу признања ''Златну
Драгиша Лазовић

Радоман Крговић

Бранка Крговић, Младен Бошкан, Снежана Максимовић и Горан Савић

Јован Мијалковић Индијанац

јубиларну Маролтову значку'' за дугогодишњи рад на очувању и његовању
словеначке народне традиције.

Ансамбл ветерана СКПД “Свети Сава”

На крају се све завршило пјесмом у извођењу Слободанке Кашиковић и једним великим колом уз пратњу ансамбла ''Етнопедија''. Овај пројекат финансијски је подржао Јавни фонд Републике Словеније за културне дјелатности
(ЈСКД) као и многи донатори.
Душан Јовановић
Извођачки ансамбл СКПД “Свети Сава”
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Разиграна Постојна
Српско просветно друштво ‘’Никола Тесла’’ приредило вече народних игара, пјесама, рецитација и хумора, за
свакога по нешто.
Културни дом Постојна био је 12. јуна
2010. мјесто одржавања манифестације
под називом ‘’Разиграна Постојна‘’ у организацији Српског просветног друштва
‘’Никола Тесла‘’. Публика је имала прилику да види на дјелу фолклораше, пјеснике, рецитаторе и глумце драмске секције.
Наступили су фолклораши из четири
друштва: АКУД ‘’Коло‘’ из Копра, СКД
‘’Слога‘’ из Нове Горице, СПД ‘’Никола Тесла‘’ из Постојне, затим чланови драмске
секције СПД ‘’Никола Тесла‘’, пјесници
Нина Новак-Оисеау и Маринко Јагодић.
Програм је водила Весна Јелић која је
уједно и рецитовала пјесме српских пјесника који живе у Словенији.
Програм су почеле Валерија Лазић и Јања
Ковачић које су отпјевале једну пјесму, а
затим је Весна Јелић поздравила присутне међу којима су били и гости Јернеј
Вербич, градоначелник Постојне и протојереј ставрофор Томо Ћирковић, парох
копарски. Оба госта публика је поздравила бурним аплаузом као знаком добро-

дошлице. Водитељка је на бину позвала
Јернеја Вербича, градоначелника Постојне који се публици обратио веома топлим
и дирљивим ријечима исказујући поштовање према српској култури истичући
значај ове манифестације не само за СПД
‘’Никола Тесла‘’ него за цио град Постојну.
На бини му се затим придружио и Томо
Ћирковић, парох копарски, измијењали
су поздраве и поклоне у знак сјећања на
овај дан.
Свим друштвима која су наступала, као и
појединцима, градоначелник Вербич уручио је значке Постојне. Присутнима се обратио и парох Ћирковић наглашавајући
колико је важно да чувамо свој језик и
културу. Присутне је поздравио и Боро
Мирић, предсједник СПД ‘’Никола Тесла‘’.

Весна Јелић

Да напоменемо да су ову приредбу омогућили општина Постојна и Јавни фонд
РС за културне дјелатности који је финансијски подржао пројекте који су овом
приликом реализовани.

Јернеј Вербич и Томо Ћирковић

Након уводних поздрава и говора кренуло се са предвиђеним програмом. Прилику да прва као извођач ступи на сцену
имала је Нина Новак-Оисеау. Уз звуке гитаре коју је сама свирала одрецитовала је
пјесме ‘’Сањај‘’ и ‘’Љуљају се барке‘’.
Чланови драмске секције СПД “Никола Тесла”

Фолклорна група СПД “Никола Тесла”

У Словенији живи и ради више од петнаест пјесника који пишу на српском језику,
неки од њих већ су издали своје самосталне збирке или су њихове пјесме објављене у заједничким збиркама. Била је
ово прилика да се са неколико пјесама
представе неки од њих. Водитељка Весна
Јелић прочитала је одломак из биографије Раде Вучковца из Шентјура, а затим
и његову пјесму ‘’Споменик‘’.
Програм је настављен пјесмом и игром.
Први су се представили домаћини, чланови фолклорне групе Српског просветног друштва ‘’Никола Тесла‘’ који су
извели игре са Озрена. Кореографију и
сцену поставила је Цвијета Цица Гојко-
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Валерија Лазић и Јања Ковачић

Маринко Јагодић и Нина Новак-Оисеау

вић. Након фолклораша на ред су опет
дошли пјесници, односно Маринко Јагодић Маки. Са његовом биографијом и досадашњим пјесничким радом публику је
упознала Весна Јелић, а затим је Маринко
Јагодић Маки сам прочитао своју пјесму
‘’Попут стабла‘’. Представљен је још један
пјесник и то Ђорђо Радовић из Равни на
Корошкем а прочитана је и његова пјесма
‘’Јужњак‘’. Оба пјесника публика је наградила великим аплаузом што је знак да су
се њихове пјесме допале присутнима и
да својим дјелом чине велику ствар у очувању језика.
Послије дивне поезије наших пјесника
прешло се на игру и пјесму. За то су се побринули чланови ветеранске групе Академског културно уметничког друштва
„Коло“ из Копра који су се представили
кореографијом ‘’Маро Ресавкињо‘’, пјесме и игре из Горње Ресаве. Иако неки
већ у годинама показали су да у њима
има још снаге, чак би се и неки млађи могли на њих угледати.
У наставку програма, односно представљању српских пјесника из Словеније,
представљен је Бранко Баћовић, пјесник
из Љубљане са пјесмом ‘’Замена‘’. Овдашња публика имала је прилику да Бранка

Баћовића већ упозна и то прошле године
на сличној манифестацији.
Из Нове Горице дошли су гости, чланови фолклорне групе Српског културног
друштва ‘’Слога‘’. Млади фолклораши
овог друштва представили су се играма из околине Лесковца. Иако су у овом
саставу непуну годину дана, показали су
видан напредак и потенцијал за још већа
достигнућа.
Поново поезија, овог пута на ред је дошла пјесма ‘’Немирно вријеме‘’ од Милоша Ђоновића, пјесника из Љубљане, а
затим поново Нина Новак-Оисеау која је
на веома симпатичан начин одрецитовала своје пјесме што је потврдио и аплауз
публике. Маринко Јагодић Маки представио је своју збирку ‘’Мирис бразде‘’ и
прочитао неколико пјесама које су, нарочито оне са примјесом хумора, изазвале
одушевљење у публици. Весна Јелић је
читајући пјесму ‘’Мајски цвијету‘’ представила још једног пјесника, Винка Пиљагића из Љубљане.
Публика је уживала у поезији, пјесми и
игри, срца разиграна и весела и спремна
за још једно уживање. За то су се побринули чланови драмске секције СПД ‘’Ни-

Ветерани АКУД “Коло”

Фолклорна група СКД ‘’Слога‘’

кола Тесла‘’ који су припремили представу ‘’Вечерња школа-Поправни испити‘’.
Смијех се орио двораном што је доказ да
је публика прихватила представу, а извођачи су се потрудили да све буде онако
како је замишљено, што им је и успјело.
Пред крај програма прочитана је пјесма
‘’Чаробни стихови‘’ аутора Срђана Ђерића из Лашког а Валерија Лазић и Јања
Ковачић поново су показале свој музички
таленат и отпјевале још једну пјесму.
На крају програма Боро Мирић, предсједник СПД ‘’Никола Тесла‘’ уручио је представницима друштава и пјесницима признање за учешће на овој манифестацији,
а дружење је настављено у просторима
друштва уз закуску и музику.
Душан Јовановић

Публика је уживала у програму
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Ah, kako
divno beše
Iako se Španija u poslednje pola godine činila
mnogo udaljena, tog dana kad je došlo vreme
da po prvi put krenemo na neku dužu turneju,
osetili smo da i nije više tako daleko. Puni iščekivanja šta će nam doneti nova turneja krenuli
smo na poprilično dalek put. Konačni cilj bio
je turistički gradić Lloret de Mar u Španiji koji
je samo šezdesetak kilometara udaljen od
Barcelone. Kako bi imali dovoljno energije za
put do Španije, naša prva stanica na putu do
Lloret de Mar-a bio je hotel u okolini Đenove.
Iako smo imali manje poteškoće kod pronalaženja hotela, raspoloženje u autobusu bilo je
i dalje odlično. Brzo smo se našalili na račun
naše navigatorke ‘’ŠpeLe‘’ i zaključili da ćemo
joj po povratku u Ljubljanu izvaditi baterije
jer joj ionako ne koriste kad ne zna da nađe
hotel. A to joj je ipak posao. (������������������
‘’����������������
ŠpeLa�����������
‘’���������
smo nazvali naš navigacioni sistem). Posle ‘’obilnog‘’
doručka kojim su se u hotelu pobrinuli da
se ne udebljamo, krenuli smo prema gradu
Đenova u kojem smo napravili manju pauzu
za ručak. Kako u tom delu puta nismo imali
vodiča, članovi su preuzeli zadatak da za svaki grad u kojem smo pravili pauzu naprave
neko malo obrazloženje onog što se njima
čini najinteresantnije. Iz Ljubljane smo sobom
poneli knjige i u putu proučavali znamenitosti. Vodič za Đenovu Tanja M. ispričala nam je
da je Đenova rodni grad Kristofera Kolumba
te da je to najveća luka u Italiji. Kako bi što

U Barseloni ispred Sagrada familia

bolje iskoristili put te videli i upoznali što više
znamenitosti, zaustavili smo se i u jedinstvenom Monaku. Kneževina Monako je druga
najmanja država na svetu i graniči se samo sa
Francuskom. Tanja L. koja je ranije već bila u
Monaku uputila nas je na najbitnije znamenitosti kao što su Okeanografski muzej, Kneževa
palata, staza za trke formule 1 i svetski poznati
kazino Monako. Posle okupljanja na mestu za
polazak nazdravili smo sa Tanjom L. koja je tog
dana slavila svoj devetnaesti rođendan, njoj
za srećan rođendan, a nama za srećan put do
dugo očekivanog Lloret de Mara. Rano ujutro
napokon smo stigli i pravo otišli do plaže jer
sobe za nas još nisu bile slobodne. Članovi
SKUD ‘’Vidovdan‘’ i KUD ‘’Mladost‘’ iz Ljubljane
bili su smešteni u isti hotel, to jest Xaine park,
koji je bio na idealnoj lokaciji. Festival zbog
kojeg smo i otišli u Španiju održavao se preko puta hotela. Međunarodni festival folklora počeo je u nedelju 27. juna i trajao je do
utorka 29. juna, a naši članovi predstavili su
se dve večeri. Prvo festivalsko veče počelo je
defileom svih učesnika gradom Lloret de Mar.
U drugoj festivalskoj večeri po prvi put su se
svojim programom predstavili članovi SKUD
‘’Vidovdan‘’ i to pesmama ‘’Udade se jagodo‘’
i ‘’Ceni se u popa‘’ te spletovima narodnih
igara i pesama iz Brusnika i okoline Leskovca.
Drugo veče otpevali smo pesmu �������������
‘’�����������
Kude si pošla‘’ i odigrali dva spleta - ‘’Igre i pesme iz Bele

Nigde momaka

Pod palmama
Palanke‘’ i ‘’Igre i pesme iz okoline Leskovca‘’.
Pored našeg društva, na Festivalu su se predstavila i druga društva, ranije već pomenuti
KUD ‘’Mladost‘’ iz Ljubljane, društva iz Srbije,
Rumunije, Španije i Makedonije. Naš umetnički rukovodilac pobrinuo se da nam folklorom
ispuni vreme i kad nismo imali nastup na festivalu, pa nijedan dan nije prošao bez igre
i pesme. Ponavljanjima koreografija i uvežbavanju koraka na probama sledio je grupni
skok u hotelski bazen koji je razgrejana tela
bar malo ohladio. Pored učešća na festivalu i
obaveza u vezi sa nastupima i probama, članovi su imali organizovane razne izlete kako
bi što više videli i naučili te upoznali nešto
novo. Već prvi dan kad smo stigli u Lloret de
Mar u večernjim satima otišli smo u Barcelonu
u obilazak magičnih fontana. Naš vodič Ivan
vodio nas je tamo 200 na sat da ne bismo zakasnili na program. Magične fontane su jedna
od znamenitosti Barcelone gde voda, zvuk i
svetla zajedno stvaraju interesantne kompozicije koje privlače poglede mnogih turista.
Za obilazak Barcelone odlučili smo se još jednom - zadnji dan pred polazak jer smo hteli
da vidimo taj divan grad i u dnevnim satima.
Nije nam bilo žao što smo otišli jer grad Barcelona pruža mnogo interesantnih kutaka gde
se može videti mnogo lepih stvari. Crkva Sagrada familia je masivna rimokatolička crkva
u Barceloni čija izgradnja je započeta davne
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1882. godine i do dan danas još nije završena.
Crkva je jedno od najpoznatijih dela poznatog
španskog arhitekte Antonija Gaudija. Njegov
rad je takođe i gradski park Guell koji je upisan
u UNESCO-v spisak svetske kulturne baštine.
Poznat je po svojim kućicama na samom ulazu u park, po velikom gušteru zaštitniku parka
koji je prekriven mozaikom. Mozaikom je prekrivena i veoma duga klupa koja svojim valovitim oblikom i mnogim bojama krasi taj park.
Posebnost parka je i to što su skoro svi materijali koji su korišćeni za formiranje parka, uzeti
iz parka i nisu donošeni sa strane. Obilazak
Barcelone ne bi bio potpun ako ne bismo obišli i svetski poznati stadion fudbalskog kluba
Barcelona – Camp Nou. Obišli smo i Olimpijski
stadion te La Ramblu – verovatno najpoznatiju ulicu u Barceloni. Malo slobodnog vremena
kojeg smo imali u Barceloni iskoristili smo svako po svom ukusu.
Da bismo u tom kratkom vremenu koje smo
proveli u Španiji videli što više od te lepe mediteranske zemlje, otišli smo i na poludnevni
izlet koji nas je vodio do Costa Brave, u vrt koji
ima preko 8.000 različitih vrsta kaktusa i na
degustaciju vina. Ovaj poslednji deo se svim
članovima najviše svideo. Ne zbog pića kako
bi neko pomislio, nego zbog spontane žurke
koja se razvila na mestu degustacije vina. Uz
domaću muziku te dobro društvo i sunce, kre-

nule su pesma i igra. To je bilo tek jedno od
mnogobrojnih druženja koja su ostavila pečat
na putovanju. Jedan od lepših događaja bilo
je druženje dva društva iz Ljubljane – SKUD
‘’Vidovdan‘’ i KUD ‘’Mladost‘’. Skoro svi članovi
iz oba društva, uz našeg harmonikaša Dekija i Jovana te našeg dragog prijatelja Baneta
iz Novog Sada, okupili su se i pevali te igrali
dugo u noć. Pesma za pesmom, želja za željom, ... momenti koji spajaju, momenti koji
čine takva putovanja nezaboravnim.
Povratak kući uvek je težak kad ti je negde baš
onako kako bi hteo da ti bude svaki dan. Iako
nas je čekao poprilično dug put kući, nismo
hteli propustiti priliku da upoznamo još ponešto. Tako smo u Francuskoj otišli u mali gradić
Grasse gde je parfimerija Fragonard. Devojke
su se u parfimeriji zadržale duže nego momci, što je značilo da su iz parfimerije otišle sa
malo lakšim novčanicima. Posle Grasse-a otišli
smo do Cannes-a, grada u Francuskoj poznatog po kanskom filmskom festivalu. Iako crvenog tepiha nije bilo dok smo bili tamo, napravili smo zajedničku fotografiju sa članovima
KUD ‘’Mladost‘’. Noćenje je bilo u Nici pa smo
posle Cannes-a požurili tamo kako bi članovi
SKUD ‘’Vidovdan‘’ mogli da legnu u krevet do
ponoći jer smo se tako dogovorili. Kao predsednica društva moram na ovom mestu iskoristiti priliku da pohvalim moje članove. Mada
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je prosek godina članova koji su išli na turneju
tek oko 20 godina, svi su još jednom pokazali
da su unatoč mladim godinama zrele i razumne osobe, i da nije potrebno brinuti zbog
discipline i ponašanja. Još jednom su potvrdili to što sam i sama pre turneje znala – da
zaslužuju poverenje i da svakako zaslužuju da
idu na turneje kao što je ova. Čak bez pratnje
odraslih ‘’Če veš kva mislm!‘’
Putovanje je bilo nezaboravno zbog mnogo
stvari koje su nam se dešavale na putu. Zbog
svega što smo videli i imali priliku da upoznamo. Zbog festivala i naših nastupa. Zbog sunca i leta. A ponajviše će to putovanje ostati u
našim uspomenama jer su se već ionako bliski
prijatelji još više zbližili. Osetili su jedni druge
i dokazali se kao ekipa. Iako klima uređaj na
putu od 1.000 kilometara u autobusu sa 43
putnika i na vrelih 34 stepeni nije radio, iako
su se osetili raznorazni mirisi, iako je nedostajalo svežeg vazduha, iako nije bilo vremena za
pauze, iako smo čuli Amadeus bend već po
13435. put, ... to nam nije pokvarilo raspoloženje. A tu je bio i Šapke da nam pomogne da
izdržimo. Pač! Veseli i puni lepih utisaka stigli
smo kući, složni da je bilo nezaboravno.
Put u Španiju olakšali su nam naši dragi donatori koji pomažu društvu kad god mognu
– kompanija »G3spirits« celoj ekipi poklonila
je peškire sa logotipom jednog od njihovih
proizvoda - Jagermeister. Kompanija »Fructal« iz Ajdovščine za dalek put spremila nam
je pakete sokova Fruc i uvek ukusne Frutabele.
Po povratku u Ljubljanu članovi SKUD
‘’Vidovdan‘’ nisu se ni naspavali, a kamoli
odmorili, a već su imali novi nastup i novo
predstavljanje. Spletom igara i pesama iz
okoline Leskovca predstavili su se na priredbi
‘’��������������������������������������������
Pozdrav Slovenskim izseljencem��������������
‘’������������
koju je organizovao Savez kulturnih društava Ljubljana
i koju je otvorio Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane.
Samo sedam dana kasnije članovi SKUD
‘’Vidovdan‘’ otišli su u Maribor gde su u sklopu
Festivala Lent pripremili kulturni program u
okviru Srpskog dana. ������������������������
Pored kulturnog programa koji je obuhvatao čak tri spleta narodnih
igara i pesama, članovi su pripremili i štand na
kojem su posetioci mogli da upoznaju Republiku Srbiju. Ambasada Republike Srbije pripremila nam je promotivni materijal kojeg su
članovi podelili posetiocima programa.

Za vreme nastupa

Nastup na Lentu doneo je i kraj veoma uspešne sezone SKUD ‘’Vidovdan‘’. Ali ne za dugo,
jer članovi već u subotu 28.8.2010. u 11:00
počinju sa radom u Belokranjskoj ulici 6 u Savskom naselju u Ljubljani. Tada počinje i UPIS
NOVIH ČLANOVA. Upis novih članova u SKUD
‘’Vidovdan‘’ biće svakog vikenda u septembru
mesecu, subotom od 12:00 do 14:00 i nedeljom od 17:30 do 20:00 . Upis za najmlađe članove od 5 do 10 godina biće svake subote od
4.9.2010. dalje od 9:00 do 10:00 na istoj adresi.
Dobrodošli u naše društvo!
Negde na obali mora

Slađana Šmitran
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Avantura
po Portugaliji
Folklorna turneja je jedna velika avantura u
kojoj ne znaš gde zapravo ideš i kako ćeš se
tamo provesti. Ta neizvesnost stvara među
igračima posebno uzbuđenje, iščekivanje
i želju��������������������������������
�������������������������������������
za druženjem, upoznavanjem, nastupanjem, romantikom i zabavom. To je
najlepši oblik putovanja i nije slučajno što je
jedan od glavnih razloga deci i mladima za
dugotrajnije bavljenje folklorom.
U svetu se organizuju mnogobrojni festivali
a najviše ih je pod okriljem CIOFFA - Međunarodni savet organizatora festivala folklora,
koji je osnovan 1970. godine u Confolensu u
Francuskoj.
Tako je i naše društvo odlučilo da poseti jedan od tih festivala koji se održao od 15. do
26. jula u Portugaliji, tačnije Figuera Da Foz
- Maiorca.
Krenulo se kasno uveče ispred Špara na
Planini. Uz priču, pesmu, razmišljanje i spavanje preko Italjie i Francuske nastavili smo
put prema Portugaliji i posle duže vožnje
napokon stigli u Španiju gde smo se smestili
u hotel i odspavali da bi mogli rano ujutro
nastaviti svoj put. Ali Svetosavčani ne bi bili
Svetosavčani kad ne bi onako umorni organizovali večernju zabavu ispred hotela, gde su
i druge kulture imale priliku da zaigraju naše
KOLO. Pevali smo, igrali i radovali se sve do
jutarnjih sati. Uzeli smo svoje stvari i nastavili
vožnju. Film za filmom, koncert za koncertom
i konačno stigosmo na određeno mesto. Na
prvi pogled i nismo bili oduševljeni, pitali
smo se, gde smo mi to došli? Duvao je jak

vetar, mesto nam se nije dopadalo sve dok
nismo otišli na večeru i smestili se nedaleko
od tog mesta. Samim smeštajem bili smo
oduševljeni, imali smo i svoj bazen, svoju
kafanicu, pa može li biti lepše?
Ogledalo ansambla nije samo nastup već
i njegova nastojanja u druženju sa drugim
ansamblima, sudelovanje u zabavnim večerima, načinu demonstracije svojih igara,
druželjubivost i otvorenost. Tako smo se i mi
vratili na mesto dolaska gde je usledilo sve
ovo što sam gore navela. Drugi dan grupe iz
Španije, Portugalije,
�������������������������������������
Meksika i naravno Slovenije obukle su svoje nošnje i svi zajedno smo
prodefilovali ulicama Figuere Da Foz. Nakon
toga sledio je večernji koncert svih učesnika
a potom se naše druženje nastavilo u našoj
kućici.
Dan za danom re�����������������������������
đ����������������������������
ali su se koncerti na različitim mestima, obilazili smo gradove Portugalije od čega će najzapamćeniji ostati Porto
i Fatima.
Petak 23. 07. bio je naš poslednji dan na tom
festivalu. Oprostili smo se od svih grupa, od
koje nam je najdraža bila meksička, u nadi
da se vidimo u skorije vreme. Posle doručka
otišli smo na drugi festival u Anadiu, koja je
bila udaljena 50 km od našega mesta. Kada
smo stigli, bili smo prijatno iznenađeni ljubaznošću naših domaćina. I tamo smo imali
šta da vidimo, prošetali smo gradom, obišli
vinoteku, kupali se na bazenu i završili na
zabavici ispred kuće, gde su se i naši igrači
oprobali kao pevači portugalskih pesama:)

Drugi dan domaćini su nam pripremili sjajnu
gozbu. Verovali ili ne, tu se našlo i pečeno
prase. Sledilo je spremanje, defile i koncert
kasno u noć. Beše kratko ali slatko.
Pozdravili smo se sa domaćinima i nastavili
svoj put. Ujutro oko 10 stigli smo ponovo u
Španiju��������������������������������������
, gde smo se odmorili, obišli Barcelonu, iskoristili dan za „šoping“, polako se vratili
u hotel i mrtvi, umorni polegali.
Dođe i dan da se krene kući. Ponovo preko
Francuske, Italije, pa u Kranj. Čekali su nas
naši roditelji, prijatelji, a mi odosmo kući puni
lepih utisaka. Bili smo svesni da na međunarodnom folklornom festivalu predstavljamo
svoj narod i državu. Ne pojedinca, ne ansambl već državu.
Mislim da smo zavredeli poštovanje organizatora, publike i ostalih ansambala, te na najlepši način promovisali svoju zemlju i otvorili
mogućnost za naredna gostovanja. Svaki
festival je nova i originalna priča. Pamtićemo
sve lepo što�������������������������������������
����������������������������������������
se desilo, naše druženje, prijateljstva a bogami i ljubavi:)
Hvala svima i jedva čekamo novu folklornu
avanturu.
		
Snežana Maksimović
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У Културном дому Нова Горица пред пуним гледалиштем одржана седма фолклорна манифестација „Разиграна
срца“ која је разиграла срца свих присутних
И ове године Српско културно друштво „Слога“ из Нове
Горице потрудило се, као и претходних шест година, да
организује фолклорну манифестацију „Разиграна срца“ на
којој је наступило шест фолклорних група. Била је ово још
једна прилика да млади фолклораши из Словеније као и
гости из Србије покажу дио свог репертоара и тако кроз
пјесму и игру покажу свој однос до традиције и народног
стваралаштва. Сама атмосфера у дворани и присуство великог броја посјетилаца и гостију наговјештавали су лијепо
и пријатно вече и уживање у пјесми и игри.

манифестацију као и веома добру сарадњу са локалним
властима. Напоменуо је да Срби у Словенији немамо статус националне мањине што у многоме отежава рад на
очувању националног и културног идентитета. Присутнима се обратио и Предраг Филипов, амбасадор Републике
Србије у Љубљани и у свом говору истакао дјеловање на
подручју културе а посебно је нагласио добре међудржавне односе који се из дана у дан проширују и унапређују.
Амбасадор Филипов је затим прогласио ову манифестацију отвореном и пожелио учесницима добар наступ.

Програм је почео пјесмом са Косова и Метохије „Густа ми
магла паднала“ у заједничком извођењу представника
свих група које су наступале. Водитељка програма Дијана
Галић након уводног говора и поздрава посебно је поздравила госте међу којима су били: Предраг Филипов, амбасадор Републике Србије у Љубљани, Мирко Брулц, градоначелник Нове Горице, мр Драго Војводић, предсједник
Савеза српских друштава Словеније, Мартина Трампуж,
представница Савеза културних друштава Нова Горица,
Југослав Стојковац, предсједник општине Александровац,
Вукосав Судинац, секретар Супштине општине Александровац, Славољуб Миљковић, предсједник удружења
привредника, Елвира Шушмељ, директорица управе
Градске општине Нова Горица, Матеј Арчон, државни секретар и замјеник градоначелника Нове Горице, Звонко
Маврич, замјеник предсједника општине Шемпетер-Вртојба, Драган Којић, директор Ђачког дома Нова Горица,
представници КУД „Никола Тесла“ Филах, представници
других друштава, драги гости из Србије, чланови Културно уметничког друштва „Абрашевић“ из Панчева на челу
са Иваном Радићем, предсједником друштва и Маријом
Радић, умјетничким руководиоцем.

Дијана Галић, водитељка програма споменула је и све
оне који су дали свој допринос да се ова манифестација
припреми и реализује, то су прије свега Јавни фонд РС за
културне дјелатности, затим Јавни фонд РС за културне
дјелатности-испостава Нова Горица, бројни донатори и
чланови друштва. Дошло је вријеме и за младе фолклораше, са нестрпљењем су очекивали да се појаве на сцени
и да покажу шта знају. Прије сваког наступа речено је неколико ријечи о сваком друштву. Први су на сцену ступили
домаћини, чланови фолклорне групе СКД „Слога“ и извели
кореографију „Болан ми лежи Хајдук Вељко“-игре из Брусника. Аутор кореографије је Милан Гламочанин а музике
Дејан Ерцег. Гости из Панчева, чланови КУД „Абрашевић“
свој наступ започели су играма из Војводине у кореографији Добривоја Путника. Млађани фолклораши добили
су велики аплауз и симпатије публике. На ред су дошли
гости из Постојне, фолклораши СПД „Никола Тесла“ који
су одиграли игре са Озрена уз музичку пратњу традиционалних виолине и шаргије. Ову кореографију поставила
је Цвијета Гојковић а аутор музике је Милосав Савић. Као
и претходних година и ове године као гости наступили су
чланови словеначке фолклорне групе а овај пут гости су
били из Бовеца, Фолклорна група „БЦ“ која се представила
играма из Сошке долине. Кореографију поставио Едо Габершек. Српско културно умјетничко друштво „Видовдан“
из Љубљане наступило је са кореографијом „Болан ми
лежи Хајдук Вељко“, игре из Брусника, кореограф Милан
Гламочанин, вођа оркестра Дејан Ерцег. Поново су на ред
дошли гости из Панчева, овај пут представили су се са
играма из Владичиног Хана, аутор кореографије Ненад
Јаковљевић. Након гостију из КУД „Абрашевић“ услиједила је тачка изненађења, нарочито за чланове друштва,
нова кореографија СКД „Слога“ из Нове Горице, које није
било на програмским листовима. Нешто што су чланови

Затим је водитељка позвала Мирка Брулца, градоначелника Нове Горице да се обрати присутнима. У свом говору
градоначелник Брулц споменуо је изградњу Нове Горице и
учествовање многих из разних крајева. Посебно је нагласио суживот у Новој Горици у којој у слози и разумевању
живе припадници различитих народа. Обраћајући се присутнима посебно је нагласио: „Ви сте грађани Словеније, са
словеначким држављанством али сте дужни да чувате и
своје коријене“. Након тога присутнима се обратио и мр
Драго Војводић, предсједник Савеза српских друштава
Словеније који је поздрављајући присутне похвалио ову

СКД “Слога” Нова Горица

Поглед на дворану
фолклорне секције спремили у четири пробе и жељели да
покажу колико су марљиви и радни. А припремили су Игре
и песме из Груже. Може се рећи за кратко вријеме много
урађенога. На ред су поново дошли чланови Фолклорне
групе „БЦ“ који су овај пут извели Игре на Сали. Ова кореографија, чији је аутор Едо Габершек, приказује игранку,
односно забаву богатијих људи из Бовеца. Фолклорна група КД „Брдо“ из Крања, извела је и овом приликом веома
добро, као и увијек, кореографију „Кад бапне гоч у мене
срце да искочи“ игре и пјесме из Црне траве, кореограф
Милан Гламочанин, музички аранжман Здравко Ранисављевић, вођа оркестра Дејан Ерцег. Млади чланови КУД
„Абрашевић“ добили су и на прави начин искористили још
једну прилику наступајући и изводећи игре Влаха Царана
области Пореч „Мј чобање ђе ла ој, кореограф Марија
Радић. Чланови Српског културног друштва „Слога“, заокружили су ово вече са кореографијом игре из Лесковца.
Аутор кореографије је Милан Гламочанин. Као и све групе
и они су добили велики и заслужен аплауз публике, која
је, као што рекосмо, до задњег мјеста испунила дворану
Културног дома.
На крају овог дивног програма Илија Јанковић, предсједник СКД „Слога“ захвалио се учесницима за квалитетан
наступ а публици за добру посјету. Посебно се захвалио
гостима који су својим присуством увеличали ову манифестацију. Свим учесницима подијелио је признања
за учешће а размијењени су поклони са представником
КУД „Абрашевић“. Присутнима се обратио Иван Радић,
предсједник КУД „Абрашевић“, који се захвалио на позиву
истакавши да је задивљен начином и резултатима са којима српска друштва у Словенији чувају свој национални
идентитет и српску културу. Након завршетка програма у
Културном дому учесници и гости преселили су се у Ђачки
дом гдје је за учеснике приређена вечера а онда забава
до зоре.
Душан Јовановић

КУД “Абрашевић” Панчево
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Položaj umetnosti i umetnika
u današnjem društvu i svetu
Umetnik je u onoj meri umetnik, koliko je u stanju da bude iskren prema
samome sebi. U tom svetlu, umetnik
koji više i bolje upozna sebe, više će
biti u stanju da bude i iskren prema
sebi. Umetnik to postiže kroz paralelan rad na sebi i na svojim delima, što
je zapravo jedno te isto – to dvoje čini
neraskidivu celinu. Umetnička dela,
koja nastaju kao posledica takve iskrenosti, su u tom slučaju posledična
materijalna ekspresija umetnikovog
talenta, umeća i znanja da svoje biće
izrazi preko tehnika ili oruđa umetnosti, preko kojih dela dalje komuniciraju
sa okolinom (koju u umetnosti najčešće smatramo publikom, ali ta okolina
je i sve što postoji). Za to je potreban
veliki rad, predanost i upornost, pošto ništa ne dolazi samo po sebi i bez
ogromne posvećenosti.
U tom smislu možemo slobodno reći
da iskren i istinski umetnik neminovno ulazi u sebe, u svoje dubine i prostranstva, baš tamo crpeći inspiraciju
i znanje. Jer, odakle drugo bi mogao
takvo šta - nego iz sebe? Čak i sve ono
što ulazi u njega iz spoljnog vidljivog
i nevidljivog sveta, zatim sve što prolazi kroz njega i izlazi putem njegove
umetničke ekspresije u krajnji produkt
koji zovemo umetničko delo – sve je
to on i njegovo delo, bez obzira da li
je isključivi tvorac kreacije ili je delom
poslužio kao medij kroz koga prolazi nešto mnogo uzvišenije i dublje.
I kada kroz svoje delo govori o bilo
čemu naizgled izvan sebe, o nečemu
što bi trebalo da pripada spoljašnjem
svetu, umetnik zapravo svo vreme govori o sebi.
Tako postaje jasno da u umetniku sve
kreće i završava unutar njega samoga
i onda polako postaje jasnije zašto i na
koji način umetnost deluje na čoveka.
Prvi uticaj je najsnažniji, jer deluje na
samog kreatora tokom nastanka vlastitog umetničkog dela, a u drugoj

fazi ide dalje i deluje na okolinu u onoj
meri u kojoj je umetničko delo iskreno, snažno, duboko i svojim kvalitetom trajno. Ovo je jedno od objašnjenja zašto nam se pojedina umetnička
dela čine preterano šokantna ili eksplicitna, pošto na mnoge ljude takvo iznenadno i snažno suočavanje sa pojedinim istinama (ili bar informacijama),
deluje tako da izaziva pravu erupciju
do tada nepoznatih emocija. Čovek se
u tim prilikama opet neminovno suočava sa samim sobom, a ne sa nečim
izvan sebe.
U tom slučaju umetničko delo postaje medij ili most preko koga dolazimo do sebe i svojih manje poznatih
nivoa. Umetnik vodi svoje delo da se
rađa, raste i konačno formira, ali istovremeno njegovo delo to isto čini sa
njim. Dakle, skup svih umetničkih dela
jednog umetnika zapravo predstavlja
njegovu mini-biografiju ili bar presek
jednog razdoblja njegovog života u
kome se on formirao koristeći mogućnost autokreacije ličnosti.
A onda se otvara skoro stereotipno,
a istovremeno najzanimljivije pitanje
– Zašto vlada mišljenje da su umetnici
pomalo ’’otkačeni’’ ili, pak, da moraju
biti otkačeni da bi bili umetnici?
To je već toliko stara pretpostavka da
smo već izgubili trag od kada ona zapravo potiče. Ali, možemo je veoma
lako posmatrati i rasčlaniti u svetlu
današnjeg vremena, uzevši recimo zadnjih nekoliko decenija u obzir. Zašto,
dakle, umetnici drugim (’’običnim’’ ili
’’normalnim’’) ljudima deluju neshvatljivo, čudno ili odbojno?
Najpre bih krenuo od definicije običnog ili normalnog. Šta to dvoje zapravo znači, koji su kriteriji za ocenu
takvog stanja ili ponašanja jednog
čoveka? To bi u svetlu spomenutog
vremena (mada vuče mnogo dalje i

dublje korene), zapravo značilo sledeće – ne razlikovati se previše od svoje
okoline, načina razmišljanja i ponašanja. Ovom globalnom, ali smisaono
dovoljno preciznom definicijom, lako
dolazimo do onoga što se nalazi na
njenoj suprotnoj strani ’’običnog’’ ili
’’normalnog’’ – do umetnika. Dakle,
umetnik je neko ko se svesno i nesvesno ponaša drugačije od većina ljudi
oko sebe, razmišlja uglavnom na svoj
način i ima neku vlastitu logiku, navike
i težnje. Iz toga je jasno da su umetnici izraziti individualci, pa se često ne
uklapaju u društveno-socijalni milje
uže ili šire okoline.
Takođe, taj milje se ne uklapa u njih,
pa zbog toga okolina često ima problema sa umetnicima, koji odbijaju da
prihvate da budu deo nečega čemu se
ne povinuju i što nije deo njih. To skoro po pravilu izaziva strah te okoline,
da bi moglo da bude sve više takvih
ljudi i da se time naruši određeni poredak i sistem.
U individualnom smislu, u tome nema
ništa loše i čak je najprirodniji put za
čoveka; u smislu bilo kakve organizovane grupacije ljudi, koji imaju za cilj
da stvore sistem u kome će sve funkcionisati po unapred zadatim pravilima, to je iskakanje iz mehanizma
programirane mašine. Zato se dešava
da zbog umetnika takva mašina doživi
kraći ili trajniji kvar, ali još češće se dešava da mašina samelje umetnika koji
je nemoćno upao u njen mehanizam.
Ono što je jedan od najvećih paradoksa vezanih za umetnost i umetnika
današnjice, jeste to što se status, odnosno pojam ’’biti umetnik’’ povezuje
sa tim da li pojedinac obezbeđuje sebi
materijalnu egzistenciju baveći se
umetnošću. Ili, još dalje, da li se umetnik bavi umetnošću isključivo profesionalno, tako da mu ona zapravo
postaje poziv ili radno mesto, pa time

Октобар 2010
i izvor prihoda i definicija položaja u
društveno-socijalnom miljeu određene sredine. To dalje znači da takav
umetnik mora biti zaposlen u nekoj
ustanovi ili preduzeću, ili mu ostaje da
od države pridobije status slobodnog
umetnika. Slobodni umetnik?!? Već
sam taj izraz mi zvuči i deluje potpuno nezgrapno i apsurdno, grubo i neznalački, tehnokratski, potcenjivački i
marginalizujuće; takav antagonizam
u pojmovanju i imenovanju zapravo
dolazi u sukob sam sa sobom i osnovnom premisom šta zapravo znači biti
umetnik. Zar umetnik već po samom
svom izboru, potrebi, kreativnoj inteligenciji i intuiciji, stvaralačkom nemiru,
unutrašnjoj strukturi bića i još mnogo
čemu – nije već slobodan, kao čovek
i biće, kao kreator vlastitog života i u
širem smislu svega što postoji?!?
Dakle, većina današnjih država kao
društveno-socijalnih, političkih, teritorijalnih i često versko-nacionalnih
organizacija, preko svojih institucija
pokušava da umetnost definiše kao
vrstu posla ili delatnosti koju određeni broj ljudi obavlja. Kada je taj status
tako definisan, moguće ga je dalje
opredeliti u tabelu različitih profesija, pošto bez toga jednostavno nije
jasno šta učiniti sa tim umetnicima.
Umetnici kao da su na državnim ili opštim nivoima većine društava postali
’’problem koji treba racionalno rešiti’’ i
negde ih smestiti - u neku ustanovu ili
im dati neki rezervat, da eto, i oni nekako probaju da prežive. Kao američki
domoroci ili aboridžini posle dolaska
evropskih kolonizatora, ili kao neka
ugrožena životinjska vrsta, s tim da su
zapravo manje zaštićeni i da taj svoj
rezervat nikada nisu uistinu ni dobili.
Dobili su samo mogućnost da preko
prodaje svojih dela, što uspeva mizerno malom broju, ipak prežive i možda
uđu u all stars grupu onih koji se bajno
obogate. Istina je da danas u muzičkoj
i filmskoj umetnosti, koje su kao sveobuhvatni medij najatraktivnije i najdostupnije najširoj populaciji, postoji
veći broj onih koji reputacijom i materijalno uživaju velike povlastice. Takođe, jedan deo slikara, književnika i
pozorišnih umetnika, takođe uspešno
i izdašno živi od svog kreativnog rada.

Međutim, na prvom mestu se treba
pitati da li je taj mali deo umetničke populacije zapravo i njen istinski
predstavnik? Da li su to najtalentovaniji, najpredaniji i najbolji umetnici današnjice, ili su to oni koji su uspeli da
nađu recept za dobru samopromociju
i istovremeno su pogodni za industriju
i šou biznis koji u ogromnoj meri kroje
umetničke tokove današnjice? Ili, kao
članovi određenih političkih, verskih i
društveno-socijalnih stranaka (organizacija) uzajamno promovišu vlastite aktivnosti i iz njih izvlače različite
koristi, koje nemaju mnogo veze sa
umetnošću, niti su nastale kao rezultat
istinske umetnosti. Svakako, moram
da istaknem da je i u tim manjinskim
populacijama, uvek zastupljen jedan
deo velikih i značajnih umetnika, kao
i da unutar sveopšte umetničke populacije jedan značajan broj umetnika
zapravo nije rođenih za taj put i da od
njihove umetnosti postoji samo velika
želja i možda uloženi trud.
Još važnije pitanje je – šta je sa nekim umetnostima ili korenima nekih
umetnosti, koje su potpuno zapostavljene i bačene skoro u zaborav i ignoranciju? Tu u prvom redu mislim na
književnost i unutar nje posebno na
esencijalnu poeziju, koja je izuzetno
važna za celokupni ljudski rod i njegov opstanak; pa zatim na slikarstvo,
kiparstvo (vajarstvo), u velikoj meri
pozorišnu umetnost i na kompozitore
klasične muzike, koji danas kao da više
nisu potrebni i da su ’’izbrisani sa spiska’’ ili ’’nestali u akciji’’.
Društvo jednostavno već nekoliko
decenija ne zna šta bi sa ljudima koji
se bave ovim umetnostima, pa je bilo
najlakše da ih polako marginalizuje,
ignoriše i baci u zaborav. Jasno je da
ovi umetnici ili njihova dela ne mogu
postati izvozni artikl kao nafta ili zlato, pa društvo i države preko njih ne
mogu ni ostvariti veliki legalizovani
biznis (kao recimo sa oružjem i farmaceutskim proizvodima) – ali, činjenica
je da neke zemlje koje posećuje najviše turista i kojima je turizam važan
državno-nacionalni ekonomski adut,
taj status u ogromnoj meri ostvaruju
zahvaljujući bogatoj istoriji i umetnosti. Tu pre svega mislim na Francusku,
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Italiju i Španiju, koje su uvek, pa i danas, umetnosti poklanjale ogromnu
pažnju. U tim slučajevima se radi o dubokoj svesti da umetnost jeste nastala kao izraz, rezultat i produkt lepote,
u istoj meri koliko učestvuje u njenoj
građi i koliko sama gradi lepotu.
Bez umetnosti nema lepote i lepote
nema bez umetnosti. Tako je oduvek
bilo za čoveka i ljudski rod jednostavno zavisi i istovremeno egzistira na
toj pretpostavci. Ako odemo još dalje,
bez umetnosti i lepote koji očigledno
čine neraskidivo jedinstvo, nema ni
mudrosti i intuicije. Preko umetnosti
su ljudi vekovima sticali mudrost, saznanja i razvijali intuiciju o sebi i životu
– isto koliko ih je sve to vodilo prema
umetnosti i pomagalo im da otkriju,
dožive i spoznaju, čak i racionalno, sve
mogućnosti i darove umetnosti. Tako
je umetnost dobila i svoju prirodnu i
neraskidivu vezu sa naukom i filozofijom, sa kojima gradi tri opštepoznate
delatnosti ljudskog duha. Znamo da
je danas nauka cenjena i priznata na
svetskom nivou, pa je dobila prevlast
nad umetnošću i filozofijom.
S jedne strane, vreme i epoha u kojima
živimo, donosi takvu potrebu, pošto
su ljudi sve udaljeniji od svoje suštine
i od duha, a više su orijentisani prema
materijalnom svetu. Međutim, nauka
nije samo materijalna, nego je i duhovna – isto koliko i umetnost i filozofija
nisu samo duhovni, nego i materijalni.
Uvek jedno zavisi od druga dva i nalazi
se u drugo dvoje – to je prirodni zakon
i zakon postojanja. Zato je potrebno
povezati ih i stvoriti uslove gde će svo
troje imati svoje prirodno i značajno
mesto, gde se neće saplitati jedni od
druge i biti u antagonizmu, nego u celini. Zato je zadatak umetnika, ali i svih
ljudi koji su istinski altruisti i veruju u
svetlu budućnost čoveka kao jedinke
i vrste, da rade na tome da umetnost
dobije svetlo mesto koje joj pripada
u čoveku, društvu, pa i kosmosu. Još
jednom za kraj – bez umetnosti nema
ni nas, nema čoveka i nema svetle budućnosti ljudskog roda.
Srđan Đerić
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Култ ватре

у традиционалној култури Срба
Обичај паљења ватри у летњем периоду године забележен је не
само код Словена, већ и код других
индоевропских народа. Када је реч о
европским просторима, ритуалне активности везане за ватру изводе се од
Ирске на западу до Русије на истоку, и
од Норвешке и Шведске на северу до
Шпаније и Грчке на југу.
Широка
распрострањеност
обичаја није случајна и у вези је са веровањем у животодавну снагу сунца
као извора светлости и топлоте. Будући да у ово доба године сунце достиже највишу тачку на хоризонту, после
чега његова моћ почиње да јењава,
применом обреда са ватром подстицала се његова снага управо у овом, за
њега критичном тренутку.
На постојање некадашњег соларног култа указују и трагови „космичке митологије“ у народном предању.
Сунце је често представљено као живо
биће које је попримило људско обличје, комуницирало са људима и понашало се попут њих. У причи о младој
ткаљи сунце се, очарано њеном вештином, претвара у дивног младића и као
награду дарује јој три златне јабуке као
знамење успостављеног сродства. Као
сунчева родбина појављују се друга
небеска тела: Месец као млађи брат,
Даница као сестра или супруга. Веровало се да преко ноћи сунце пребива
у подземном свету, царству душа умрлих, греје их и осветљава им пут.
Живот сунца налик је човековом животу: и оно има свој успон и
свој пад. Наиме, годишњи циклус који
почиње „рађањем“ сунца о краткодневници, достиже своју кулминацију
о дугодневници, после чега следи опадање његове моћи. У народу сунце
је познато као: Божје око, обасјаније
Божје, Божја ватра или дневна ватра.
Веровало се да на Ивањдан
(24.VI/7.VII) сунце на небу „по три пута
заигра“ или застане од страха пред Бо-

гом, те је овај празник познат у народу
и као Св. Јован Игритељ. Други кажу
да је то због тога што је он „заиграо у
утроби мајке своје, кад се она срела
и пољубила са Светом Богородицом“
(преузето из: М.Ђ. Милићевић: „Живот
Срба сељака“). Овога дана се у цркви
прославља рођење Св. Јована Претече и Крститеља Господњег. Ивањдан је
уједно и један од шест празника које је
црква посветила овом свецу. Међутим,
по народном веровању има дванаест
Св. Јована у години, али је летњи Јовањдан „најпретежнији од свих“. Научници сматрају да начин празновања
Ивањдана садржи трагове једног старијег, паганског празника, вероватно
посвећеног соларном божанству, који
се светковао у време око летњег солстицијума.
У неким крајевима народ Св.
Јована назива и Св. Јован Свитњак. У
хомољским селима Ивањдан се празновао „од ватре и од Божјег огња“. Уочи
празника изводио се обичај паљења
лила, а у неким крајевима ове ватре су
биле познате под називом „кресови“.
Такође је постојала забрана обављања
било каквих послова у виноградима,
јер се веровало да ће се, ако је неко
прекрши, виногради осушити.
У околини Бољевца избегавали су да купе сено на овај дан, јер
су веровали да ће га однети олуја или
запалити гром. У западној Србији ватре
су палили код куће појединачно или на
раскрсницама против вештица и других демонских бића. Чобани су палили
лиле, буктиње, које су бацали преко торова због здравља стоке и плодности
усева. Прескакали су ватру и газили по
врућем пепелу говорећи: „Од Ивана до
Ивана, да ме ноге не боле“.
У Гружи је био обичај да се девојке, нарочито оне којима је време за
удају, скупљају ноћу, уочи Ивањдана,
на врховима брда, где ложе „живу ватру“ коју су добијале кресањем варни-
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це са огњила. Девојке су, окићене венцима од пољског цвећа, играле у колу
око ватре уз песму:
„Ој, у гори огањ гори,
Око огња коло игра,
Девет браће с Мартом сестром,
На Марти је једна парта,
Окићена ружицама,
Позлаћена звездицама.
Пуче парта, оде Марта“.
При томе се пазило на коју ће
се страну повити пламен. Сматрало
се повољним знаком ако би се повио
према истоку, јер је то наговештавало
кишу. Девојке су певале и играле до
зоре. На крају свако је узимао по угљен
са ватре и њиме кадио кућу и стају.
Чували су га до следећег Св. Јована
Летњег и по потреби употребљавали
као заштиту од заразних болести ( П. Ж.
Петровић: „Живот и обичаји народни у
Гружи“).
Ватре су палили и уочи Петровдана (29.VI/12.VII), празника посвећеног врховним апостолима Петру и Павлу. Веровало се да је до подне Петров
дан, а од подне Павлов дан. Ипак, народ је овај дан светковао првенствено
у част апостола Петра, што показује и
сам назив празника.
Дани око Петровдана називани су кресови (Петровски кресови).
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У мајевичким селима овај период је
обухватао девет дана, четири дана пре
и после празника, за које је важила забрана стављања предмета у воду да се
не би распали. У околини Крагујевца
ове дане су звали Кресиво (три дана
пре и после празника ). Постојало је
строго правило да се тих дана не иде у
виноград, а није ваљало ни да се беру
конопље и пере рубље „да Бог не би
кресао усеве градом а народ болешћу“.
Као и на Ивањдан, уочи Петровдана
палили су ватре које су прескакали говорећи: „У име Св. Петра изгорела вештичина крила!“
Паљење буктиња, лила, које се
изводило и о другим празницима (уочи
Ђурђевдана, Спасовдана и Ивањдана),
обичај је који се пре свега везује за
празновање Петровдана. Лила представља буктињу начињену од осушене
трешњеве или брезове коре, облепљене смолом и стављене у рашље или
процеп неког дрвета. У источној Босни
користили су лескове штапове на које
су стављали трешњеву лилу (кору), по
којој је обичај и добио назив. Веровало се да трешњево дрво чува од злих
очију, те су штапове на којима заостане
мало трешњеве коре бацали у повртњаке и стављали поред кошница за
пчеле. Народ верује да се лиле пале
због тога што је сам Св. Петар жњео
ноћу и палио лиле да би боље видео
или као успомена на спаљивање Св.
Петра. Прве недеље после празника у
неким крајевима одржавала се лиларина, гозба коју су лилари приређивали од дарова скупљених приликом
обношења лила.
Недељу дана пре и после
Илиндана (20.VII/2.VIII) било је забрањено прање рубља да се не би распало.
Кресови о Св. Илији зову се поставски
„и тада се ништа платнено не кува и не
лужи“. У околини Параћина кресове
зову горешници. У Гружи су крешеви
или кресови дани од Огњене Марије
(17/30.VII) до Св. Пантелије (27.VII/9.
VIII). Тих дана су чобани кресали „живу
ватру“ и кадили стоку и њиве против
болести и штете. Веровало се да ко не
ошиша јагњад до Св. Илије, то не треба да ради ни за време крешева, „да се
стока не искреше (добије неку болест
у ногама)“.
Народ у овом периоду светкује
„огњевите свеце“ за које се веровало
да управљају временским приликама,
нарочито муњама и громовима. У ту

групу спадали су, по реду празновања:
Св. Прокопије (8.VII/21.VII), Огњена Марија, Св. Илија, Блага Марија (22.VII/4.
VIII) и Св. Пантелија. Судећи по народним веровањима везаним за његов
дан, најзначајнији „огњени светац“ био
је Св. Илија. На Илиндан је било какав
рад у пољу био забрањен, у противном
би летина страдала од олује и грома.
Табу рада, а нарочито табу
скрнављења ватре, важио је и за друге празнике посвећене „огњевитим
свецима“. Тако су у околини Високог
веровали да Огњена Марија пали
огњем, а њен брат Св. Илија бије громом оне који их не поштују. У Хомољу
народ приповеда како је неки човек на
Огњену Марију довршавао жетву. Кад
је саденуо све крстине, ватра му их све
запали, а оне од претходног дана поштеди. Наљућен, човек опсује ватру, а
утом Св. Илија запне громом и на месту
га убије.
Прича каже како је сиромашни
човек одбио да му дете крсте Св. Петар
и Св. Илија јер не раде исправно. Илији
каже: „Ти си, по Богу, попут Св. Петра,
и канда још гори, јер што не потамани
он, то потаманиш ти.“
На једном месту, опет, говори
се о томе како је Бог наградио Св. Илију
зато што је избавио душе праведника
из ђавољег котла, позвавши свеца код
себе на небо: „Зато хајде са мном, па
ћеш добити пушку и праха, па ништа
нећеш радити него ћеш се возати по
облацијех и тући врагове“. Стога народ
верује да кад грми, да то Св. Илија Громовник туче ђаволе.
Да би се додворили свецу,
жртвовали су му петла „да не пушта
громове и огањ“. У Неготинској Крајини на овај дан кољу најстаријег петла
„да не би клео децу“. Етнолог Сима
Тројановић сматра да је Св. Илија бог
времена, а петао његов амблем „јер он
казује доба ноћи, а предсказује и промену времена“. Петао је био посвећен
Перуну, богу громовнику старих Словена, чији је наследник, претпоставља
се, Св. Илија.
Трагови Перуновог култа очували су се у називима географских
објеката. Најчешће су то извори и узвишења, места која су одувек служила као
култна и која по својој суштини одговарају Перуну као божанству које влада
громом, муњом и облацима. У народу
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је позната и биљка перуника која се
у неким крајевима зове и богиша или
божији цвет. У Срему је перуника света биљка и њоме су се китиле иконе.
Негде су ову биљку стављали на кров
куће ради заштите од удара грома. Веровање у магична својства перунике,
биљке која се доводила у везу са некадашњим божанством грома, одржало
се у нашем народу до данашњег дана.
Соларни значај празника који
се светкују у летњем периоду године
доводи се у везу са паљењем обредних
ватри, обичаја чије извођење представља начин да се магијским путем
подстакне сунчева моћ. Иста функција
обреда с ватром присутна је у зимској
сезони на почетку годишњег циклуса.
Несумњиво, летњи празници Ивањдан и Петровдан, мада посвећени личностима из хришћанског култа, имају
своје порекло у претхришћанским веровањима.
Историјски подаци сведоче о
постојању „паганског“ празника посвећеног неком божанству, највероватније соларном, који је био лоциран
негде у ово време. У староруским хроникама, као ознака за летњи празник
који је падао уочи Ивањдана, налази се реч „Купала“. Постојао је обичај
паљења ивањданских ватри у Русији,
познатих као купалске ватре. На дан
Ивана-Купала сељаци ваде „живу ватру“ кроз коју протерују стоку а и сами
кроз њу пролазе да би отерали болест.
Слични обичаји забележени су и у Чешкој.
Паљење кресова било је
праћено одређеним ритуалним радњама. Веровало се да играње око ватри и
њихово прескакање могу да заштите
од болести, али и да подстакну плодност заједнице. У поменутим обредима постоје и трагови оргијазма што је
још једна особеност паганских култова.
Призори ритуалне разузданости могу
се наћи у многим старим религијама, и
најчешће су повезани са аграрним култом и идејом да извођењем или подражавањем сексуалног чина може да се
утиче на плодност земље.
				
Нада Јелић, дипл. етнолог
(Наставиће се)

32 | Литерарна страна

|

Октобар 2010

“Слово Подгрмеча”
Маринку Јагодићу Макију
“Мирис бразде” препознала Република Српска

Ове године 1. августа одржани су редовни
Међународни књижевни сусрети ‘’Шушњар
2010‘’ у Оштрој Луци, Република Српска.
Ови књижевни сусрети посвећени су страдању 5.500 Срба и Јевреја августа 1941.
године на Шушњару, градском гробљу у
Санском Мосту. На овогодишње сусрете
дошла су позната имена српске књижевности из Србије и Републике Српске. Међу
њима су били: Добрица Ерић и Љубиша
Ршумовић из Србије, Боро Капетановић,
Душан Праћа, Михајло Орловић, Стевка Козић Прерадовић, Ранко Павловић, Наташа
Гламочанин и бројни други из Србије и Републике Српске. У досадашњим сусретима
није се догађало да су наступали писци из
дијаспоре и представљали своја дјела. Српско културно друштво ‘’Петар Кочић‘’ Крањ
са својим члановима већ низ година прати
и доводи Србе који пишу и објављују своје
радове у дијаспори. Тако је 2006. године на
тим сусретима промовисана књига Смиљане Илић. СКД ‘’Петар Кочић‘’ Крањ је и ове
године понудио организатору сусрета да
доведе из Словеније човека који је ове године издао своју другу књигу. То смо учинили са разлогом и нисмо се преварили. Маринко Јагодић Маки, лист Козаре и Грмеча,
скренуо је пажњу у Словенији својом књигом ‘’Мирис бразде‘’ која је издата прошле
године и добро прихваћена међу Србима у
Словенији, а такође и у књижевној критици. На ‘’Кочићевим данима‘’ у Крању очарала је и Нежу Маурер, легенду словеначке
поезије. На овој књижевној манифестацији додјељују се двије награде - награда
‘’Шушњар‘’ и ‘’Слово Подгрмеча‘’. Стручни
жири у саставу: Добрица Ерић, Милан Дашић и Боро Капетановић као чланови и др
Душко Певуља као председник жирија од-

лучили су да се награда ‘’Шушњар 2010‘’ додијели Љубиши Ршумовићу из Београда за
књигу ‘’Чини ми се вековима‘’. Пјесма се завршава ‘’Здравицом народу српском‘’ чији
је рефрен ‘’Деца ти се рађала‘’ - најтачнији
и најсажетији ововремени српски програм,
нагласио је др Певуља. Награду ‘’Слово
Подгрмеча‘’ која се додјељује за завичајну
поезију добио је Маринко Јагодић Маки из
Љубљане за збирку пјесама ‘’Мирис бразде‘’
коме су, како пише у његовој биографији,
пјеснички узори Сергеј Јесењин и Јован
Дучић. У Јагодићевој књизи жири је препознао прије свега поетизовање пјесникове
вјерности завичају чији су топоси снажно
утиснути у његов духовни свијет. Иако је та
везаност дата понекад поетично, неријетко
искрено и језички не увијек вјешто обликовано, Макијева књига ‘’Мирис бразде‘’ у
цјелини на упечатљив начин транспонује
осјећање завичајности лирским начином,
образложио је жири. Додјељивањем награда у касним вечерњим сатима поред
обале Сане у Оштрој Луци у присуству неколико стотина посјетилаца и читањем и
рецитовањем поезије увеличане су бројне илинданске манифестације тих дана у
подгрмечким крајевима. Организатор је уз
помоћ општине Оштра Лука организовао
одлазак аутобусом у посјету селу Козица.
Посјетили смо и село Подове, родно мјесто
Маринка Јагодића Макија. Присуствовали
смо освештењу новосаграђене православне цркве Свети Илија у Подовима. Пред неколико стотина посјетилаца који су стигли
из Републике Српске, Србије, Аустралије и
Америке, пјесници су за ту прилику рецитовали своје одабране стихове. Наравно,
свим овим догађајима и освештењу присуствовао је владика петровачко–бихаћки
уз многобројно свештенство. Књижевну манифестацију и многобројна друге догађаје
пропратили су електронски и штампани

М. Дашић, Љ. Ршумовић, М. Јагодић, Д. Ерић, Б. Капетановић и К. Шућур

Лауреати са Дреном Куриџом
медији, јавни и комерцијални, у Републици
Српској и Србији. Труд се не наплаћује, али
се исплати!

Округли сто о Шушњару

Поред књижевних сусрета, у Оштрој Луци
одржан је и округли сто посвећен страдању
5.500 Срба и Јевреја августа 1941. године у
Санском Мосту. На савјетовању су учествовали историчари и други појединци из Републике Српске и Србије који желе допринијети истини о тим страдањима. Сљедеће
године навршава се 70 година од тих догађаја па ће бити издан допуњени зборник
о Шушњару који заједно са Јасеновцем,
Градином, Козаром и Шумарицама код
Крагујевца спада у мјеста најмасовнијих
страдања Срба у Другом свјетском рату. Из
Словеније су на округлом столу и у његовом раду учествовали др Васо Предојевић
и Крстан Шућур.
Крстан Шућур

Октобар 2010

|

Литерарна страна

Pisati ili ćutati?
Riječi nam ulaze ili prolaze kroz
uši, ponekad na tom putu zalutaju
među sive ćelije ili padnu niže,
tamo gdje crnačka mišica pumpa
krv, dok ne crkne. Ništa ne znamo
o smrti, ali nismo poučeni ni o
životu – bacili su nas u njega
i plivamo, kako ko zna: jedni
ostanu gore, drugi potonu. Što ne
znači da i umru. Bauljaju po dnu i
nadaju se tračku svetlosti, hvataju
se za biljke koje ih ostavljaju na
cjedilu i pucaju prije nego se uz
njih dovuku do vidjela.

školi, već naše vlastito iskustvo,
ako smo rođeni posle 1960.: kao
djeca radovali smo se čokoladi
Životinjsko carstvo, sa 2%
kakaoa, a danas nam i Gorenjka
sa 70% crnoga praha nije dobra.
Kad je nečeg suviše, gubi na
vrijednosti. Život je sastavljen iz
perioda uspona i padova, mada
nam reklame govore samo o
pobjedama, bodu nas svojim
žaokama i čine nesrećnim i
kad smo srećni. Treba ugastiti
televizore i ne čitati novine.

Ima dana kad pomislim
da je pisanje raskoš,
samozadovoljavanje koje koristi
tek piscu i izdavaču. (A i ta
računica od koristi je pod velikim
znakom pitanja.) Riječ je izgubila
na vrijednosti, a dobila na cijeni
– ko zna sa njom plesti reklamne
i političke čarolije, zna i uživati u
blagodatima svakog časa. Riječi
su kao haljine – oblače i skidaju
bistvo, zavisno o situaciji i kičmi
kreatora. Srž stvari, koju zovemo
istina, je crta na morskoj stijeni
koju, nikad do kraja, ne ucrtaju ni
plima ni osjeka: prva je sakriva,
a druga razgolićuje te se nalazi,
razapeta, među njima. Možda je
u tome njeno bistvo – da joj oko
posmatrača postavlja granice.
Gušim se od riječi, laganih,
bezglavih, riječi lepršavih laži u
kojima skrivamo svoju bijedu
i strah od budućnosti. A kriza
je dio života – to nas ne uče u

Biblioterapija je terapija koju
izvodimo knjigama – da li bi
pomoglo Hitleru da je prije
svojega pohoda na Evropu
pročitao Rat i mir ili Zločin i
kaznu? Ne znam, ali opet se
uveliko razmišlja o uticaju pisane
riječi na čitaoca. Ta spoznaja stara
je koliko i knjiga, trvde da su i
vojnici posle II. svjetskog rata,
čitajući, lakše prebrodili ratne
traume. Šta bi tek bilo, kao što
rekoh, da su čitali i pre rata? I
danas ljudi izbezumljeno pišu
i čitaju, nije toliko važno šta,
samo da ih mašta odvede u svijet
bez realnosti koju žive i koja im
se čini daleko od smisla pojma
„živjeti“. Bilo mi je jasno da pisanje
koristi onome ko piše – koliko
je takvih sagovornika koji bi vas
slušali, strpljivo i bez komentara,
kao što je to bijeli list papira?
Nema tog prijatelja, nema tih
ušiju i strpljenja u boju za(sa)
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vremenom! Pomislila sam – pa
to je divno! Pisci smo tek mediji
za izbacivanje frustracija naroda i
time što liječimo svoje frustracije,
liječimo i frustracije drugih! To
je bilo, za mene, oslobađajuće –
nisam perverzni sadomazohist
koji druge muči svojim mislima
i osjećanjima. Zaista, knjigu
uzima svako po vlastitom
izboru i potrebi. Osim što imam
potrebu da pišem, (pazite, nisam
napisala – volim), imam takođe
potrebu da čitam. Knjige i riječi
jednostavno proždirem, pravi
sam majstor u brzom čitanju.
Zbog toga, vjerovatno, ne pamtim
autore, čast izuzecima, već ono
što su mi rekli, šta su iskusili.
Bibliotekarke i socijalni radnici
sada izvode bibliopreventivu, što
znači da s pravilnim odabirom
knjiga pomažu djeci i odraslim
u krizi. Ne mora čovjek biti
nenormalan ili bolestan, da
bi čitao, već je tada izuzetno
osjetljiv i ranjiv, zato rješenja traži
u literaturi, u iskustvima drugih.
Jedan je život prekratak da bi
živjeli više sudbina, u različitim
svijetovima. Zato će riječ iskrenog
pripovjedača nekome pomoći da
lakše preživi bijedu svog života ili
vremena. Kad pišem, nikada ne
lažem. Zato pišem, uprkos šapatu
dvoma Hamletovskog pitanja:
»biti ili ne biti« pisac.
Miomira Šegina,
pisac, dramatičarka

Када је Сима Милутиновић радио своју Историју Србије, одговарао га је прота Матија
Ненадовић од тога посла: »Ако успишеш истину изгубићеш главу, јер ће те посећи
господар Милош; ако ли успишеш лаж, глава ће ти остати, ал’ ћеш изгубити чест«.
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‘’Nešto lično’’
U Dravogradu promovisana zbirka pjesama Đorđa Radovića
U prošloj, 2009. godini u izdanju Društva srpska zajednica izašla je
zbirka pjesama ‘’Nešto lično’’ čiji je autor Đorđo Radović iz Ravni na
Koroškem. Izdavanjem ovog djela Društvo Srpska zajednica nastavlja sa
svojom literarnom i izdavačkom djelatnošću a pjesnik Đorđo Radović
sa objavljivanjem svojih pjesama. Ovo je Radovićeva druga samostalna
zbirka a pored pjesama piše skečeve, aforizme, komedije i monokomedije
a njegova monokomedija ‘’Đe žuriš jadan’’ u kojoj nastupa kao glumac
izvođena je u režiji Marka Jovanovića i produkciji Društva Srpska zajednica.
Đorđo Radović je rođen Brataču kod Nevesinja. U Nevesinju je završio
gimnaziju a Ekonomski fakultet u Mostaru. Pisanjem poezije bavi se od
djetinjstva a pjesme su mu objavljivane u mnogim časopisima, između
ostalih i u Mostovima. ‘’Pišem, zato što s pjesmom živim. Bez pisanja moj
bi život bio samo grobnica bezbroj ideja o novim pisanjima’’ – kaže Đorđo
Radović.

Đorđo Radović

U recenziji Gojko Božović kaže: ‘’Osnovu Radovićevih stihova čini konkretno
egzistencijalno iskustvo. Kada čitamo njegove stihove, onda zapažamo
koliko su oni duboko, nekada i potresno proživljeni i konkretizovani. Ovo
su nesumnjivo ispovedni stihovi. Radović u gotovo svakom svom stihu
pokazuje izrazito poverenje u ispovednost poezije’’.
Zbirka pjesama ‘’Nešto lično’’ svoju promociju imala je 9. aprila 2010.
godine u hotelu ‘’Traberg’’ u Dravogradu. O autoru i njegovom djelu
govorio je Marko Jovanović, urednik zbirke a Đorđo Radović je sam
pročitao nekoliko svojih pjesama koje je publika sa simpatijama primila.
U dijelu programa učestvovalo je i Literarno društvo ‘’Beseda’’, čiji su
članovi osim Radovićević pjesama pročitali i pjesme nekih autora iz Rusije
i Slovenije a potrudili su se da neke njegove pjesme prevedu u slovenački
jezik i tako ih premijerno izrecitovali. Sala dravogradskog hotela ‘’Traberg’’
bila je prepuna zadovoljnih ljubitelja poezije. O ovoj promociji napravljena
je reportaža u glasilu ‘’Ravenski razgledi’’ a 30. aprila 2010. godine Đorđo
Radović je gostovao i na Koroškom radiu u emisiji Kutak za kulturu.
Očekuje se da će uskoro imati i veče poezije u Ravnama na Koroškem.
Dušan Jovanović

Marko Jovanović

Ja jesam
Ja jesam slamka, među vihorove,
Ja jesam list, među vjetrovima,
Ja jesam život, među smrtima,
Ja jesam kap vode, na suncu ilinštanskom,
Ja jesam ljubav, među mržnjama,
Ja jesam prijatelj, među neprijateljima,
Ja jesam to što jesam…
I biću to što ću biti,
Do groba u čije okrilje
Vječnosti ulazim.

Nešto lično
Još je živa
Ta ognjena zmija!
Još je vrijeme
Pregazilo nije.
Zaborava upoznati neće
Dok je Sunca.
Ko vaskrsne,
U grob se ne meće!
Đorđo Radović
U hotelu “Traberg” Dravograd
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Начини га Бог по обличју свом

Oho, ho! Kol’ko je svijeta na jednom mjestu. Neđelje mi svete lijepo
vas je tako viđeti. Baš mi je drago što ste ‘volki došli, pa od dragosti
ne znam ni kako da vas pozdravim. Da li da kažem dobar dan ili
pomozi Bog.
Neka ljudi, mislim da će biti najbolje da vam kažem dobro veče
narode moj. Evo vidite vi mene. Volim se ja ovako nakinđuriti, pa
mi neki kažu da sam seoski đilkoš. Opet sam se zalaprnd’o, pa se
zaboravi’ predstaviti.
Aleksa je moje ime. Aleksa Neznanović. Neki me zovu Aleksija. Ne
znam da li od mila ili od sprdnje, ali tako me zovu. Nek’ me zovu
kako gođ ‘oće, znam ja ko sam i šta sam.
A što sam doš’o? Znao sam da ćete me to pitati. Doš’o sam da
vam objavim neke svoje radove. Ma čuli ljudi valjda da stalno
nešto piskaram, pa prije neđe dođe kod mene jedan moj prijatelj.
Školovan čovjek. Završio neke visoke škole, pa se razumije u svašto.
Gleda on one moje spisanije, pa mi reče, dobro ti ovo radiš prijatelju
moj. Uzmi ti lijepo sve ovo, pa upakuj onako u jednu knjigu, te
objavi to. Đe da objavim čovječe?, reko’ mu ja, a on mi kaže, pa kod
ovi’ izdavački’ kuća što izdaju knjige.
A, to nikako, velim ja. Nedam knjige izdajničkoj kući. Ma ne kaže se
izdajničkoj, već izdavačkoj kući, čovječe. Nemoj ti mene učiti. Znam
ja dobro da su govorili i moj otac i moj đed, da su svi oni što izdaju,
izdajnici.
Čovjek me pogleda onako čudno, odmahnu rukom i ode. Ja se baš
onako zamisli’; šta sam zabrlj’o?, jer mi se učini kao da on pomisli da
sam budala.
Aha! Da vam kažem i ovo. Prije neđe, jedno slovenačko kulturno
društvo, tamo na kraj Gorenjske, organizova književno veče. Pošto
je naša domicilna domovina, Slovenija u EU, mora kažu, i kulturna
djelatnost biti multietnička, pa pozvaše i sve etničke zajednice iz
bivše Jugoslavije.
Odma’ se ja prijavi’. Pojavi’ se tu sa jednim člankom, kažu maštovitim.
To je priča o jednom našem čovjeku, drvosječi i njegovim zgodama
i nezgodama, prilikom prilagođavanja na novu sredinu. Tu su se oni
pošteno nasmijali, pa sve ovako uzeše, pa plješću dlanovima. Vole
oni kažu, kad se mi šalimo na svoj račun. Bi meni brate milo, pa se
ovako prikloni i povika; da, da! Istog trena mi bi žao, jer mi se učini
da pomisliše da se hvalim.
Neću vam sada ljudi pričati o tom mom članku. Ništa da ne duljim,
to ćemo drugi put. Eto, toliko vama od vašeg Alekse, a sada mi svi
skupa, zbogom ostajte dragi moj narode.
Ostoja Šobot

Начини га Бог по обличју свом.
Да напуни Земљу и да влада с њом.
И даде Бог људском роду, личну вољу и слободу.
Ал’ погр’јеши човјек б’једни, душу даде нечистоме.
Сада тешку муку мучи, у животу коначноме.
Намножи се грешни род, па на двије крену стране.
Мањи дио моли Бога, за опроштај гр’јеха свога.
Остали се ухватише власти силе и богатства,
Од Бога се удаљише, слушајући р’јеч сатане.
Оргијају и алачу и побожне нападају.
Све њихово присвајају и земљу им разарају.
Узимају проклетници, узимају све за себе,
У налету свог бијеса, не штедјеше чак ни бебе.
О Боже Господе! Шта л’ је тако вр’једно у земљи Србина
Кад је тако грубо јадну разарају
И границу њену стално прекрајају
Бојажљиво, пјенушећи, припиткује крива Дрина.
Није благо, нит богатство важно,
Већ поредак нови и правило лажно,
Доносе нам неке акте, тобож’ праве демократе.
То је атак на слободу и на понос мили брате.
Још нам кажу лицемјерно, посве дрско и глобално
Пријатељи да су наши, те нас уче онако у лету,
Окрен’те се Срби ка модерном св’јету,
Прогресу и развоју, благостању и спокоју.
И кажу нам безбожници да градимо помирење.
Будућност нам заједничку, опраштање и смирење.
Па зашто нам разградисте, домовину нашу стару,
У рату нам кидишу комшије и скрнаве слику на олтару.
И клевету тешку, на нас ударише
Па за ратну ујму, Србе окривише,
Сад нам кажу ‘еј Србине!, историју прошлу мани
Док нам руше проклетници, Скадар на Бојани.
Поручују многи нама, бесмислице разно-разне
Саме неке лакрдије, па и приче празне.
Поручују из Њујорка, из Њујорка и Лондона
То је људи политика, лудога Нерона.
Помози нам мили Боже лучи козме ти упали,
Те нам наше ти обасјај стазе,
Проклетима не дозволи да нас руше, да нас газе.
Да скинемо јарам с врата, иако смо посве мали.
Остоја Шобот
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Пријатељски диалог
Веома је лијепо знати говорити стране
језике али је још много љепше, када се
лијепо изражаваш у своме, књижевном,
матерњем језику. Да би нам то успјело потребно је да га свакодневно упражњавамо
и да сваку ријеч правилно изговарамо.
Гајимо свој језик, јер то нам је лична карта нашег идентитета. Ко о томе не води
рачуна дозволиће да му се у изговор прикраду ријечи туђег језика и тада настане
оно најгоре. Тада спонтано усвојиш неки
други хибридни језик, који више личи некаквом руглу него правилном изговору.
Туђе ријечи изговараш у свом нагласку а
своје ријечи изговараш у туђем нагласку.
Ријечи свог матерњег језика изговараш у
духу туђег, а позајмљене стране ријечи изговараш у духу матерњег језика. То је нека
мућкалица, то је свима страно, то ничем не
личи то је сасвим ружно.
У овом измишљеном чланку покушаћу да
вам уприличим ту појаву ружну, а у неку
руку причу сасвим тужну.
Иако смо обојица из истих крајева
упознасмо се тек овдје. Кршан је тај мој
пријатељ, што би рекли наши стари. Повисока је то људина, онако црномоњаст а
очи му модре, па зелене. Нос му подугачак
и једва примјетно повијен а испод, црни
бркови лијепо његовани. Сигуран сам да
жене говоре да је лијеп. Када прича, изразито је грлат, па му се види брате да је
са Мањаче. У истој смо творници радили
и дружили се сваки дан. Разиграно живјесмо момачке дане и у младалачком заносу
радовасмо се животу. Један другом повјеравасмо љубавне авантуре без икакве тајности. Као што је и нормално, кроз годину
дана боравка у новој средини, почесмо ми
већ помало говорити домаћи језик и из
мјесеца у мјесец све је било боље и боље.
Живот је међутим, ишао даље. Обојица
се поженисмо и разумљиво, дружења је
било мање али смо се и даље често виђали. Након неког времена примјетих, како
мој пријатељ почиње говорити неки чудан
језик. Словеначке ријечи употребљава у
српском а српске ријечи додаје када говори словеначки. Све је некако помијешао
и наглашавао на свој начин. Често сам
га пријатељски упозоравао да посвети
пажње томе, међутим сваки пут би ми рекао, ‘’немој Коста молим те да си цјепидлака’’. Страшно ме је нервирало када је и на
српском у разговору, код растанка, имао
навику рећи, ‘’добро се имајте’’. Уопште се
није обзирао на моја упозорења, него је
тјерао на свој начин.
Безазлено и помало наивно ми је испричао шта му се једне прилике десило. ‘’Одем

ти ја, вели он, једном кући и заборавивши
да је доље несташица горива, јер су тада
биле санкције. Видим ја, каже он, да ми се
упалило свјетло за резерву, те ја и жена
сиђошмо оз’го са села, па у Бању Луку на
бензинску да натанкам. Таман ја натанко,
па излазим из бензинске пумпе, кад ме устави један. Јеси ли сип’о гориво, људино?
Јесам, велим ја. Натанко сам само десет
литара, не дају више. А којег имају, опет ће
ти он? Имају овог навадног. Жена повика,
Милоше није навадног! Шути жено сунце ти жарко, не мијешај се кад ја причам,
знам ја ваљда шта говорим! Којег велиш да
имају?, опет ће онај. Имају овог навадног,
понови’ му ја. Којег?, издера се он. Навадног, јебо га ти, јеси ли глув!, подвикну ја.
Човјек ме чудно погледа, слеже раменима,
па оде.’’ Упозорих га ја на грешке, али ће он
опет. ‘’Ти си Коста исти брете к’о и моја кћи
Сања. Стално нешто цјепидлачите. Тако и
она каже, ‘’мораш тата пазити како говориш!’’ Ето, тако ти мој пријатељ прича. Ово
међутим, што се овај пут деси још је трагикомичније.
Једне прилике сам био у посјети код њих
у стану. Сједили смо у дневном боравку и
пријатно ћаскали уз каву и ракију. Једног
тренутка уђе његова жена, па поче нешто
да тражи. ‘’Шта си се жено успреметала, ако
бога знаш?’’ ‘’Ма, изрезујем неки рецепт из
новина, па тражим шкарје, бог и’ убио!’’ Не
каже се жено, шкарје, него се каже лијепо
по наше ножице! Богами си жено обневидјела, ено ти и’ тамо на мизи, бог и’ убио.’’
‘’Е, јеси ми и ти паметан, мајко моја,’’ љутито
му одбруси жена. Ту ми и даље настависмо
ћаскати, срчући ону каву. Не знам ни сам
код које смо теме били, међутим нечему се
засмијасмо. Прсну мом пријатељу кава из
уста, те сву кошуљу упрска. Скиде је он, и
повика. ‘’Донесиде ми жено чисту кошуљу,
ево ову сам полијо кавом, баци је у прални строј.’’ Донијећу ти чисту, чу се она, а ту
прљаву нећу бацити у прални строј, него
ћу је лијепо ставити у веш машину или ако
‘оћеш по српски, у ону направу за прање
рубља, одбруси му она подспрдљиво,’’ Поцрвење тада Милош к’о рак, па ће љутито.
‘’Е, видиш ли ти мој Коста, која је она уш!
Сад би’ је најрађе сатро.’’ Само му кратко
и помало тихо реко’. ‘’Немој Милоше да се
љутиш на њу, није она крива, ти си је први
изазвао’’
Ту још мало посједих, па се с њима поздравих и одох. Кад изађох, онако тужно помислих. Боже мили шта ли нам се дешава!
‘’Због језика искривљена, свадише се муж
и жена.’’
Остоја Шобот

Čovjek nebeski
U zvjezdano gledah nebo, bez oblačka
ijednoga
i ne mogoh bez uzdaha misli svoje ja
pronaći.
Razasute ko zna kuda zalutale misli moje,
plavetnilo ispituju, širom neba golemoga.
Ko objesi svod nebeski iznad glave moje
hladne.
Zapitkuje duša moja, radoznalo bez
predaha,
gdje su niti tajanstvene, što svod drže od
vajkada
i da nikad ne popuste, da na zemlju on ne
padne.
Povjetarac nepoznati odnese me u
bespuće,
Razgradi mi um nemirni, razasla ga na sve
strane,
da pronađe ko upravlja s tim silama
neizmjernim.
Ko napisa takav zakon apsolutno,
besprekornim.
Beskonačnost ja ne prođoh, to mi ne bi
dozvoljeno.
Neko reče da se vratim, da ne diram
zabranjeno.
Glas čaroban mi zatrubi, zapovjedi i
objasni,
Da još nisam dozorio da bi sve to doumio.
U daljini neizmjernoj, ja ugledah prostor
mali
Baš tu da se nastanimo, ko zna kad su nam
ga dali.
U svemiru beskonačnom, planeta se vrti
mala
Tu poslanstvo da vršimo, sila nam je neka
dala.
I spokojno duša moja od radosti sada kliče.
Ljudski rode sretan budi, što postade
umsko biće.
Onaj ko nas tu odredi, sa razlogom to
činiše
Sa umom nas on nagradi, samo nas i
nikog više.
Sad slušajmo samo njega, riječ njegovu mi
slijedimo.
U promisli apsolutnoj da istinu razvedrimo.
Ostoja Šobot
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Rade Ilić
Put u neizvesnost
U izlizanim opancima
sa zavežljajem u ruci
Umornim koracima
pođoh...
nepoznatoj luci.
Osta rodno selo negde u daljini
u dvorištu kuće bele
sanja u tišini
I zora će brzo svanut›
čujem cvrkut ptica
dal› će koga ganut›
suza sa mog lica.
Zbogom rodno selo zavičaju moj
zbogom kuče belo zbogom ptica poj
Zbogom i dobrim ljudima
u mom rodnom kraju.
A ja s bolom u grudima
idem novom zavičaju.
Oprosti mi majko stara
što ostavih topli dom.
Ko li tebe razgovara
nadaš li se sinu svom›
Vratiću se u plavo svanuće
kad miriše cvetni maj
Molim te budi kod kuće
kada dođem u rodni kraj.
Doneću ti maramu plavu
da ti krasi ozareno lice
Ne tuguj podigni glavu
draga moja lepotice.

Nostalgija
Nostalgijo, jača si od bola
ti mi uze mog života pola.
Ti mi uze i noći i dane
ubiše me suze isplakane.
Stalno mi se motaš po glavi
u snovima i na javi.

Nostalgijo na miru me ostavi.
Teški snovi a još teža java
jao meni puknuće mi glava.
Da te nema strašno bi me peklo.
S tobom znadem za svoje poreklo.
Neka tebe blago meni
gde su mi koreni.

Ja živim život čoveka
Život mi je nabujala reka
pun je neke snage i topline.
Ja živim život čoveka
i ponosim se njime.
Branio sam one
što nešto mi znače
Odolevao svakoj oluji i buri
štitio slabe udarao jače
tukli su mene po baburi
borio se protiv vetrenjača
kao i sam Don Kihot.
To mi je bila strana jača
tako me učio život.
Šibale su mene nepravde
prijatelju moj stari
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Iznad gore sunce sija
tu je kuća najmilija.
Ispod kuće stara majka
čeka sina svoga Ranka.
Evo sina majko stara
tvoga srca iz nedara.

Ratoborni zavodnik
U dvorištu imam pevca
u selu mu nema premca.
On ti svakog dana
izigrava Don Žuana.
U punoj je muškoj snazi
sve kokoške redom gazi.
Za patke je napast prava
mnoge guske zafrkava.
On juriša među tuke,
pa im stvara slatke muke.
Ni junak mu ravan nije
kad se s mačkom bije.
Jedino se plaši žuće
kada je kod kuće.
Kad ga vidi ljuta
sklanja mu se s puta.

Budi ono što jesi

Terali su mene odavde
tukli su mene po kumari.

Budi ono što jesi
bilo kada i bilo gde si

Šta bit› mora neka bude
nek› sevaju munje
nek› udara grom.

Što o tebi sve pričaju ljudi
ali neka te to ni malo ne čudi.

Dok budem imao snage
braniću ljude
nosiću ih ja u srcu svom.
Preživeću sve nevolje i muke
takav ostaću do veka.
Na predaju ja ne dizah ruke
ja braniću sebe,
ja braniću čoveka.

Sela mala
Sela mala u nedra bi stala.
Na sve strane kuće raštrkane
tu pod gorom moj je dom.

Jer to i nisu neki ljudi
unatoč tome samo takav budi
i ne menjaj ćudi.
Vreme ti je da već shvatiš
da si samo janje a oni su vuci.
Razlog nemaš da zbog toga patiš
čuvaj svoje samopouzdanje
A oni će svoje već dobiti
po njušci.
Budi ono što jesi
bilo kada i bilo gde si
Budi ono što jesi
i ostani tamo gde si.
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Priče iz Pirota
Setio se

Nastavi pop Stole sa vizitama kod lekara. Tako stiže i do čuvenog
specijaliste koji mu reče da, pored ostalog, ima i vodu u stomaku.
Vraćajući se vozom iz Niša sve vreme je pop Stole prebirao po glavi
od kuda njemu voda u stomaku. Sve drugo u redu, ali to – nikako.
Siđe na postoju Veliki Jovanovac, ili kako je meštani zovu »Pedesetdva« i čezom, koja ga je čekala, nastavi put za Krupac. Kad bi na
sredini sela, naredi da čeza stane, on siđe i uputi se u kafanu Rake
Popovića, odnosno u svoj drugi dom, kako je kafanu nazivao. Ovog
puta, ne obazirući se na prisutne u kafani koji ustadoše da ga pozdrave, mimo svih običaja, povika s vrata koliko ga grlo nosi:
-Lopove, gde si, lopove Rako?
A zbunjenim seljacima objasni:
-Zar ja, pop Stole da imam vodu u stomaku?
Crno na belo nosim. Doktor mi je vodu pronašao. Sad i vi da znate:
možete da dobijete Rakinu vodu u stomaku.

Med za lek

Slavko Laf je na seoskoj školskoj zgradi istakao veliku parolu: »Svako ko ne gaji pčele i svilenu bubu mlati praznu slamu!. Bio je poznati i priznati pčelar. Odrede ga zato da učiteljima Moravske banovine
na saboru u Nišu održi predavanje o pčelarstvu da bi oni kasnije
podučavali seljake i decu u mestima službovanja. Slavko uspešno
to uradi, a naročito dobro obrazloži u kojim sve slučajevima med
može biti i lek. Desetak dana po povratku u selo poštar mu donese
limenu kantu i pismo. Piše mu koleginica iz okoline Boljevca i moli
da joj pomogne, pošto ga je lepo razumela u Nišu od čega med leči.
Vidi Slavko da ova nema predstavu o specifičnoj težini meda, pa u
kantu sipa nekoliko kašika meda, spremi za poštu, a njoj otpisa:
-Poštovana koleginice, evo šaljem Vam med za lek. Samo mi se,
izgleda, nismo dobro sporazumeli. Vi mi pišete i kažete da sam ja
proizvođač meda. Ne, poštovana gospođo. To rade pčele, male, sićušne, koje nektar sišu na usta, zatim ga prerade i posle s… med.
Zato Vam tako malo i šaljem. Inače, molim da mi verujete: kada bih
ja zaista mogao da proizvodim med, sa zadovoljstvom bih kantu
koju ste poslali napunio do vrha.

Dete i batine

Sala bioskopa »Nacional« bila je jedina za velike skupove u
celom gradu posle 1945. godine (osim Sokolane, koja je bila
gimnazijska). Organizovano je okružno savetovanje sa učiteljima. Pred nekoliko stotina učitelja, održano je predavanje u
kome je predavač dokazivao da socijalistička pedagogija izbacuje batine i fizičko kažnjavanje uopšte iz škole. U diskusiji
je nekolicina podržala predavača, a onda je reč dobio Slavko
Laf. Nastao je žagor, pošto su o njemu kolale brojne anegdote. Svi su iščekivali šta će reći i kako će ih zasmejati. Slavko
ozbiljan, kao da ništa ne primećuje, stigne do školske table
koju je koristio predavač za ilustracije, pa obrisa sve i krupnim
slovima napisa elemente za pisano Š ili T, zatim slovo a, pa
opet isto i opet a. Okrene se i pita:
-Šta sam napisao?
Iz sale:
-Šaša,…
-Nije to ništa…
-Ne znamo šta si hteo…

Slavko brzo prvom i trećem po redu znaku doda položene crtice odozgo, tad svi viknuše:
-Tata, tata.
On opet uradi sada obrnuto, salom se prolomi:
-Šata, šata.
Ostavi Slavko kredu i sunđer, okrete se i zaključi:
-Eto, drage kolege, kako slovo T i slovo Š ne mogu bez crtice
isto tako i dete ne može bez batine – i, uz smeh iz sale ali i
negodovanje organizatora, uputi se na svoje mesto.
(Preuzeto iz Vitomir V. Živković: Krivo Ogledalo, Pirot, 1997.)

Timski rad
(Posle nagrade ‘’Slovo Podgrmeča‘’)
Dragica i Đurđa su držale sito.
Provukao sam živu glavu.
Od veselja sam,
uz pomoć Živka i Dušana,
zapevao.
Zdravko i Milenko su čuli pesmu
i rekli lepu reč.
Krstan i Milan su
otvorili prozor moje sobe.
Moja pesma se čuje daleko.
Marinko Jagodić Maki

Aforizmi
Lakše je vuku među vukovima,
nego čoveku među ljudima.
Godinama je bio oličje poštenja,
a onda je ušao u politiku.
Za svađu su potrebne dve,
a za pomirenje tri strane.
Gledanjem pokvarenih ljudi izloženi smo
ili zarazi, ili preventivnoj vakcini.
DAN nije uvek dosledan sebe,
ali NOĆ jeste.
Niko mu ništa nije mogao,
osim crvenog kartona.
Posao mu baš i ne ide od ruke.
Od glave još slabije.
Kakva drskost!!!
Damo im posao, hoće i platu!
Možda bih umro, ali ne znam kako se to radi,
pa se plašim da ću se obrukati.
Mada su svi radoznali, nikome se ne žuri
da vidi šta ima – gore.

Marinko Jagodić Maki
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Mudre misli
Ako tražiš dobrotu i naći ćeš je.
Ako želite nekome nešto pokloniti, dajte mu svoje vrijeme i pažnju.
Bezumno je mrziti sve ruže jer si se ogrebao na jedan trn..
Bolje je izgubiti trenutak u životu, nego život u trenutku.
Čovek je proizvod svojih misli. Ono što misli to i postaje.
Čak ako vam netko i kaže da nemate nikakvih šansi, ne odustajte od svojih snova
Druga prilika je vrlo često i zadnja prilika.
Da bi vjerovali drugima, trebate prvo vjerovati sebi.
Drvo će pružiti hlad čak i onome ko ga dođe posjeći.
Gotovo nikad nije kasno priznati da ste pogriješili.
I nakon najcrnje noći dolazi novo jutro.
Kada nešto želiš ostvariti – nađeš način!!!
Kada nešto ne želiš ostvariti – nađeš opravdanje!!!!!
Kad posudiš prijatelju 50 evra i on više nikada ne dođe u tvoju kuću,
vjeruj da je to bio dobro uložen novac.
Lako je biti visok, teško je biti velik.
Ludosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti.
Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovjek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto.
Ljubav često zna biti i privid, stoga je potrebno dobro otvoriti oči..
Ljubav se ne može kupiti, ali može biti prodana.
Mudar čovjek prihvaća život takvim kakav jest, i samo ponekad sanja kakav bi trebao biti.
Mnogi krive rakiju, nije kriva rakija,nego količina!
Neki ljudi vas nikad neće voljeti bez obzira koliko se trudili.
Nađite muškarca koji vas obožava, a ne onog kojeg vi obožavate.
Nazovite one koje poznajete još danas i recite im koliko vam znače.
Oči nisu uvijek najpouzdanije sredstvo za procjenu situacije.
Oni koji umiju da govore, govore kratko.
Od svih izgubljenih dana, najizgubljeniji je onaj u kojem se nismo nasmijali.
Povucite uže samo kad osjetite da ste zaista spremni na to.
Prva bitka često je i najvažnija.
Razmišljaj mozgom, osjećaj srcem.
Reci mi koga voliš i ja ću ti reći ko si ti.
Svijeća ne gubi ništa ukoliko upali drugu svijeću.
Svaka budala može uništiti, samo pametni mogu stvarati.
Taština vas može dovesti do vrha, ali vas ne može ostaviti tamo.
Ti si sve što imaš.
Uzimaj malo, a daj sve što imaš.»
Uvijek nastojte sakriti batinu od ljudi koji bi vas htjeli tući.
Zaboravi ko te povrijedio juče, ali ne zaboravi ko te nježno voli danas.
Život je kao sladoled. Uživaj u njemu prije nego što se rastopi.
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