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Умјесто увода
Поштовани читаоци,
Ево нас на крају 2010. године, вријеме када неки већ сумирају резултате,
шта су урадили и колико, док су други,
они безбрижнији, више преокупирани
предстојећим Новогодишњим и Божићним празницима. Кад смо већ код
сабирања резултата и свега онога што
смо урадили у овој години, није на одмет да се мало позабавимо и оним шта
смо и како смо урадили у ових задњих
мјесеци, тачније од задњег броја Мостова. У ово, прво јесење а затим зимско вријеме, било је много занимљивих догађаја, наравно највише оних
везаних за културно дјеловање наших
друштава.
По некима, јесен је најтужније годишње
доба. Лишће опада, кише су дуге и досадне, влага се увлачи у кости, а небо
је прекривено бескрајним сивим облацима. Ипак јесен умије да буде и лијепа. Лијепа и пријатна. Шуме се у јесен
обоје бакарном, златном и жутом бојом
и сигурно нема колоритнијег доба од
јесени. У јесен природа се спрема да
спава. После бијесних љетњих олуја,
жеге и изненадних провала облака у
јесен завлада спокој. Једино све још
оживи када почну бербе грожђа и кад
се точи слатко вино. А како јесен може
да буде лијепа показали су и активисти
српских друштава који су припремили
и извели веома разноврстне и квалитетне програме.
Тешко је издвојити неки догађај и рећи
ово је право, али ипак због своје обимности, квалитета и броја учесника у
програмима, издвајамо Дане српске
културе у Крању који су одржани у организацији Културног друштва ’’Брдо’’.
Потрудили су се ’’Брђани’’ да и ове године припреме богат програм који би
по свом садржају могао бити извођен
не само у Крању него и у другим мјестима по Словенији, а постоји могућност да се програм још више прошири
и да то буду Дани српске културе у Словенији. Али о том потом.
Фолклорне секције у којима дјелује
највише чланова друштава, наравно
већина су млади, припремале су нове
кореографије али исто тако имале

наступе на којима су показали свој квалитет и оданост фолклорној умјетности. Да напоменемо наступе у Постојни,
Радовљици, Крању, Церкљу, Љубљани... затим гостовања изван Словеније.
Ове године имали смо богату издавачку дјелатност, објављено је неколико
збирки поезије а по први пут један аутор, Бранко Баћовић, представљен је
на Сајму књига у Београду. Наши пјесници имали су своје промоције најновијих књига а већина других пјесника
имала је прилику да своје пјесме представи на литерарним вечерима која су
организовала наша друштва.
Све се то некако дешавало у оне јесење
дане, и календарски и по времену какво је тада било, а онда, без некакве
најаве западе снијег који није утицао
на дјеловање друштава, изашло се из
топлих кућа и станова и присуствовало културним догађајима. Укратко да
напоменем само концерт класичне музике у организацији Друштва Српска
заједница, затим приказивање народних обичаја у извођењу чланова СКУД
’’Видовдан’’, Вукове дане у Радовљици,
драмску представу Бранка Баћовића,
позоришно вече КУД ’’Младост’’ и тако
даље.
У овом броју можете прочитати о свему ономе шта се дешавало у нашим
друштвима као и интервју са Јањом
Класинц, послаником у Државном збору Републике Словеније. Наравно ту су
и други чланци као и кратке приче, поезија и забавна страна.
Надам се да ћете имати прилику да у
овим зимским данима прочитате Мостове и да ће свако од вас наћи нешто
за себе, нешто интересантно и занимљиво. Када прочитате овај број Мостова, понудите га пријатељу, комшији
или било коме за кога сматрате да би
га овај наш и ваш часопис могао занимати.
Желим вам срећну и успјешну Нову
2010. годину и да у новој години будемо чешће заједно.
Душан Јовановић
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Boljša družbena
vključenost
Slovenski državljani, ki smo obenem pripadniki narodov nekdanje
SFR Jugoslavije, si že dolga leta prizadevamo, da bi se - poleg že precej
dobro urejenih individualnih pravic
- v naši državi uredile tudi kolektivne pravice Albancev, Bošnjakov,
Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev
in Srbov. Po skoraj dveh desetletjih
nam bo prvi korak na tej poti uspel
z Deklaracijo o politiki Republike
Slovenije do novih narodnih skupnosti, ki jo je 18. novembra 2010
vložila v parlamentarno proceduro
vladajoča koalicija. Prvopodpisana pod to deklaracijo sta poslanca
Socialnih demokratov Miran Potrč,
podpredsednik državnega zbora in
Janja Klasinc, predsednica odbora
za zunanjo politiko, pridružilo pa
se jima je še 45 drugih poslancev
iz koalicijskih strank, poslanske
skupine nepovezanih poslancev in
predstavnik madžarske manjšine.
Z gospo Klasinc smo se pogovarjali
nekaj dni po vložitvi te deklaracije
v redno parlamentarno proceduro.
Kako kot nekdanja novinarka
gledate na razrešitev statusa kolektivnih pravic, državljanov Republike Slovenije, ki so tudi pripadniki narodov nekdanje skupne države?
Moja prva reakcija je - končno! To
je reakcija osebe, ki ji je veliko do
spoštovanja in uveljavljanja človekovih pravic v naši družbi. In to za
vse naše državljane, ne glede na
nacionalno, versko ali spolno pripa-

dnost. Kot vidite, imamo v Sloveniji
v zadnjih letih z razumevanjem te
enakopravnosti precejšnje težave
in prepogosto se srečujemo z nestrpnostjo.
Omenili ste moj poklic novinarke,
ki ga ne opravljam že več let, a mi
je še v srcu. Kot novinarka in še zlasti dopisnica slovenskih medijev iz
Beograda, sem se pred leti dnevno srečevala z nacionalnimi nestrpnostmi. Slovenska politika si je v
tistih časih izredno prizadevala, da
bi to v SFRJ zajezili, da bi v najpomembnejše dokumente nekdanje
države vnesli obvezo spoštovanja
človekovih pravic. Žal, neuspešno.
Zato me stisne pri srcu, da se moramo včasih za iste stvari, za katere
smo se nekoč borili v Beogradu, 20
let kasneje boriti pri nas doma.
Zdaj sem poslanka in imam večji
vpliv na odločanje v tej državi, zato
sem se z veseljem pridružila kolegu
Potrču in predstavnikom Zveze zvez
kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v
RS, ko smo skupaj snovali besedilo
omenjene deklaracije. Sicer menim,
da večina Slovencev podpira vsebino te deklaracije. To dokazuje tudi
pripravljenost celotne vladajoče
koalicije, da s posebno deklaracijo
državni zbor omogoči vam vsem,
ki ste pripadniki prej omenjenih
narodov, da boste svoje kolektivne pravice izražali prek posebnega
posvetovalnega telesa pri slovenski vladi. Gre za poseben svet, ki ga
bodo sestavljali predstavniki vseh

omenjenih narodnih skupnosti in
pa predstavniki državnih organov,
ki jih bo imenovala vlada.
Zakon o RTV je ponovno razburil opozicijo. Kakšne so bistvene
spremembe in kaj prinaša omenjenim pripadnikom nekdanje
skupne države?
Novi zakon o RTV Slovenija, ki ga je
državni zbor sprejel oktobra, potem
pa je opozicija takoj razpisala referendum in s tem preprečila začetek
njegovega delovanja, prinaša velik
napredek na področju medijske
obveščenosti pripadnikov narodov,
s katerimi smo živeli skupaj v nekdanji Jugoslaviji. Prvič v samostojni
Sloveniji, nek medijski zakon namenja posebno pozornost tem narodom.
Drugi odstavek 2. člena pravi, da
mora RTV Slovenija zagotavljati
širok nabor vsebin, programov in
storitev ter kakovostno in raznoliko ponudbo in dostop širše javnosti do teh vsebin, programov in
storitev, brez diskriminacije in na
temelju enakih možnosti, prek različnih prenosnih poti, s ciljem izpolnjevanja demokratičnih, socialnih
in kulturnih potreb prebivalcev in
prebivalk Republike Slovenije, državljank in državljanov Republike
Slovenije, Slovenk in Slovencev v
zamejstvu in po svetu, avtohtone
italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, pripadnikov narodnih skupnosti republik nekdanje Jugoslavije (Al-
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bancev, Bošnjakov, Črnogorcev,
Hrvatov, Makedoncev in Srbov),
pripadnikov drugih narodnih in
etničnih skupnosti v Republiki Sloveniji in zagotavljanja pluralizma,
vključno s kulturno in jezikovno raznolikostjo, ter drugih dejavnosti v
skladu s tem zakonom in statutom
RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja
področje medijev.
Drugi odstavek 4. člena zakona pa
RTV Slovenija zavezuje pripravljati
nacionalne radijske in televizijske
programe, regionalne radijske in
televizijske programe iz regionalnih centrov v Kopru in Mariboru,
radijske in televizijske programe za
avtohtono italijansko in madžarsko
narodno skupnost v Republiki Sloveniji, programske vsebine za romsko skupnost v Republiki Sloveniji,
programske vsebine za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu,
programske vsebine za pripadnike narodnih skupnosti republik
nekdanje Jugoslavije (Albancev,
Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov,
Makedoncev in Srbov) in drugih
narodnih in etničnih skupnosti v
Republiki Sloveniji ter programe za
tujo javnost v Republiki Sloveniji.
Skratka, odslej naj bi bila RTV Slovenija obvezna zagotavljati program
tudi za vse narode nekdanje skupne države. Problem je v tem, da
v primeru, če referendum, ki ga je
zahtevala opozicija in bo v nedeljo,
12. decembra 2010, zakona o RTV
ne bo potrdil, teh pravic in številnih drugih izboljšav delovanja RTV
Slovenija ne bo mogoče uveljaviti.
Zato pozivam vse vaše člane, da se
referenduma udeležijo in obkrožijo ZA uveljavitev novega zakona o
RTV Slovenija.
Poznana so vam prizadevanja
naše Zveze zvez kulturnih društev Slovenije za ureditev kolektivnih pravic njenih pripadnikov.
Kakšne so vaše izkušnje pri dosedanjih stikih s Predsedstvom

Zveze zvez v pogledu jasnosti
ciljev in enotnosti nastopov do
države?
Za začetek naj povem, da se s problematiko pripadnikov narodov
bivše skupne države, ki živite v Sloveniji in še zlasti državljanov naše
države, ukvarjam že več desetletij.
Vprašanja izbrisanih, izgube stanovanj nekdanjih pripadnikov JLA,
kasneje pa statusnih vprašanj pripadnikov vseh narodov iz nekdanje
Jugoslavije sem spremljala še, ko
smo živeli v Jugoslaviji, med vojno
in tudi v samostojni Sloveniji. Dolga
leta kot novinarka, zadnji dve leti
pa tudi kot poslanka. Nekako jezna
sem bila na vse vas, da se dolgo niste znali prav organizirati. Z ustanovitvijo Zveze zvez kulturnih društev
pa sem vedela, da boste lahko lažje uveljavili vašo boljšo družbeno
vključenost.
Predsedstvo deluje složno in ima
jasna stališča ter interese. To je zelo
pomembno, saj bi vsak zase dosegli bolj malo. Veseli me, da med
člani predsedstva, s katerimi se v
zadnjem obdobju srečujemo pogosteje, nikoli nisem zasledila kakšnih nasprotij in nestrpnosti. Sem
ter tja kakšen drugačen predlog ali
pogled na posamezno vprašanje, a
to je v demokratični družbi povsem
normalno.
V kratkem se obeta razprava v Državnem zboru Republike Slovenije o Deklaraciji v kateri bi zavzeli
določena politična stališča do t.i.
novih narodnosti. Kaj prinaša Deklaracija v smislu uresničevanja
kolektivnih pravic državljanom
nekdanje skupne države?
Kot sem že povedala pri enem prejšnjih vprašanj, bo na novo ustanovljen Svet za sodelovanje med skupnostmi in državnimi organi. Svet
sestavljajo predstavniki vseh posameznih obravnavanih narodnih
skupnosti, ki jih te same določijo in
predstavniki državnih organov, ki
jih imenuje vlada. Predsedovala mu
bo ministrica za kulturo. Njegovega
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podpredsednika, ki mu pomaga pri
delu Sveta, pa bodo določili člani
Sveta iz vrst predstavnikov narodnih skupnosti. Svet bo obravnaval vprašanja, zahteve in predloge,
ki mu jih bodo predložila društva
oziroma zveze, obravnaval in sprejemal bo stališča do predlogov in
odločitev vlade, ki se nanašajo na
tematike obravnavanih narodnih
skupnosti ter pripravljal poročila o
svojem delu, s katerimi bo enkrat
letno seznanil vlado in državni zbor.
Doslej pripadniki Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov še niste imeli možnosti tako organiziranega uveljavljanja svojih interesov. Deklaracija,
ki naj bi jo v Državnem zboru RS
sprejeli januarja, bo s tem obrnila
nov list v delovanju vaših društev in
zvez, pa tudi vseh vaših članov.
Kakšna so vaša priporočila v zvezi z integracijsko politiko do novih narodnostnih skupnosti, ki
jih zajema omenjena Deklaracija?
Mislim, da tu ni povedati kaj dosti.
Kolikor spremljam razmere med
pripadniki narodov iz nekdanje Jugoslavije, lahko rečem, da so pravzaprav dobro integrirani. Za državljana vsake države je po mojem
mnenju pomembno, da se trudi biti
čim bolj aktiven in lojalen državljan
države, v kateri živi in to ne glede
na svojo nacionalno pripadnost. Če
pa izvira iz manjšinskega naroda, je
zanj in za državo, v kateri živi, dobro, da lahko uresničuje svoje kulturne, jezikovne in verske potrebe
v organiziranih dejavnostih, ki jih
mora država podpirati. Večinski narod, v našem primeru Slovenci, pa
se moramo zavedati, da nas naši sosedje, prijatelji in sodelavci, ki niso
naše narodnosti, lahko samo bogatijo in ne ogrožajo.

06 | Актуелно

|

Децембар 2010

Желимо исти
положај
На крају године узех мало времена
да се обратим свим читаоцима нашег
омиљеног часописа Мостови. Година
која је иза нас је била јако успешна.
Многа наша друштва су раширила
своју делатност на многа подручја
тако да многа имају више секција
као што су: фолклорна, драмска, литерарна. Свој рад су многа друштва
показала на многим наступима и
такмичењима.
Тако су на овогодишњој смотри српског фолклора које је у мају одржано у Брчком три наша друштва била
међу десет најбољих у конкуренцији
30 друштава из целе Европе. Једно
од њих (КД БРДО Крања) се попело
на сам врх Европе и освојило прво
место (златна плакета). У самом Савезу српских друштава које тренутно
броји четрнаест српских друштава
имали смо низ састанака и активности. Из наших редова је изабран и
делегат за Скупштину Срба из дијаспоре и региона.
Велики одјек у словеначкој а и нашој
популацији је био поводом гостовања екипе Радио телевизије Србије
у пролеће ове године где смо истакли нерешен положај Срба у Словенији. Тада је истакнуто да Срби којих
је у Словенији 39.000 хиљада немају
никаква индивидуална права (чак
нас не називају Срби већ непризнате етничке заједнице) за разлику од
наше браће Словенаца који у Србији,
Босни и Херцеговини те Републици Српској имају статус националне мањине и уживају сва права која
припадају националним мањинама. Ми не желимо да будемо нити у
бољем нити у лошијем положају. Желимо исти положај.
Поводом тога су обављани многи
разговори на највишим нивојима до

Мр Драго Војводић

председника Републике Словеније
који се позитивно изјаснио до нашег
нерешеног питања и истакао да би
на том питању Владе држава требале
да воде разговоре и изнађу најбоље
решење.
Као што знате пред крај године је усвојен Закон о радио телевизији Словеније у коме смо били и ми Срби
заједно са осталим непризнатим етничким заједницама у Словенији. На
самој припреми Закона смо заједно
са осталим Савезима радили скоро
годину дана и били пресретни када
је Закон усвојен.
Нажалост, чим је Закон усвојен опозиција је предлагала референдум о
Закону који је био 12.12.2010. и Закон
срушила. Надамо се да нећемо дуго
чекати на нови Закон у којем ће бити
места и за нас и наш програм.
Целу годину водимо преговоре са
парламентом Словеније да усвоје
декларацију по којом би нас именовали Срби јер ми то јесмо и же-

лимо да останемо а не нека непризната етничка заједница. Коначно
је декларација усклађена и већ је
у скупштинској процедури. Обећано нам је да ће декларација бити на
дневном реду на јанурској седници
и да за усвајање исте имају већинску
подршку парламента.
Искрено се надам да ће декларација
бити усвојена и то ће бити први корак ка решавању нашег положаја
у Републици Словенији. Очекујемо
активно учешће наше матице у решавању положаја Срба у Словенији.
На самом крају бих вам пожелео
сретну Нову годину и Божић са пуно
здравља и среће и да у следећој години направимо много више него у
овој.
Савез српских друштава Словеније
Председник
Мр Драго Војводић
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Ни мало
а ни превише
"Нико срећан, а нико довољан,
Нико миран, а нико спокојан’’
П. П. Његош
Можда се неко, а најчешће они неупућени, упита шта
то раде српска друштва, чиме се баве и зашто уопште
постоје. Свако од њих, а међу њима је највише оних ''душебрижника'' који највише брину о туђој бризи без икакве
воље и жеље да би помогли да друштва раде још више и
боље. С обзиром да лично познајем рад и активности само
оних друштава која су у Савезу српских друштава Словеније тако ћу овдје и говорити само о тим друштвима без
икакве намјере да омаловажавам друга друштва. Свако
ради онолико колико сматра да је потребно или онолико
колико у датом тренутку и околностима може, а вјерујем
да већина жели и више и боље. Онај ко је задовољан постигнутим без било какве амбиције да би био још бољи
може само да тапка у мјесту, задовољан оним шта има не
мислећи на оне који долазе послије њега. Свако друштво
је скуп или збир појединаца, чланова друштва, али исто
тако и нови квалитет, нове могућности, нова снага и нове
жеље.
Дјелатност српских друштава највећим дијелом везана је
на културу, мада се у задње вријеме као допуна активностима појављује спорт и неке друге активности. Да наведем
примјер спортских секција које имају фудбалске и екипе у
пикаду, од скора у СКД ''Сава'' из Храстника дјелује Пикадо
клуб ''Сава'' а СКД ''Слога'' има и мото секцију. А што не би
могло и тако, на овакав начин проширује се чланство а
што је посебно значајно друштва са више различитих дјелатности препознатљивија су у околини у којој дјелују. Ко
зна, можда се сутра појави још нешто ново, нешто што ће
још више да обогати садржај и програме друштава.
Да ли смо у потпуности задовољни са оним што нам наша
друштва презентују преко својих програма и пројеката.
Сигурно да нисмо, увијек се може више и боље. Али то не
мора значити да са укупним дјеловањем на подручју културе нисмо задовољни, само неко ко не познаје како и на
који начин и у којим условима друштва егзистирају може
сматрати да друштва малтене не раде скоро ништа а и то
што раде није нешто посебно. Писац ових редова, колико
му то могућности дозвољавају, прати рад српских друштава и у другим земљама. Због тога могу тврдити да је културно дјеловање наших друштава на, ако не на високом,
онда на веома задовољавајућем нивоу. Нека друштва из
богатијих земаља, са далеко већим финансијским средствима, диче се тиме што доведу неку позоришну групу
из матице, што приказују филмове, доводе фолклорне ансамбле, естрадне умјетнике и тако даље, па онда направе
''добар програм''.
А шта раде наша друштва? Већина друштава има по неколико секција, углавном је фолклорна најбројнија, али ту су
још и драмске, литерарне, музичке и већ споменуте спорт-

ске. Прво бих нешто рекао о фолклору, у његовом ужем
значењу који се односи на традиционалне игре и пјесме.
Фолклорне секције су најмасовније, по подацима које
сам скоро добио у једном друштву вјежба преко двјесто
младих свих узраста, од почетника до извођачког ансамбла. Можда овај број некоме не значи ништа, као што не
значи ништа ни овој држави, они на фолклор гледају са
омаловажавањем и не представља им дио наше укупне
културе него само пјесму и игру, заборављајући при томе
да су игра а нарочито пјесма нешто најљепше што је човјек
створио од свог постанка. Нису међу фолклорашима само
они који знају да играју и пјевају, увијек сам сматрао да
су међу њима таленти и за друго, што се показало у оним
друштвима која су поред фолклорне основала и друге
секције. Тако да имамо младе глумце, рецитаторе, оне
који знају нешто лијепо да напишу и ко зна каквих талената још нема, само треба им пружити могућност да свој
таленат покажу и докажу. Управо због тих талената и жеље
да се културно дјеловање прошири друштва, наравно не
сва, припремају поред фолклорних и друге програме као
што су литерарне вечери, позоришне представе, музички
концерти, изложбе сликарских и других радова, штампају
се књиге и тиме обогаћује цјелукупан културни програм
српске заједнице у Словенији. Све је то произведено и
приказано властитим снагама са веома скромним финансијским, материјалним и кадровским могућностима.
Пројекти друштава финансирани су углавном од Јавног
фонда РС за културне дјелатности (ЈСКД), затим у већини
општина из општинског буџета а мањим дијелом из чланарине која углавном служи за покривање редовних дјелатности и коришћења простора. Ко познаје на који начин
друштва остварију своје пројекте може само да се диви
како и на који начин им полази за руком да све то припреме и реализују и то веома квалитетно и на задовољство
свих оних који присуствују оваквим догађајима. Не доводе се други да им праве програм него то раде сами, без
ичије помоћи, осим горе наведене финансијске. Само у ова
задња три мјесеца десило се неколико веома занимљивих
догађаја о којима можете прочитати у овом броју Мостова.
О фолклору још и ово. Може неко помислити да фолклорна дјелатност у друштвима стагнира, да се не ради како би
требало, да нема правог квалитета и тако даље. Не можемо рећи да је стање у свим друштвима исто те на основу
једног или два друштва доносити закључке, али можемо
слободно рећи да је у цјелини ситуација веома добра, у
неким друштвима чак одлична и што се тиче квалитета а
посебно бих истакао број младих фолклораша који, како
је већ наведено, негдје прелазе бројку двјесто. Свакако да
је потребно у друштвима побољшати рад, тражити нове
могућности, нове чланове, наступе… али исто тако треба
одати признање оним друштвима која су се својим квалитетом већ показала на домаћој и међународној сцени.
Фолклорна дјелатност је у задњих пет, шест година веома
напредовала, наша друштва наступају на фестивалима
изван Словеније и постижу запажене резултате. Већ го-
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динама учествују на Европској смотри српског фолклора
дијаспоре гдје је до сада наступало седам српских друштава, освојене су златне, сребрне и бронзане плакете а ове
године, када је из Словеније наступало пет друштава, КД
''Брдо'' из Крања апсолутни је побједник 15. европске
смотре српског фолклора дијаспоре, прво мјесто и златна
плакета а ту су са сребрним плакетама КУД ''Младост'' из
Љубљане и СКПД ''Свети Сава'' из Крања. Наводим само
учествовање ове године а и ранијих година освајани су
трофеји не само на споменутој смотри него и на другим
фестивалима. Истина, нека друштва још увијек не показују жељене резултате док су друга након неколико година
стагнирања поново оживјела и у скорије вријеме могу се и
од њих очекивати прави резултати.
И за друге дјелатности може се рећи да друштва полако
али сигурно напредују. Истакао бих драмску и издавачку дјелатност. У четири, пет друштава постоје драмске
секције које приређују, властитим снагама, позоришне
представе и тиме доказују да су способни и за овакве подухвате а знамо колико времена и труда је потребно да се
припреми једна представа, исто важи и за припреме кореографија код фолклорних група. Постоје ту и неке слабости
али све ће се превазићи ако се на прави начин приступа
реализацији програма и зацртаних циљева. У вези издавачке дјелатности да напоменем да су у овој години изашле три збирке поезије српских пјесника који живе и раде
у Словенији. То је вриједно не само за садашње генерације
већ и за будућа покољења која ће имати прилику да дођу
до књига и да их прочитају и на тај начин сазнају о садашњој генерацији и напорима да се очува идентитет, култура, обичаји, вјера. Могло би се о дјелатностима друштава
и њиховом раду на културном и другим подручјима још
много тога написати али они који редовно прате Мостове
могу да примјете да смо о свим догађајима извјештавали
и тако настојали да упознамо шири круг заинтересованих.
На крају смо године када, не само да треба сумирати и
анализирати постигнуто, него и планирати шта ће се радити у сљедећој години. Предстоје конкурси за суфинансирање пројеката и треба правовремено припремити се за
то. Надамо се да ће и у наредној години друштва имати
занимљиве пројекте којима ће не само попунити своје
садржаје него прије свега радити на ширењу и богаћењу
српске културе на задовољство свих нас.
Све ово што је наведено важи за друштва али и за Савез,
мада Савез српских друштава Словеније поред редовних
пројеката које реализује, међу којима је и часопис Мостови, има и других подручја на којима активно ради, а то су
прије свега побољшање положаја и рјешење статуса српске заједнице у Словенији.
Душан Јовановић
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Битка за идентитет
Реч на симпозијуму „Дијаспора и отаџбина” у САНУ, 26. априла 2000.
Битка за идентитет вазда је тешка и пуна
неизвесности. Ми Срби то најбоље знамо, јер читава
наша повест и јесте један велики рат за опстанак. Ма
колико биле сурове наше сеобе у прошлости, оне су
биле, упркос хаосу који их је изазвао, организоване:
јер народ се селио заједно са својим патријарсима,
епископима, свештенством, монаштвом и светим
моштима својих владара. Чим би ступили у друго,
опет туђе царство, Срби су пре својих кућа градили
храмове, заједничке домове, да осигурају свој духовни и национални опстанак. Данас, кад су сеобе
индивидуалне, таква систематска битка за идентитет
се не води, а треба да се води, нажалост не само у
дијаспори, него и у, већ деценијама, угроженој Србији, пуној апатрида, то јест људи без идентитета, с
душом без корена и мутном свешћу. Наш човек је
још у знатној мери и не малом броју – табула раса.
После несрећних потреса и стравичних прогона,
поред школе која му није дала довољно национално васпитање, уз цркву која га не просвећује и не
просветљује, јер се задовољава обредима, уместо
да се, као у апостолским временима, бави и посланством, са интелигенцијом која се најмање напаја
сопственом традицијом, а често некритички блуди
далеким хоризонтима – како несрећни Србин да не
буде табула раса, кад ослонаца нема, а са свих страна је угрожен, и у отаџбини и у расејању? Угрожен
је, прво, биолошки, јер Срба се све мање рађа, а све
више умире: прираштаја одавно нема. А они што се
роде остају јединци и мезимци, који дању спавају,
ноћу се забављају, неочврсли радом и непрекаљени осећањима дужности. Суочени смо с новим београдским стилом, који је освојио и мања места,
све до села и заселака. Јадан стил, који се своди на
јалов живот и продужено детињство; а некад је онај
прави „београдски стил“ значио нешто сасвим друго:
складан спој националних вредности са европским,
стечен колико темељним познавањем сопствене историјске судбине толико радозналим и плодоносним
прихватањем универзалних вредности из великих
култура.
То стање духа огледало се у језику и стилу.
Сад би – да смо мудри, и да имамо јасне националне
циљеве и програме – српски стил био у служби нове
велике синтезе вредности, у којој је национално искуство темељ, љубав према отаџбини велики покретач, а незадовољство собом, свест о сопственој недовољности и радозналост за све вредности, с којима
смо у свету суочени, велико надахнуће те часне
битке, баш „борбе непрестане“, за један нови идентитет, у коме Српство неће бити изгубљено, али хоће
бити са свих страна обогаћено. Некад смо стварали,
и тад не без муке, такве спасоносне и плодоносне
симбиозе: и кад смо дошли на Балкан и суочили се,

као полудивљи пагани, са античко-хришћанском
цивилизацијом, коју смо прихватили, али не одричући се древне словенске самобитности; и кад смо се
суочили са Средњом Европом, где смо очували свој
светосавски српско-византијски дух, примајући тековине барока, рококоа, класицизма, сецесије и других
тад модерних тежњи у европском неправославном
свету. Слична премошћавања, што спајају супротне
обале, и данас треба да градимо, али је сад све много
сложеније, јер смо расејани у стотинак земаља, на
свим континетима. Како се одржати? – питам се и
питам вас.
Прво је: свим средствима подстицати
прираштај становништва, доследно фаворизујући
породице које имају троје и више од троје деце. Са
овако ниским наталитетом ми једва да имамо права
на разговор о будућности; јер допустили смо да смрт,
а не снаге живота, одлуче о нашој историјској судбини. Друго, потомство треба васпитавати, а васпитања
нема без чврсте породице и добре школе. На све
начине породицу, као основну ћелију друштва, треба
учврстити и помагати.
Шта је са основном школом? У отаџбини,
и поред бедног положаја просветних радника, дирљиво пожртвованих, школа даје солидно опште и
стручно образовање. Да је то, с једне стране, врло
добра школа показују успеси наших стручњака у расејању. Као расадник опште културе наша школа спада у боље европске и светске школе. Она несумњиво
веома заостаје у праћењу наглог развоја савремене
науке и технологије, али у том ни један школски систем није и не може да буде идеалан. Шта, суштински,
нарочито недостаје нашој школи, у чему је њена
недопустива слабост? Кратко и јасно: она свестрано
образује, али не васпитава. У ком смислу не васпитава? Баш у погледу идентитета. Наша школа, још оптерећена фалсификатима, особито онима из титовског доба, не даје поуздано национално васпитање,
не изграђује националну свест. Стога ни врхунским
стручњацима данас није јасно оно што је у старој,
југословенској школи било пречишћено већ до мале
матуре. Деценијама су извесна елементарна знања
о Српству била систематски брисана, а самосвест гушена да би се лакше стварале нове нације, вештачки калемљене на стаблу и гранама српског народа.
Обавити, данас, неопходну, темељну реформу наше
школе – то пре свега значи: уклонити, коначно, из
ње све фалсификате, чији је смисао био умртвљавање и сакаћење српске свести.
Наша школа не даје ни верско образовање, а то значи да није решила однос традиције и
модернитета. Вера као извор културе, као почетак

почетака историје, мора наћи видно место у систему
образовања и васпитања. Сама Црква није у стању
да изведе тај пресудни заокрет, јер нема довољно
образованог свештенства које би се посветило том
значајном посланству, што претпоставља колико
знање и културу, толико надахнуће и веру, ону веру
која и горе помера.
Трећа слабост наше школе је што не даје
темељно грађанско васпитање, јер уз национални
морал, верску етику, постоји широки спектар грађанских врлина, цео систем сад порушених вредности,
које треба да обнавља и у обичаје усађује школа.
Једна од главних покретачких врлина јесте рад,
другим речима стваралаштво, којим се полажу темељи живота и граде трајне вредности, а до њих се
досеже само упорним трудом, радним навикама и
беспрекорном дисциплином. Од грађанског васпитања зависе: породични склад, међуљудски односи
у друштву, као и понашање према држави, која није
ни Вавилонска кула ни алај-бегова слама већ заједнички дом нашег народа.
Школа са поменутим манама не може
бити узор за допунске школе у дијаспори. Те школе су
од самог почетка и кад су врло разгранате биле, патиле од тешких недостатака. То нису биле националне него режимске школе, чији се рад усредсређивао,
првенствено, око култа друга Тита, док се за остале
историјске личности такорећи није ни знало, и, друго, око припрема за празнике као Осми март, Први
мај, 29. новембар. После осам година школовања у
допунским југословенским школама ђаци, по правилу, нису знали, а то сам проверавао на матури која
се у Француској, полаже на универзитету, ни кад је
створена Југославија; осим Тита тешко би се досетили
и једног јединог имена из свеколике политичке, националне, књижевне или уметничке историје. Биле
су то не народне школе, па су се зато и распале оног
тренутка кад се распао режим, кад је нестало друга
Тита, а убрзо, и социјалистичке Југославије. Сад допунске југословенске школе у расејању не окупљају
ни два-три процента наше деце. Држава није у стању
да их издржава, а и да јесте – држава нема сасвим
одређену концепцију, па су те школе непривлачне,
ни налик на пример, на турске, грчке или арапске,
које имају јасно дефинисане циљеве и програме.
Српској деци су неопходне српске школе! Ако се то,
најзад, не појми, ништа нећемо урадити. А ако се појми, како организовати школство? Прво, на темељу
нових програма, без оних мана од којих још пате
отаџбинске школе, јер нису до краја реформисане у
складу са захтевима наше историјске судбине. Друго,
разумевајући велике тешкоће страшно осиромашене државе, дијаспора би морала сама да преузме
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бригу за те школе, обезбеђујући и средства и кадар.
Дијаспора то може, уз помоћ стручњака родољуба из
отаџбине.
Говорећи о школи и помињући децу, не
заборављајмо ни родитеље, који су на велику светску ветрометину кренули без довољно културне
одеће да би заштитили сопствено биће и упућивали
у живот своје потомство. Ко може да помогне том
збуњеном, често изгубљеном мноштву на раскрсницама, испреплетаним путевима и странпутицама? Ко
зна, или би требало да зна, да одгонета путоказе, да
усмерава заблуделе? За то су позване три духовне
снаге: школа, цркве и интелигенција, све три ако су
на висини своје улоге, достојне драме коју сви преживљавамо, у расејању колико у отаџбини.
Очувати језик од пресудног је значаја за
опстанак, језик као превозно средство до културе,
дакле – неговати културу и заштитити се њоме!
Одбрана језика је готово исто што и одбрана опстанка. Али ми сад морамо предвиђати и оно што није
тешко предвидети, јер се увелико назире: највећи
део треће генерације изгубиће језик. Усуђујем се да
нагласим: ни тада није изгубљено све! Свест о јединству, понос на порекло и културу, солидарност са
свим Србима могу се имати, а могу и немати, и са језиком и без њега. Инспиративни пример су Јевреји,
који су, расути по свету, изгубили свој језик, али су
зато научили многе друге језике, не заборављајући
притом ко су и шта су, јер ослоњени на велико старозаветно наслеђе, на Тору и Талмуд, те источнике
не само њихове вере, морала и самосвести, него и
њихове солидарности. Слушам ових дана неке старе
изјаве Алберта Ајнштајна: сваки удар по Јеврејима
осећам као да је мени задат; сваки јеврејски бол – и
мој је бол… Зашто бисмо ми били мање Срби него
што је Ајнштајн Јеврејин? И нас све ране нашег рода
боле…
Ако ми немамо свој, Стари завјет, имамо
своје изузетне етичке вредности на које се можемо с
поносом ослањати. Те вредности треба мобилисати,
учинити да буду присутне у нашој, свести, самосвести, моралу. Народ који је наследник премудрости
Светог Саве, морала мајке Јевросиме, завета Јефимије, витештва Бановић Страхиње, начела плејаде
научника и националних радника у двадесетом веку;
потомство Доситеја и Вука, народ чији су узори Тесла
и Пупин – мора да има, у овом и будућем веку, много
савеснију Владу, узвишенију Академију, буднији Универзитет, вером испуњенију и љубављу надахнутију
Цркву, а све то значи – грађане достојне тог великог
наслеђа и обавезујућих завета предака. Безакоње,
које је често амбијент у ком живимо, немоћ права
и правде, не само да нису добре појаве него нису ни
природне, у несагласју су с нашим духом и наслеђем;
јер ова земља има древну традицију правне државе: од крмчије (законоправила, номоканона) Светог
Саве преко Душановог законика до устава модерне
Србије која је у доба краља Петра Првог била узорита
демократска држава. Југославија нас је скренула с тог
пута. Удружили смо се са рушилачким нагонима неке

сабраће, који су помутили јасне појмове наше елите
и нашег малог, али ваљаног човека. Вазда памтим
отмену реч Пера Слијепчевића о Јовану Цвијићу, а
она се односи на све праве припаднике српства: „Из
сваког написа Цвијићева о нашој земљи и народу
осећа се живи патриотизам, али уједно и брига да се
служи истини. Истина је старија од Отаџбине“. Памтимо и Дучићеву мисао: „Српско православље било
је сложено из словенске душевности и византијске
духовности, нешто слично, и нешто које – да не беше
Турака – требаше да унесе у културу Европе елеменат каквом му нигде досад није било примера…“
Али, ово, како кажу, није ни у свету доба
великих идеала, него преваге материјалног над духовним, силе над правдом. Хтели не хтели, део смо
тог света, али и његово жртвено јагње. Толико су нас
оцрнили, притисли, позледили, да су и неки умни
људи подлегли злодуху пропаганде. Јер моћни западни медији неуморно, годинама већ, сервирају
јавности апсолутно једностране информације, које
код многих у свету, а и у извесним нашим круговима, стварају слику о стравичном стању, о страшним
људима, наравно Србима, а најтрагичније у свему је
управо то што људи који у својим срединама важе
за интелектуалну елиту некритички прихватају такву врсту информација. Циљ је угушити један народ,
упропастити све што је столећима градио и стварао.
Ми сад немамо куд него да одговоримо на судбинско
питање: пропаст или препород? Мислим превасходно на пропаст моралну и духовну, не само економску
и државну, која је очигледна, али је опаснија и разорнијих последица пропаст она морална и духовна, кад
дође до слома наде и губљења вере, услед поништавања целог система вредности, кад се све изрелативизује и у све само сумња, ни у шта и ни у кога, па ни
у себе, не верује. Дотле још нисмо дошли, али чувамо
се тог амбиса који је сасвим близу! Не сумњајмо ни у
себе ни у наш народ! Али чистимо и себе и свој народ
од порока, који се у смутно време шире као зараза.
Преображење свих нас – и људи и установа – услов
је за препород и спасење народа и државе. Спасење
је у култури која нас уједињује, не у политиканству
које нас разједа и разједињује. По стоти пут бих рекао: није наш главни проблем слобода, јер слободе,
особито оне неомеђене, без обала и неузакоњене
– има у нас на претек; али оскудевамо у врлинама.
Оне се стичу кроз неговање духовних, моралних и
материјалних вредности, на добро свих, а то значи
кроз рад, стварање и бдење над моралом, истином
и правдом, у суштини – кроз тријумф љубави. Додао
бих и мере, и чежње за правдом. Јер ово је и у пространом свету и код нас доба суровог раслојавања и
крвавих обрачуна. И доба добра у злу, код нас посебно – јер ово је време талената у свим областима.
Раслојавање је велико, драматично, тужно. На једној страни малобројна мањина пребогатих
и обесних, на другој – мноштво сиромашних, па и
бедних. Често помишљам на опомену Достојевскога:
„Човек може да остане достојанствен у сиромаштву,
али не у беди“. И Гетеа: „Највеће је искушење немаштина. И најмудрије рибе тера глад на удицу“. Најтра-
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гичнија је оскудица у нашим болницама. Стравичне
чињенице не треба крити, јер то је грех и злочин
оних што држе ову земљу под блокадом, санкцијама
и ембаргом. Рецимо отворено: помоћ дијаспоре нам
је неопходна, што већа и што хитнија помоћ. Хвала
оним неуморним Србима из расејања који је, упркос
препрекама, често и неочекиваним, стално шаљу.
Усред сиромаштва и беде, имућних има и
у отаџбини и у дијаспори. Знамо како се до богаства
долазило и долази, јуче као и данас, и не само овде.
Радом, штедњом, одрицањима, којима свака част и
хвала; али није Сократ случајно казивао: „Сиромаштво моје сведок је мога поштења“. Ни Исус Христос:
да је камили лакше провући се кроз уши иглене него
богаташу ући у царство небеско. Али од давнина је
знано и како богаташ искупљује душу своју и налази
јој места у добром сећању сународника и потомства.
У нас Срба је, од светосавских времена до нашега
века, неговано задужбинарство, које је постало традиционалном врлином. Тако и данас: у отаџбини, а
нарочито у расејању, постоје Срби, велики задужбинари. И то је битна црта нашег идентитета. Неки од
њих су и овде присутни. Зато поменух и бројне таленте у свим областима, желећи да на њих скренем
пажњу. Ти таленти ће пропадати ако добротвори не
укажу помоћ. Добра дела се не заборављају. Њима
се богати искупљују пред Богом и људима.
Cogito, ergo sum – картезијанска је девиза.
А Србин би могао рећи: „Страдам, дакле јесам“. Стоструко јаче зле силе свим средствима су се усмериле
на Србију да је понизе и униште, сведу на ништицу.
Тако су некад Персијанци, силни Дарије и Ксеркс,
наваљивали на малу Грчку која се херојски бранила:
код Маратона 490. године пре Христа, код Саламине
480. године, код Платеје 479. године. Победилац, државник атински и војсковођа, Темистокле (525-460)
био је уверен у наклоност виших сила, јер како би
друкчије мали Грци победили силне Персијанце? „То
нисмо ми учинили, него богови и хероји, којима је
било зазорно да један човек буде цар и Азији и Европи, и то безбожник и грешник, онај који је са светилиштима поступао као са људским стаништима,
палећи храмове и рушећи божје кипове…“ То каже
Херодот, а наш Милош Ђурић наставља: „Саламинска
битка била је за Атињане откровење божје правде,
која даје снагу слабијима да одбране свој опстанак, а
обара силне и моћне који хоће да донесу ропство“.
Тако и ми, сећајући се старозаветних
псалмо-појаца, а мислећи на силнике наших дана,
хиљадама пута јаче од нас, што нас бесрамно угњетавају, црне и упропашћују, de profundis вичемо:
„Нека суди Господ онима који српском народу чине неправде и зла!“
(Са допуштењем и благословом аутора преузето из
књиге: „Поруке Драгана Недељковића“, Нова Европа,
2006)
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Никола Спасић
Српски Нобел
Никола Спасић је рођен 2. новембра 1838. године у
Београду као најстарије дете познатог али не много
имућног београдског трговца Спасе Стојановића. Деда
Николе Спасића, Стојан, је негде око 1807. дошао са целом
породицом из јужне Србије у тек ослобођени Београд. Како
се тада дуго и споро путовало, нешто због лоших друмова
а више због сталног војевања против Турака, избеглице са
југа су се споро кретале у правцу српске границе. Тако је
то путовање, уз стални страх и скривање од Турака, који
су на све могуће начине спречавали исељавање, трајало
скоро две године. На том путу, у Лесковцу, рођен је и отац
Николин, Спаса Стојановић. Дете је добило име Спаса да
би се породица спасла од свих зала која су је вребала на
том тешком и мукотрпном путу ка спасењу из турског
ропства. Како је био обичај да синови добијају презиме
према очевом имену, сва његова деца су убудуће носила
презиме Спасић. Породица је потицала можда однекуд из
околине Урошевца или Штимља. Никола Спасић је за те
крајеве остао изузетно везан иако никада није записано,
нити је он причао, из ког је села његов деда Стојан кренуо
за Србију. Мајка Магдалена му умире када је имао само
четири године. Иако нејасно, понео је слику благе, добре и
изузетно побожне жене, која је за тако кратко време успела
да ту своју доброту и побожност пренесе на малог Николу
за цео његов живот. Отац се убрзо оженио те добија браћу
и сестре по оцу. Као најстарије дете отац га уписује у тек
основан Лицеј, где завршава први разред. А тада долази
1848. година. Док се Европом шири револуционарни
талас напредне грађанске класе, Србија се и даље отима
из турског јарма. Ма колико су у Србију стизали само
одјеци догађаја у Европи, они су ипак утицали на бржи
развој друштва и његово даље раслојавање. Стога је
Никола био приморан да напусти Лицеј и одмах почне да

ради учећи најпре мумџијски - воскарски занат а затим и
лицитарски. Отац га није присиљавао да настави његов
абаџијски занат који није волео. Како поменути занати
нису пружали веће могућности једном тако бистром и
способном момчићу као што је био Никола, он прелази
код стрица Тасе у бакалницу на Сави а затим у кожарску
радњу Радована Барловца где изучава и опанчарски
занат. Како стриц Таса није имао своје деце, он се о Николи
очински старао, па су многи мислили да му је он отац.
Године 1864. са почетним капиталом од 200 дуката Никола
Спасић жели да се осамостали. Та уштеђевина није била
довољна те му у помоћ притиче позајмицом од 500 дуката
брат његове прве жене Лепосаве Ђока Јовановић, трговац,
некадашњи повереник капетана Мише Анастасијевића. То
је била једина позајмица у животу Николе Спасића. Ђоки
Јовановићу остаје доживотно захвалан и када овај после
много година остане без игде ичега услед стечаја, помагао
га је до смрти.У Васиној улици појавила се 1865. године нова
кожарска радња под фирмом Никола С. Спасић. За опанке
се у тој радњи чекало на ред. Цењкања с муштеријама
није било. У цену сваког пара опанака била је урачуната
вредност прерађеног материјала, режијски трошкови, као
и вредност израде. На све то се додавао и грош зараде.
Посао се разгранавао те се продавало по више стотина
пари дневно и тако се остваривала зарада од бар 100 до
200 дуката. У раду му несебично уз сва одрицања помаже
и супруга Лепосава. Напоран рад и нежно здравље
учинили су своје те Лепосава умире после шест година
срећног брака оставивши Николу самог без порода.
Сада се Никола још више посвећује раду. Уз опанчарски
занат почиње да се бави трговином платна и прерађене
коже. Платно се тада ткало у сеоским домаћинствима на
примитиван начин. За њим је постојала све већа потреба.

Као његов највећи продавац, Никола Спасић убрзо више
не може да задовољи све потребе својих муштерија. Зато
све чешће ради набавке платна прелази у Банат и Бачку.
То су била напорна и мучна путовања, излоканим сеоским
друмовима на расклиматаним колима која су вукли коњи.
Пред њим су по селима, на неколико дана раније, ишли
телали да сељанкама најаве његов долазак. Куповао је на
хиљаде рифова (77,8 см.) платна. Полазио је у цик зоре
пре свих трговаца. За своје кочијаше обезбеђивао је добру
храну и при сваком оброку вино, док је сам пио воду и на
колима јео лепињу да не би ручавао по меанама са осталим
трговцима и у њима остављао велики део тешко стечене
зараде. Далеко од тога да је Никола био недруштвен,
али му његов неуморни трговачки дух једноставно није
дозвољавао дангубљење. Тако је пре свих стизао са својом
робом у Београд. Спасићев повратак се са нестрпљењем
очекивао. Платно је, као и опанке, продавао увек са по
једним грошем зараде, по рифу. Према свим муштеријама
се понашао једнако. Никола је потпуно био предан раду и
кући, иако ни у једном браку није имао деце. У кафане није
залазио, а ретко кад и у шетње са пословним пријатељима.
У кући се живело увек скромно и без оног спољњег луксуза
који је све више улазио у куће имућних српских трговаца.
Многи малограђани су му то замерали. Међутим, у
чаршији је уживао углед не само богатог трговца већ и
честитог и мудрог човека чије се мишљење о многим
стварима тражило а савети прихватали. Са другом женом,
Станком - Цајом Спасић, провео је најдужи период свога
живота. Уз њену помоћ стекао је огромно богатство и још
више развио урођени смисао за лепе ствари. Саградио је
породичну кућу у Кнез-Михаиловој улици бр. 33. Пројекат
је урадио познати београдски архитекта Коста Јовановић.
Све је било поручено у Бечу, од столарије па до изузетно
лепог стилског намештаја, тако да је та грађевина и
данас једна од најлепших у Београду. Београдски трговци
су се утркивали ко ће му понудити што финије ствари,
водећи при том рачуна да Спасић никада није расипао
свој тешко стечени новац. Долази време српско-турских
ратова. У рату 1876. године учествује као редов коњаник.
У другом српско-турском рату није учествовао јер га је
држава ослободила као војног лиферанта. Тада је први и
једини пут радио са државом. Направио је и излиферовао
војсци око 25.000 пари опанака. Деведесетих година
прошлог века, када се српска влада, пошто није могла да
добије зајам од иностраних банака, окренула изворима
домаћег капитала, Никола Спасић откупљује део српског
иностраног дуга. То би могло да се сматра као једно од
првих донација за привредни развој Србије. Никола
Спасић је за живота био председник Берзе, председник
Прометне банке и члан управног одбора Народне банке.
Спасић је своју робу дуго продавао само за готовину,
сматрајући да на вересију треба давати или свакоме или
никоме. Касније је, помажући појединцима, давао робу и
на вересију али увек у мањим количинама. Никада се ни
са ким није судио. За губитак при позајмици није кривио
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оне којима позајмљује већ себе што је то чинио. Лако
зарађене паре није волео. Често је радије новац држао на
штедњи у банкама но да се упушта у несигурне послове,
мада је помагао и друге трговце при куповини акција из
којих је произилазила велика добит како за појединце
тако и за целу земљу. Почетком овог века радило се много
и напорно. У Београду је било пуно сиромашне деце чији
су родитељи били у надници од изласка до заласка сунца.
Како та деца не би лутала напуштена, без надзора и без
хране, основано је Друштво дечијих склоништа, чији су
оснивачи били богати хумани људи. Наравно, ту је међу
првима био и Никола Спасић. Он је у дворишту Палилулске
основне школе подигао кућу за "ђачко склониште", а
доделио је и одређену годишњу новчану помоћ, која се
редовно исплаћивала, као и награде најбољим ђацима.

Убрзо затим Указом Њ. В. Краља Петра И а на основу члана
3. Закона о задужбинама основана је ова задужбина.

Гесло Николе Спасића је било:

Тач. 15. "Да се подигну још две болнице, где је
најпотребније, као и један дом за изнемогле и сироте
грађане са натписом ",Подигао Никола Спасић.

"Не мораш све потрошити што данас зарадиш. Остави
нешто и на страну. Нека се нађе злу не требало. Нико не
зна шта носи дан а шта ноћ."
Већ негде око 1899. године када је напустио рад у својој
радњи, почео је да размишља о трајној заоставштини
своје имовине. Јужну Србију, коју није никад видео, а
добро је познавао њене невоље, није никада заборављао.
Пре њеног ослобођења од Турака слао је кришом све што
се могло тамо дотурити. Прво црквено звоно које је из
слободне Србије послато на југ, послао је Никола Спасић
у Призрен. Касније је слао и у друга места, и то не само
звона већ и знатне суме новца. А као изузетно побожан
човек слао је и црквене књиге, крстове и свештеничке
одежде. Чудна су била путовања тих првих звона. Да
Турци не пронађу и не униште звоно намењено Призрену,
оно је било смештено у воловска кола прекривена
сламом. На колима је све време лежала храбра старица
Милка Вуловић, правећи се тешко болесна. Никола није
волео да се о томе ма шта зна. Не само зато што су се ти
послови морали крити већ и зато што је сматрао својом
дужношћу да помаже свој српски народ. Под утицајем
своје супруге Анастасије - Наке Спасић, којом се оженио
1907, пошто је годинама био поново удовац, у Београду
1912. године у згради Управе монопола, коју је за ту сврху
закупио, организује помоћну болницу коју је снабдео
свим потребним инвентаром, лековима и храном. Како
је све обезбеђивао властитим средствима, ангажовао је
и познатог лекара др Каценеленбогена из Немачке, а у
болници је радила и др Драга Љочић, прва жена лекар у
Србији.
Анастасија - Нака Спасић, кћи трговца и почасног српског
конзула у Оршави, ретко племенита и образована жена не
само што је код супруга Николе успела да развије склоност
према удобнијем животу већ је свим својим снагама
утицала на њега да постане један од највећих српских
добротвора. У тешким данима на почетку Првог светског
рата супруга Нака му предлаже.
"Спасићу, немаш у војсци ни сина ни брата, добро би било
да некако помогнеш толиким унесрећеним војницима."
Спасић 24. августа 1915. године пише министру просвете и
црквених послова где поред осталог каже:
"На овом што још увек живим и што моје имање опет
гледам захвалан сам прво Богу па иза Бога одмах српској
војсци. Зато хоћу српској војсци да се захвалим, на
нашем спасењу и на нашој слави коју нам је донела, на
тај начин што одмах предајем своје имање у Београду
на углу ул. Кнез-Михаилове и Вука Караџића бр. 37 као
своју Задужбину, као свој прилог Српском народном
инвалидском фонду "Свети Ђорђе".
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Пре оснивања Задужбине народног инвалидског фонда
"Свети Ђорђе", Спасић је 9. фебруара 1912. године написао
тестамент и предао га на чување Народној банци. Из тог
тестамента поменућемо неке важније одредбе:
Тач. 13. "Кад буде подигнут храм Св. Саве на Врачару да се
купи највеће звоно и тој цркви поклони као мој дар."
Тач. 14. "Извршиоци мог тестамента издвојиће из дела
покретне имовине 350.000 динара. Овим новцем да се
подигне болница на општинском земљишту за болести
које одреди Санитет а кад буде готова да се преда Општини
београдској."

Тач. 17. "Сву моју покретност као хартије од вредности и
готовину и непокретности остављам за Опште привредне
циљеве, с тим да се само приходи издају на речене циљеве
а главница не сме да се утроши а и непокретно имање не
сме се задужити ни продати."

је и освећен крајем маја 1935. и у јулу примио прве
штићенике. Бригу о његовом даљем издржавању
преузела је на себе Моравска бановина. За изградњу овог
дома Задужбина је издвојила 810.000 динара.

Својој удовици Тестаментом је оставио у својину
летњиковац и виноград на Топчидерском брду, доживотно
коришћење станова у породичној кући у Кнез-Михаиловој
бр. 33, као и пензију у висини највеће чиновничке плате
у земљи. Својој родбини је завештао занемарљиво мале
суме новца и то уз клаузулу "једанпут за свагда".

Зграда у Кнез-Михаиловој улици бр. 47, поред Градске
болнице, имала је приоритетни карактер у грађевинској
делатности Задужбине. Већ 1928. године Управни
одбор задужбине прихватио је нацрт за њену изградњу.
Одлучено је да се израда свих потребних планова и
предрачуна повери арх. Јосифу Најману, с тим да овај
то ради у споразуму са чланом Одбора г. инж. Милошем
Савчићем. Задужбина је за изградњу ове велелепне куће
утрошила 19.695.621,58 динара.

Пријатељи и београдски адвокати саветовали су госпођу
Наку Спасић да код суда тражи своје законско право, тј.
да оспори тестамент те да она, и сама велики хуманиста
и народни добротвор, преузме управу над Задужбином
Николе Спасића. Али Нака Спасић, племенита и изнад
свега хумана жена, ни у једном тренутку није посумњала у
исправност Спасићеве одлуке, нагласивши:
"Спасићева жеља је закон за цео свет па зар може да не
буде и за његову удовицу."
За живота Никола Спасић је одликован Таковским крстом
IV степена и орденом Светог Саве III степена.
Према жељи пок. Николе Спасиће изграђене су:
Болница у Београду - Градска или Општинска болница једно време у народу познатија као Спасићева болница,
свечано је освећена и предата Београдској општини
15. септембра 1935, а прве пацијенте примила је 11.
децембра те исте године. Задужбина је за њену изградњу
обезбедила суму од 5.284.177 динара.

Радови на новој згради Спасићеве задужбине у КнезМихаиловој бр. 47 отпочели су свечаним полагањем
камена темељца. Тада је уграђена и повеља која гласи:
Данас тридесетог јуна 1929 године, за време владавине
Његовог Величанства Александра I
краља Срба, Хрвата и Словенаца
положен је основни камен овој задужбини
коју подиже "Задужбина Николе Спасића".
Покојни Никола Спасић, бивши београдски трговац,
створио је своју Задужбину тестаментом од 9. фебруара
1912. године и завештао јој је целу имовину, чији приходи
имају да послуже подизању и унапређењу опште српске
привреде, и тиме се ставио у прве редове великих
добротвора српског народа.

Болница у Куманову свечано је освећена 16. јуна 1935, а
потпуно опремљена за пријем првих пацијената 11. јула
1935. године. Задужбина је за њену изградњу обезбедила
1.382.022 динара.

А како ми данас извршавамо тестамент великог српског
добротвора Николе Спасића! Уверени да градимо
савремено друштво коме средства појединаца неће бити
потребна, Задужбина Николе Спасића поделила је судбину
осталих задужбина, односно приватног власништва и
потпала под Закон о аграрној реформи и унутрашњој
колонизацији (1945) и под Закон о национализацији
најамних зграда и грађевинског земљишта (1960).

Болница у Крупњу грађена је идентично као и болница у
Куманову. Њена изградња започета је јула 1934. године,
тј. само неколико месеци након почетка градње болнице
у Куманову. "Захваљујући" бирократском раду Дринске
бановине, којој је Задужбина стално одобравала нове и
нове кредите, за њену изградњу утрошено је 1.490.550
динара а завршена је 1936. године.

Када је сачињавао свој тестамент, Никола Спасић није
познавао институцију национализације тако да од ње није
ни могао да заштити своју имовину завештану српском
народу. И догодило се да неко национализује имања која
су власништво народа, односно да развласти Задужбину
Николе Спасића. Потомцима остаје само да се питају куд се
деде и на шта се троши Спасићево, односно српско благо.

Дом за изнемогле и сироте грађане у Књажевцу сазидан
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Dani srpske
kulture u Kranju
Književna tribina

Kulturno društvo “Brdo” iz Kranja po šesti
put održalo tradicionalne dane srpske
kulture. U toku tri dana održana književna tribina, izvedena pozorišna predstava,
zatim pjesničko veče, veče tradicionalne
muzike i zadnji dan folklorna manifestacija.
Na veliko zadovoljstvo vođstva i članova
Kulturnog društva “Brdo”, srećni smo što
uspijevamo da iz godine u godinu sve
više obogaćujemo program. Tako je i ove
godine učestvovalo devet društava, odnosno 270 učesnika programa.
Posebno priznanje moramo dati našim
gostima koji daju čar našem programu.
To su prije svega naši dragi i uvijek dobrodošli književnici iz Banje Luke mr
Zlatko Jurić, dr Duško Pevulja, Radivoj
Opačić i posebno drag nam Boro Kape-

tanović. Oni su svojim prisustvom oduševili publiku i obogatili naš program.
Naravno da moramo spomenuti i specijalne goste koji su se odazvali, a to su
članovi KUD “Stanko Paunović” iz Pančeva i pjevačka grupa “Bilbil” iz Novog
Sada.

Književna tribina

Prvo veče ovogodišnjih “Dana srpske
kulture”, 21. oktobra 2010. godine,
održana je književna tribina na veliko
zadovoljstvo uprave kluba, svih članova i
ljubitelja KD “Brdo”. Na tribini su na temu
“Književna i patriotska misao Jovana
Dučića” govorili dr Duško Pevulja i mr
Zlatko Jurić.

Dramsko veče

Po završetku tribine u istom prostoru
održano je dramsko veče u izvođenju
dramske sekcije koja duže vreme postoji

Starija ženska pjevačka grupa KD Brdo
u sklopu KD “Brdo”. Izvedena je predstava “Ljubinko i Desanka”, komedija koja se
događa u parku, po kiši i mraku, humoristička predstava ujedno i malo čudna, jer
svi nekog traže, a niko nikog ne nalazi.
Posećenost izuzetno dobra, publika je
bila oduševljena i sa velikom pažnjom
propratila tribinu, naravno i predstavu,
sve to je propraćeno velikim oduševljenjem prisutnih.

Pjesma roda moga

Dr Duško Pevulja, Zlatomir Bodiroža i mr Zlatko Jurić

Drugo veče održano je Književno veče, a
posle završetka promocija i govora književnika program je nastavljen na istom
mjestu nastupom pjevačkih grupa koje
su izvele program “Pjesma roda moga”.
Izvođene su izvorne pjesme onako kako
su ih naše bake, majke i očevi
pjevali, a izvodili su ih ženska pjevačka
grupa “Bilbil” iz Novog Sada, ženska
pjevačka grupa KUD “Stanko Paunović”
iz Pančeva, ženska pjevačka grupa KD
“Brdo”, “Krajiški momci” i starija muška
pjevačka grupa KD “Brdo”. Za ovu priliku
pripremljena je posebna scena sa rakijskim kazanom, a program su na veoma
simpatičan način vodili Zlatomir Bodiroža i Miodrag Kondić. Nastup pjevačkih
grupa bio je zadivljujući, a predivno veče
s pažnjom je propraćeno od publike,
prepuno emocija i uzbuđenja.
Stanka Gogić

Boro Kapetanović, Radivoj Opačić, Duško Pevulja, Zlatko Jurić, Smiljana Ilić,
Marinko Jagodić i Zlatomir Bodiroža
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Umjetnici iz zavičaja i
dijaspore govore stihove
Pjesničko veče proteklo pred punom dvoranom kulturnog doma
Kulturno društvo ''Brdo'' i dalje održava
kontinuitet rada, pa je tako uspješno organizovalo šeste ''Dane srpske kulture''. U
sklopu trodnevne manifestacije koja se odvijala u četvrtak, petak i subotu održano je i
literarno veče u kulturnom domu Predoslje,
22. oktobra 2010. sa početkom u 18 časova.
Njegovati osnovne elemente kulture, kao
što su npr. jezik i pismo, u dijaspori nije
jednostavan, ali je veoma važan zadatak.
Svakodnevna upotreba tuđeg, mada jako
sličnog slovenačkog jezika sa istim korijenom kao srpski, za posljedicu ima sužavanje riječnika pojedinaca, nesigurnost i siromašnost u izražavanju, posebno u pisanju.
Pored toga, gramatičkog aspekta, izvan
zavičaja je teže, a nekad i nemoguće, širiti
znanja o književnosti i pratiti njen razvoj,
posjećivati promocije knjiga i književne tribine ….
Da bismo te, ili bar pojedine, posljedice
ublažili, mi smo sadržaj ''Dana srpske kulture'' obogatili sadržajima kulturnog i edukativnog karaktera. Treba spomenuti da nije
zapostavljen ni zabavni element manifestacije.
U svakodnevnoj utrci sa obavezama često
ostaje premalo vremena i želje za odlaske
na manifestacije ovakvog tipa, ali zahvaljujući brojnom članstvu, gostima iz Republike
Srpske, dobrom obavještavanju i tradiciji
održavanja, poetsko veče je održano pred
prepunom dvoranom kulturnog doma Predoslje. Sadržaj večeri je činilo predstavljanje književnika amatera koji žive u Sloveniji

Vokalna grupa „Bilbil” Novi Sad

(Smiljana Ilić-Kondić, Marinko Jagodić, …),
kao i promocija novih zbirki pjesama Radivoja Opačića i Bore Kapetanovića.
Smiljana je, kao što smo i navikli, prošarala
sa nekoliko pjesama rodoljubnog i ljubavnog žanra. Marinko-Maki se iz pisca uzdigao u pjesnika i pisca aforizama od kojih
je, pored humorom ispunjenih pjesama, za
sam kraj nekoliko i pročitao.
Prije predstavljanja novih knjiga Opačića
i Kapetanovića, djelima su nekoliko riječi
namijenili mr Zlatko Jurić Atanas, pjesnik
koji je već u nekoliko navrata obilježavao
pjesničke večeri i književne tribine ''Dana
srpske kulture'' (zanimljiv je podatak da
je njegova strast planinarenje i da je svoju
zbirku ''Vrata vrtova'' predstavio na Triglavu
u avgustu 2008. godine) i prof. dr Duško Pe-

Pjevačka grupa KUD „Stanko Paunović”

vulja, uspješni mladić rođen 1976. godine u
Krupi na Vrbasu, književni kritičar i profesor
književnosti na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.
Radivoj Opačić, pjesnik, rođen je 1. maja
1963. godine. On je stvaratelj sa velikim
smislom za humor, a dokaz za to je i njegov
način interpretacije pjesama iz nove zbirke.
Boro Kapetanović je objavio preko 20 poetskih i proznih knjiga, a poznat je od Vardara pa do Triglava po svojim pjesmama,
kolumnama, zapisima koji su izlazili na
stranicama dnevne, omladinske, studentske, revijalne i književne štampe od 1972.
godine. Prepoznatljiv stil recitovanja ovog
modernog srpskog pisca mnogi prisutni
čekali su sa nestrpljenjem do samog kraja
pjesničkog dijela programa, koji je prerastao u događaj - Veče izvorne tradicionalne
pjesme ''Pjesma roda moga''.

Publika na pjesničkoj večeri

Miodrag Kondić
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Razigrana
mladost 2010

Prošla je i ovogodišnja Razigrana mladost, osma po redu. Folklorna manifestacija koja to postaje u pravom smislu reči.
Manifestacija kulture, tradicije, pesme, igre i muzike.
Po drugi put manifestaciju je gostila
sportska dvorana Zlato polje u Kranju.
Sportska dvorana koja se preko noći pretvara u dom kulture koji nudi dovoljno
veliki prostor za igru, presvlačenje, prostor za publiku i dodaje vrednost našoj
priredbi. Tako je ove godine više od 500
gostiju imalo prilike da uživa u bogatom i
raznovrsnom programu.
Spektakularno otvaranje festivala u kojem je učestvovalo više od 70 devojaka
članica KD ''Brdo'', SKUD ''Vidovdan'' i
SKD ''Sloga'' pesmom sa područja Kosova ''Gusta mi magla padnala'' ostavilo je
ubedljiv pečat na svim gostima koji su i
posle završetka priredbe bili oduševljeni
pripremljenim iznenađenjem večeri.
Počevši sa igrom iz Leskovca, naši najmlađi članovi cicibanske sekcije Kulturnog
društva ''Brdo'' pod rukovodstvom Milana Glamočanina krstili su scenu i zaigrali
ne samo po njoj nego i u srcima njihovih
roditelja koji su ih budno pratili sa tribina.

KUD „Stanko Paunović” Pančevo
Srpsko kulturno društvo ''Vidovdan'' iz
Ljubljane u nastavku programa izvelo je
zanimljive i vesele igre iz Brusnika, malog
sela iz okoline Negotina. Mlado društvo
iz Ljubljane koje se svaki put predstavlja
novim spletom igara i prikazuje igre sa
puno mladalačkog sjaja i veštine.

Kulturno umetničko društvo ''Stanko
Paunović'' iz Pančeva ove godine bilo je
specijalni gost večeri, ne samo te večeri
nego i svih dana srpske kulture koji su
održavani u Kranju i Ljubljani od 21.10.
do 24.10.2010. Njihov nesporni kvalitet
očigledan je bio na svakom koraku. U organizaciji, sistemu rada, profesionalnoj
pripremi na sve njihove nastupe, besprekornoj realizaciji i prikazu scenskih postavki. U prvom izlazu oduševili su publiku igrama iz Banata u pratnji narodnog i
tamburaškog orkestra.
Naši stalni gosti festivala, članovi Makedonskog kulturnog društva ''Kiril i
Metod'' iz Kranja, izveli su svoju najnoviju postavku ''Prespanske igre'' i svojim
atraktivnim izvođenjem ostvarili dobar
utisak pred publikom.

Najmlađi članovi folklornih grupa

Priliku za nastup posle domaćina iz Kranja dobili su naši gosti, članovi Srpskog
kulturnog društva ''Sloga'' iz Nove Gorice.
Sa igrama iz centralne Srbije, u koreografiji Milana Glamočanina ''Prođi Mile kroz
naš kraj'', prelepim pesma i igrama iz Šumadije gosti su oduševili svojom pozitivnom energijom na sceni.
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Organizator večeri, Kulturno društvo
''Brdo'', kao da nije imao dovoljno iznenađenja. U program je uvrstio još jedne divne i specijalne goste, devojke sa prelepim
glasom koje se pronalaze pod imenom
''Bilbil''. Svojim pesmama prodrle i u najdalji kutak dvorane i bile su pravi balzam
za uši svih gledalaca i slušalaca. Izvele su
blok tradicionalnih pesama iz Srbije. Grupom rukovodi Jovana Nedeljković, etnomuzikolog.
Naši gosti iz Pančeva po drugi put predstavili su se igrama iz okoline Gnjilana u
koreografiji Dejana Trifunovića koji je i rukovodilac Kulturno umetničkog društva
''Stanko Paunović''. Prelepe igre i pesme
sa Kosova uvek su pravi emotivni doživljaj, a tako je bilo i ovog puta. Naši gosti
svojom predstavom doveli su nas na
izvor srpske kulturne baštine.
Naravno, kao i svake godine, na multikulturnoj manifestaciji ugostili smo i domaću folklornu grupu, naše dugogodišnje
prijatelje, članove Folklorne grupe ''Sava''
iz Kranja, koji su predstavili zanimljive i
originalne plesove iz Gorenjske regije u
koreografiji Tončke Marolt. Svojom prelepom nošnjom i ubedljivom pesmom
nikoga u dvorani nisu ostavili ravnodušnog.
Kulturno umetničko društvo ''Mladost'' iz
Ljubljane ponovo je, posle nekoliko godina, učestvovalo na Razigranoj mladosti i
njihovi članovi prikazali su nam igre u koreografiji ''Vranjanska svita'' koja u svojoj
poznatoj atraktivnoj scenskoj postavki
uvek bude zanimljiva i lepa za širu publiku.
Pre nego što su na scenu još po zadnji put
izašli specijalni gosti večeri iz Pančeva,

„Kazandžije” Z. Bodiroža i M. Kondić

svoje bogato kulturno umijeće na sceni
pokazali su članovi Srpskog kulturnoprosvetnog društva ''Sveti Sava'' iz Kranja,
koji su nam se predstavili koreografijom
Ljubomira Vujčina ''Orački bal'', igrama iz
Banata i na taj način predstavili kako su
se nekad zabavljali na igrankama u Vojvodini.
Tako je došao red i na poslednje izvođenje
gostiju iz Pančeva, 16 parova igrača, veliki
narodni orkestar koji je brojao više od 12
članova kojim rukovodi Nebojša Simšić,
a aranžmane piše Zdravko Ranisavljević.
Originalnu nošnju sa terena, sinhrono
pevanje i tehnički savršeno igranje, sve to
smo mogli čuti i videti u koreografiji ''Oro
se vije kraj manastira'' - igre i pesme iz
Bosilegradskog Krajišta - koje je na scenu
postavio Dejan Trifunović.
Posle ovakvog programa, za sam kraj nije
preostalo ništa drugo nego da na scenu
i na svoje ''dvorište'' izađu EVROPSKI prvaci srpskog folklora dijaspore, članovi
prvog, izvođačkog ansambla Kulturnog
društva ''Brdo'' iz Kranja. I tako kako je
tom trenutku bilo primereno, naši čla-

novi, iskusni folkloraši, unatoč naporu
kojeg su imali u toku organizacije svih
dana manifestacije, u najboljem svetlu
su nam predstavili igre iz Crne Trave koje
nose već poznati naslov ''Kad bapne goč
u mene srce da iskoči''.
Razigrana mladost na sceni, u tom momentu više od 650 gledalaca u dvorani,
savršeno uigran orkestar pod budnim
okom Dejana Ercega i folkloraši puni
energije izazvali su euforiju kojoj još
dugo vremena nije bilo kraja. Svakako
traženi bis i ponavljanje koreografije u
zadnjem delu sa scene ’’oterali’’ su i naše
uredne voditeljke programa Darju Vučenović i Snežanu Pantelić.
Na ovaj način završio se igrački deo kulturne manifestacije, pa je predsedniku
društva Zlatomiru Bodiroži ostalo da sa
velikim zadovoljstvom podeli priznanja
svim učesnicima i da se bez suvišnih reči
zahvali svima koji su na bilo koji način
pomogli u realizaciji projekta ''Razigrana
mladost 2010''!
Neka ovo izlaganje služi kao dodatni motiv u radu svih društava širom Slovenije,
u želji da se na ovakvim i sličnim kulturnim događajima susrećemo i družimo sa
puno pozitivne energije i da prenosimo
naše običaje mlađim generacijama i pokušamo da ih sačuvamo u najoriginalnijem obliku.
Do sledeće akcije Kulturnog društva
''Brdo''!
Milan Glamočanin
Vođa organizacionog odbora
''Razigrana mladost''

Folklorna grupa KD „Brdo” Kranj
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Коначно у својој кући
Српско културно просветно друштво ''Свети Сава'' добило на коришћење просторе од Градске општине Крањ

Коначно у својој кући

Српско културно просветно друштво ''Свети Сава'' до сада
није имало просторе за нормално дјеловање, радило се
свугдје и свакако, сналазили смо се на разне начине али
више се није могло тако. Свјесни да без правих простора
не можемо остваривати зацртане циљеве, да су се наше
дјелатности прошириле и да све то захтијева много тога,
вођство друштва се одлучило да потражи могућности рјешавања просторских проблема. Обратили смо се Градској
општини Крањ са жељом да нам помогну и да нам додијеле
било какав простор гдје би могли одржавати састанке, чувати архиву и ношње, простор за вјежбе и друге дјелатности. Након вишемјесечних преговора и договора коначно је
дошао и тај, за друштво историјски дан. Градска општина
Крањ додијелила је просторе на Хујама гдје се налази сједиште и стрелиште Стрељачког друштва Крањ. Простори су
у укупној величини око 150 м2. Свечано потписивање Уговора о коришћењу простора обављено је 8. октобра 2010.
године у Пицерији Романо у Крању. Уз присуство око педесетак чланова друштва уговоре су потписали, у име Градске општине Крањ замјеник градоначелника Игор Велов,
а у име СКПД ''Свети Сава'' предсједник друштва Милић
Газибара. Том приликом извршена је и предаја кључева.
Након краћег коктела и здравица поводом овог догађаја
присутни су се упутили према Хујама да заједно погледају
просторе. На лицима присутних чланова била је видљива
узнемиреност и раздраганост због овог догађаја, осјећало
се велико задовољство и нада да ће сада бити много боље
и лакше. Што се тиче свих активности у вези са добијањем
овог простора посебно треба истаћи велику ангажованост,
устрајност и стрпљење оних који су, од стране друштва,
највише допринијели да се сав посао овако добро заврши,
а то су Љубица Газибара и Игор Калабић.

Хармонија изумрлих боја

''Хармонија изумрлих боја'' назив је друге збирке пјесама
чији је издавач наше друштво. Књига је изашла као пројекат суфинансиран од стране Јавног фонда РС за културне
дјелатности. Аутор ове збирке је Срђан Ђерић, српски писац који живи у Лашком. Овом збирком друштво доприноси ширењу и очувању српског језика на овим просторима,
а уједно се даје прилика ауторима који пишу на српском језику да своја дјела прикажу широј јавности. Није довољно
нешто само написати и задржати за себе, било да се ради о

Игор Велов и Милић Газибара

поезији или прози. Ако нико не чита оно што смо написали
то изгледа као и да није написано. Управо из тих разлога, у
друштву смо се одлучили не само да штампамо споменуту
књигу него и да организујемо промоцију и да на тај начин
са овим дјелом упознамо како чланове друштва тако и све
друге које занима поезија.
Промоција је одржана 16. октобра 2010. године у Културном дому Кокрица пред више од педесет посјетилаца,
што је за овакве прилике задовољива посјета. У уводном
дијелу програма присутне је поздравио Радоман Крговић
споменувши издавачку дјелатност друштва која се наставља издавањем ове књиге. Затим је Душан Јовановић,
уредник збирке, рекао неколико ријечи о аутору Срђану
Ђерићу и његовим досадашњим дјелима, а у кратким
цртама се осврнуо и на ову збирку која доноси један нов,
посебан квалитет у писаној ријечи. Програм је настављен
рецитовањем пјесама, за шта се побринула Весна Јелић
која је прво прочитала пет пјесама уз музичку пратњу
Миће Газибаре на фрули. На ред је дошао и сам аутор који
није говорио о својим стиховима и својој поезији већ се
осврнуо уопштено на књижевност посебно наглашавајући
улогу поезије. Послије веома лијепе и са пажњом саслушане бесједе Срђана Ђерића на сцену је ступила Снежана
Максимовић и отпјевала веома лијепу и дирљиву изворну пјесму ''Хвала Богу, хвала јединоме'' и својим гласом и
извођењем пробудила наша осјећања и узнемирила срца.
Наставило се даље са представљањем збирке, Весна Јелић
је прочитала још неколико пјесама и на тај начин, барем
дјелимично, упознала публику са поезијом Срђана Ђерића. У вези са промоцијом да напоменемо да су присутни
имали прилику, што су и искористили, да узму примјерак
књиге и да им се аутор потпише што је он са великим задовољством чинио.

Српска ријеч

Поред горе наведеног, СКПД ''Свети Сава'' је исто вече реализовало још један пројекат који је такође суфинансиран
од стране Јавног фонда РС за културне дјелатности, а то је
литерарно вече под називом ''Српска ријеч''. И приликом
реализације овог пројекта био је велики број присутних
љубитеља писане ријечи, односно поезије. Сваки писац,
прозаиста или поета, пише да би неко читао његово дјело, било да се ради о поезији или прози. Егоистичко пона-

Орачки бал

шање, односно писање само за себе, за своје унутрашње
или какве друге потребе не даје никаквих резултата, пјесници остају незапажени, нико не познаје њихову поезију.
Управо из тих, а такође из цијелог низа других разлога,
пјесници пишу да би и други упознали њихово дјело. Тако
и српски пјесници који живе у Словенији желе да њихове
пјесме буду објављене и читане. Неки међу њима већ су
објавили своје самосталне или заједничке збирке, већина
је своје пјесме објавила у часописима и ревијама. Литерарно вече под називом ''Српска ријеч'' била је прилика
да неки од пјесника представе своје пјесме, посебно оне
које су написане, а још нису објављене. Није била намјера да на овом сусрету учествује већи број пјесника, овога
пута жељели смо да само некима дамо прилику да сами
прочитају своје пјесме. На овакав начин је публика, односно љубитељи поезије, боље упознала сваког пјесника
појединачно.
На литерарној вечери наступили су Смиљана Илић из
Крања која је до сада објавила једну самосталну збирку, а
њене пјесме објављене су у заједничким збиркама и часописима, затим Радослав Милановић из Радовљице чије
су пјесме објављене у часопису, а вјерујемо да ће бити
објављена и његова самостална збирка, Маринко Јагодић
Маки из Љубљане који је до сада објавио двије самосталне
збирке, а његове пјесме објављиване су у часописима и ревијама, Срђан Ђерић из Лашког који је до сада објавио четири збирке од којих је најновија, као што је већ споменуто, објављена у издању нашег друштва. Читање њихових
стихова пратио је на фрули Мићо Газибара. На крају овог
дијела програма сви су били веома задовољни, пјесници
што су имали прилику да прикажу своје пјесме, а присутни
су имали прилику да уживају у лијепој писаној ријечи.
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Пјевали су наши стари

Програм ове лијепе и пријатне вечери настављен је пјесмом, али овога пута у нешто другачијем облику, не у рецитовању негу у пјевању, и то оних лијепих, старих и незаборавних изворних пјесама. И ово је био један од пројеката
нашег друштва такође суфинансиран од стране Јавног
фонда РС за културне дјелатности. О чему се заправо ради
најбоље свједоче ријечи Снежане Максимовић, водитељке
програма и вође женске пјевачке групе СКПД ''Свети Сава''.
''Да ли се сећаш друже стари, под истим небом смо се родили, родитељи су славили, родитељи су песме певали. Да,
певали су их наши стари. Тако смо и ми назвали ово наше
вече. Сам назив наглашава да се ради о песми. Песме, које
су певане у временима ратним, у временима мирним.
Певали су и када им није било до песме. Певачи су се рађали, певали и умирали. Времена су пролазила и мењала
се. Нешто од онога што нам је остављено је управо традиционална песма, која остаје међу нама. Остаће за неке
будуће нараштаје. За нашу децу. Остаће прелепе народне
песме којима су нас наши стари увели у историју. Песме
живе и даље. Наилазимо на младе људе потпуно предане
музичкој традицији и спремне да сачувају сваки њен одјек.
Једна од таквих група су и наши вечерашњи гости, који су
једни од чувара наше традиције. Вођени жељом старијих
да се сачувају најлепше арије наше дедовине, а жељом
и јаком вољом групе младића да упевају и сложе своје
гласове и наши гости КД Брда основали су певачку групу
''Крајишких момака'' под руководством Миленка Праће.
Као и на сваком почетку и они су имали много проблема да
заори прави звук који осликава Крајину, али уз несебичну
помоћ старијих и искуснијих људи у доброј мери приближили су се аутентичном призвуку најлепше врсте музике.
Доказ о њиховом успеху су разна признања од 3. места на
смотри изворне песме Ојкача, Кочићевих дана у Челареву
до највећег успеха у Темишвару на европској смотри где су
проглашени за најбољу групу певача. Вечерас ће нам се
представити са три песме: ''Сви Јањани'' (Јањ), ''Ево браће''
(Змијање), ''Што сам танак'' (Петровац). Сеоски певач
дубоко проживљава оно што пева, јер је то уједно и део
његове свакидашњице. Он се идентификује са садржајем
песме и напевом који је слушао од детињства. Како би се
са садржајем оваквих песама поистоветио певач одрастао
у граду? То зависи од њега. Ако постоји интересовање за
сеоске песме, постоји и разумевање и осећај за њихове
универзалне поруке. Неки се труде да верно копирају сеоско певање, а други обрађују и стилизују народне песме.
Наша женска певачка група определила се за ову прву
врсту. Девојке вредно раде од 2006. године под водством

Промоција и пјесничко вече

Снежане Максимовић и труде се да презентују извођење
сеоских напева. Песме су сачуване у свом изворном облику и већином без инструменталне пратње. Вечерас ћете
чути песме: ''Са Опленца кликну вила'' (Шумадија), ''Ајмо
моје сеје поиграти'' (песма из северозападне Босне), ''Ој
Посавље равно поље (песма која се изводила и уз плетено
коло, Лијевче поље), а за сам крај покушаћемо ове дивне
гласове да здружимо у једну песму.'' Након ових предивних
уводних ријечи Снежане Максимовић на сцену су ступиле
пјевачке групе и по ко зна који пут показале своје умијеће,
своје дивне гласове, а прије свега велику оданост српској
изворној пјесми која, док је оваквих дјевојака и момака,
траје и трајаће.
И није се ово вече завршило само тиме, наставило се са
дружењем уз живу музику и добро расположење до касних
или боље рећи раних јутарњих сати. На крају да кажемо да
они што нису били ово вече са нама не треба да жале јер и
не знају шта су пропустили, а ми који смо присуствовали и
били свједоци ових лијепих догађаја са великом жељом и
нестрпљењем чекамо слиједећи овакав доживљај.

Регионални сусрет фолклорних група

Регионални сусрет фолклорних група мањинских етничких
заједница Горењске одржан је у недељу 17. октобра 2010.
године на Словенском Јаворнику на Јесеницама. Регионални сусрет фолклорних група мањинских етничких заједница Горењске одржан је у Културном дому на Словенском
Јаворнику, а организатори су били Јавни фонд РС за културне делатности, Подручна испостава Јесенице и Културно спортско друштво Бошњака Бисер. На овом догађају, на
коме су се учесници представили играма и песмама етничких заједница, пред пуном двораном наступиле су следеће
групе: Дечја фолклорна група Бошњака Бисер из Јесеница

са Бошњачким градским играма, Омладинска фолклорна
група Илинден Јесенице са сплетом игара Бачванка, Омладинска фолклорна група Бошњака Бисер такође са Градским играма, Фолклорна група Културног друштва Брдо са
кореографијом ''Кад бапне гоч у мене срце да искочи'', игре
и песме из Црне Траве. Фолклорна група Културно просветног спортског друштва ''Вук Караџић'' из Радовљице представила се Играма из Беле Крајине, Одрасла фолклорна
група ''Илинден'' Јесенице сплетом игара ''Ошоговка'', Фолклорна група Св. Кирил и Методије из Крања ''Преспанским
играма'' и на крају, кореографијом ''Орачки бал''- игре из
Баната, успешан наступ имала је наша Фолклорна група
СКПД ''Свети Сава'' из Крања. Регионални сусрет је постао
традиционалан, одржава се сваке године, а следеће године
биће поново у Јесеницама. Овогодишњи сусрет пратила је
и Весна Бајић Стојиљковић, стручњак за подручје фолклора, која је оцењивала наступе свих група и на основу својих
оцена и запажања одлучиће која ће група наступити на
државном сусрету фолклорних група који ће се одржати у
Марибору.

Наступ на „Разиграној младости“

Извођачки ансамбл фолклорне секције СКПД „Свети Сава“
наступио је на фолклорној манифестацији „Разиграна младост“ коју је у оквиру Дана српске културе организовало
Културно друштво Брдо из Крања. Ова манифестација
одржана је 23. октобра 2010. године у Спортској дворани
„Злато поље“ у Крању. Иако у нешто измијењеном саставу, неки од чланова стандардног састава били су одсутни,
ипак су одиграли кореографију „Орачки бал“ - игре из Баната на свој уобичајени начин, веома добро и допадљиво,
што су показале и реакције публике која је бурно наградила њихов наступ. Поред наше фолклорне групе, на овој
манифестацији наступили су: Дјечија фолклорна секција
КД „Брдо“ Крањ, СКУД „Видовдан“, КУД „Станко Пауновић“
Панчево, МКД „Кирил и Методије“ Крањ, СКД „Слога“ Нова
Горица, Вокална група „Билбил“ Нови Сад, Фолклорна група „Сава“ Крањ, КУД „Младост“ Љубљана и домаћини - КД
„Брдо“ Крањ.

’’Поздрав јесени’’ у Постојни

Женска пјевачка група СКПД „Свети Сава” Крањ

Фолклорна група СКПД ’’Свети Сава’’ учествовала је на
фолклорној и књижевној манифестацији ’’Поздрав јесени’’
која је у организацији СПД ’’Никола Тесла’’ из Постојне одржана 13. новембра 2010. Године у Дому културе Постојна.
Ово је било прво гостовање СКПД ’’Свети Сава’’ у Постојни.
Наступили су са кореографијом ’’У село кавга голема’’-игре
из околине Гњилана а поред фолклораша наступила је и
женска пјевачка група изводећи пјесме из свог репертоара. И игром и пјесмом млади фолклораши одушевили су
публику а надамо се да ће бити још прилика да наступе у
овом граду.
Душан Јовановић
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Likovne kolonije
Beno Kreže u likovnoj koloniji Rakani Novi Grad 2010, Sanja Stupar u likovnoj koloniji Izlake – Zagorje 2010
Javni fond Republike Slovenije za kulturne djelatnosti-JSKD, Kulturno
obrazovni centar Novi Grad i Srpsko kulturno društvo ''Sava'' omogućilo je učestvovanje akademskog slikara Benjamina Krežeta iz
Trbovlja u likovnoj koloniji Rakani 2010 Novi Grad, Republika Srpska od 9 – 18 avgusta 2010. U likovnoj koloniji je učestvovalo deset
akademskih slikara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Likovna kolonija Rakani je mladim slikarima omogućila odlične
uslove pored rijeke Une, u mjestu Rakani. Mladi slovenački umjetnik Beno Kreže je ostavio za sobom tri krasna likovna djela, koja će
ostati u trajnom vlasništvu Kulturo obrazovnog centra Novi Grad .
Da smo se pri odabiru umjetnika za likovnu koloniju Rakani pravilno
odlučili dokazuje i poziv i učešće istog umjetnika u likovnoj koloniji Lasta Laktaši . Učešće mladom umjetniku u Laktašima omogoćio je Siniša
Vidaković, umjetnički direktor likovne kolonije Rakani 2010 i Lasta 2010.
Našim predanim radom i saradnjom smo isto tako omogućili učešće
akademske slikarke Sanje Stupar iz Novog Grada u likovnoj koloniji Izlake –Zagorje 2010. Sanja je bila vrlo zadovoljna sudjelovanjem
u koloniji Izlake 2010, u kojoj su učestvovali likovni umjetnici iz Srbije, Kube, Njemačke, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije.
Društvo je na kraju takođe bilo zadovoljno što je ovaj projekat uspešno zaključilo, svoju misiju povezivanja umjetnika iz Slovenije i Republike Srpske nastaviće i u 2011. godini.
Cvijetin Nešković
Da bi proširilo svoje djelatnosti svako društvo se snalazi na svoj način, onako kako mu mogućnosti dozvoljavaju, uzimajući u obzir želje,
sposobnosti i perspektive. Poslije uspješnih pregovora sa generalnim
sponzorom (Porto Pub Hrastnik) i članovima Pikado kluba Porto Pub
društvo je preuzelo pikado klub koji će u buduće u državnom prvenstvu nastupati pod nazivom Pikado klub Sava Hrastnik. Generalni
sponzor i dalje ostaje Porto Pub Hrastnik.

Sanja Stupar i Beno Kreže

Rakani

Pikado klub Sava
Pod okriljem Srpskog kulturnog društva "Sava" iz Hrastnika
djeluje Pikado klub Sava

Pikado klub je u 2010. godini ostvario zapažene rezultate, a posebno
se ističu:
Državni prvaci C 501 SO za sezonu 2009/2010
Evropski prvaci C 501 SO za 2010. godinu u Leukerbadu u Švajcarskoj.
Od pikado ekipe se i u sezoni 2010/2011 očekuju dobri rezultati, a posebno na sljedećem Evropskom prvenstvu 2011. u Španiji na kome su
obezbijedili učešće kao ovogodišnji prvaci Evrope. Dobri rezultati ekipe moraju da se odraze i na finansijsko-materijalnom planu, zato koristimo priliku da pozovemo sponzore da potpomognu izvrsne sportiste.
Slavica Tripunović sa članovima Pikado kluba Sava

Za pikado ekipu nastupaju: Cvijetin Petrović - kapiten i tehnički vođa
ekipe, Mitar Živković, Andrej Adamič, Edin Avdić, Mitja Klanšičar , Damjan Smrkolj i Zvonko Brčina.
Pikado klub u sezoni 2010-2011 takmiči se u Slovenačkoj B ligi-Centar.
Pored našeg kluba u ligi se takmiče: PK Strela Velenje, Twister Orlova
vas, Sport Caffe Velenje i Tip-Top Polzela. Na prijemu koji je vođstvo
društva priredilo 12. novembra 2010. godine za članove Pikado kluba
Sava, od strane sponzora firme Moda d.o.o. Trbovlje, koja je višegodišnji sponzor SKD ’’Sava’’ Slavica Tripunović podijelila je majice u kojima
su članovi kluba isto veče nastupali protiv ekipe PK Sport Caffe Velenje i ostvarili pobjedu. Nakon par dana ponovo su pobijedili u Polzeli
i zauzeli prvo mjesto na tabeli. Inače firma Moda d.o.o. je višegodišnji
sponzor i donator.
Cvijetin Nešković
Pikado klub Sava
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Свети Димитрије-Митровдан
слава КПСД ‚’Вук Караџић’’
Културно просветно спортско друштво ‚’Вук Караџић’’ из Радовљице прославило Митровдан, своју славу
Настављајући традицију, Културно просветно друштво ''Вук Караџић'' је и ове
године 8. новембра 2010. прославило свог заштитника Светог Димитрија
онако како доликује православним
хришћанима. Ово је уједно и дан када
је рођен Вук Ст. Караџић чије име носи
друштво. Славило се у културном дому
Ланцово у близини Радовљице. Поред чланова и пријатеља друштва, на
слави су били Јанко С. Стушек, предсједник општине Радовљица, мр Драго
Војводић, предсједник Савеза српских
друштава Словеније као и представници КД ''Брдо'' из Крања, СКД ''Слога''
из Нове Горице, СКПД ''Свети Сава'' из
Крања, СКД ''Петар Кочић'' из Крања и
СПД ''Никола Тесла'' из Постојне.
Све присутне, а посебно госте, поздравио је Милан Стојановић, предсједник
друштва, и захвалио се на њиховом одзиву. Обред ломљења славског колача
обавили су Милан Стојановић, предсједник друштва, и Владислав Стојаковић уз присуство осталих гостију.
Затим је кум славе одржао здравицу,
наздравио свима и пожелио срећну
славу друштву. Присутнима су наздравили и мр Драго Војводић, предсједник
ССДС као и Јанко С. Стушек, предсједник општине Радовљица који је својом
посјетом показао лијеп гест и однос локалне заједнице према друштву.
Услиједило је послужење славског жита
и наздрављање, а онда се приступило

Ломљење славског колача

богатој трпези и закусци коју су припремили чланови друштва. Славу је
својом здравицом присутнима честитао
и Никола Тодоровић, секретар ССДС и
делегат у Скупштини дијаспоре и Срба
у региону. Наставило се уз јело, пиће и
дружење да би онда на сцену ступили
чланови фолклорне групе и одиграли игре из Шумадије. Ова фолклорна
група обновила је своје дјеловање и
надамо се да ће наставити са добрим
радом и наступима. Био је ово још један
доказ одржавања лијепе традиције и
потсјећања на дио онога што имамо у
нашој култури и духовности.
Иначе, Митровдан је православни празник посвећен Димитрију Солунском,
античком заповеднику Солуна, који је
страдао због ширења хришћанства.
Слави се 8. новембра. Празник светог

Представници друштава

великомученика Димитрија обележен је у црквеном календару црвеним
словом. Митровдан је непокретни или
стајаћи празник, што значи да је увек истог датума, односно 8. новембра по новом или 26. октобра по старом календару. У нашем народу Митровдан је једна
од већих слава, крсно име неких еснафа
и дан одржавања заветине у многим
местима. Уочи Митровдана и Ђурђевдана треба да је свако код своје куће,
јер ко тада не буде код своје куће, тај ће
преко целе године ноћивати по туђим
кућама. Обичај је код нашег народа да
се на Митровдан отпуштају слуге којима је истекао уговор и изнајмљују нови.
Овај дан је легендаран и по томе што су
се хајдуци тада растајали да би негде
презимили зиму и поново се састали о
Ђурђеву дану следеће године. Митров
данак, хајдучки растанак; Ђурђев данак
хајдучки састанак.
Душан Јовановић

Славска здравица
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Слога одушевила Праг,
Праг одушевио Слогу
Фолклорна секција Српског културног друштва ''Слога'' из Нове Горице у периоду од 4. до 7.11. 2010. године гостовала
је у главном граду Чешке, Прагу, на међународном фолклорном фестивалу ''Прагуе Данце Опен 2010''.
Фолклорна секција СКД ''Слога'' која у овом
саставу и на нови начин ради непуне три
године по први пут је учествовала на једној
овако великој манифестацији и по први пут
фолклораши су имали прилику да доживе
прави фолклорни фестивал на коме је учествовало више од 50 различитих фолклорних
ансамбала из Италије, Словеније, Србије,
Чешке, Украјине, Бугарске и Хрватске.
Манифестација на којој је учествовало
више од 2000 фолклораша одвијала се на
позорници Топ Хотела у Прагу и оставила
је убједљив печат на све фолклораше СКД
''Слога'' који су се за тај фестивал марљиво
и брижно спремали. Кад су изашли на сцену
не само што су дали свој тренутни максимум, него су доживјели овације више од 700
гледалаца који су били одушевљени наступом фолклорне секције. Извели су пјесму
''Густа ми магла паднала'' и игре из Лесковачке Мораве, из југоисточног дијела Србије, и
показали великом броју гледалаца на који
начин и како добро раде. Млади фолклораши, први пут затечени на једном овако великом фестивалу, показали су велику мјеру
зрелости и одговорности и били су одлична
пратња на једном таквом путу.
Циљ одласка у Праг, наравно, био је учешће
на фестивалу, али су наши марљиви фолклораши заслужили да се и опусте и уживају

у резултатима свога рада и труда. Тако су у
два наврата, у два дана, обишли центар прелијепог главног града Чешке који је са својих
више од милион становника и својом импозантном архитектуром и огромним улицама
са великим бројем људи, одушевио наше
омладинце и дјецу. На истом фестивалу
гостовали су и пријатељи ''Слоге'', друштво
''Коста Абрашевић'' из Панчева и друштво
''Младост'' из Залужана који су већ гостовали у Новој Горици и на тај начин у Чешкој још
надградили своје пријатељске везе и позитивну енергију која влада међу групама.
Наши фолклораши су тамо, наравно, створили још више пријатељстава и после свог

Моторијада Модрича 2010
Мото секција СКД ‚’Слога’’ из Нове Горице
учествовала на Моторијади Модрича 2010
Први дан
Полазак на моторијаду у Модричу био је
24.07.2010. Зборно мјесто било је на паркингу испред стана Недељка Вукашиновића
у старој Горици око 5 сати ујутро. На пут су
кренули мотористи Славиша Јанковић,

Војин Јанковић, Миленко Пејић, Петра Савић, Лана Пејић, Вид Дуроњић, Виолета Дуроњић, Жељка Радић, Мићо Јаћимовић, Даниел Вукановић, Недељко Вукашиновић, Татијана Вукашиновић и Бранко Лозар. Наше
прво заустављање било је на бензинској
пумпи Вогорско на којој смо купили вињете,
наточили гориво и угријали љуте машине.

наступа добили немали број позива да буду
гости у Хрватској, Србији, Украјини и Бугарској. Група је у сва четири дана заједничког
живота и дружења показала велику мјеру
стрпљења, доброг и лијепог понашања и
великог талента као и потенцијал да својим
радом на начин на који су започели брзо
пређу оквире свог досадашњег рада, те да
у будуће још чешће посјећују и веће и боље
фестивале. Било ми је у велико задовољство
дружити се са вама и надам се да ћете истим
путем наставити да идете и даље.
Милан Гламочанин
Наставили смо пут према Брежицама, поново смо наточили гориво и доручковали.
Сљедеће наше заустављане било је у Новској. Ту смо се одморили уз кафу, одмор је
трајао 45 мин. У Модричу смо стигли око 11
сати и одмах отишли у камп да се пријавимо. Након пријављивања слиједио је ручак
и повратак у камп у који су већ пристигли
мотористи из читавог региона. Слиједило је
заједничко дружење и колективна вожња
градом. О атмосфери и музици нема потребе да вам извјештавам јер је све било сјајно.
Требало је осјетити ту чар, а све је документовано и фотографијама.
Други дан
Другог дана, 25.07.2010. зборно мјесто било
је код куће Вида Дуроњића. У 11 сати кренули смо према Бањој Луци да обиђемо
престоницу Републике Српске. Затим смо
се упутили на ручак у ресторан „Језеро Трн“
недалеко од Бање Луке. Ту смо се задржали
уз добар ручак до 17 сати, а потом кренули
према Новој Горици у коју смо стигли око 21
сат. Моторијада је постала традиционална
маршута наше секције, зато позивамо све
заинтересоване мотористе да нам се придруже и са нама уживају идуће године.
Мото секција СКД ''Слога''
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Срби из Будимпеште
у посјети Словенији
Вишедневни излет Срба из Будимпеште искоришћен за посјету Загребу, Пули, Трсту, Ријеци, Љубљани и Белој Крајини
У организацији Српске самоуправе у Будимпешти група Срба из овог града учинила је
вишедневни излет са намјером да посјети
своје сународнике који живе у Хрватској,
Италији и Словенији. На свом путовању
прво су се задржали у Загребу гдје су се састали са представницима тамошњих Срба и
Српске православне цркве. Своје путовање
наставили су према Пули, а затим отишли у
Италију до Трста. У Трсту су такође посјетили
Србе који тамо живе и Српску православну
цркву. У повратку из Трста свратили су до
Ријеке да би затим своје путовање наставили према Љубљани.
У недјељу 27. септембра 2010. прије подне
стигли су у Љубљану. Ту су прво били на литургији у православном храму Св. Ћирила
и Методија, а око подне у пратњи водича
Драгана Бекчића отишли до Бледа гдје су
се задржали до вечерњих сати. Пред православном црквом у Љубљани срели су се са
представницима Друштва српска заједница.
Истог дана увече у кампу Јежица, гостиона Штерн, имали су сусрет са делегацијом
Друштва Српска заједница коју је предводила Душанка Ћирић, предсједник друштва, а
Српску самоуправу у Будимпешти, односно
њихову делегацију предводио је предсједник Борислав Рус. Сусрет са старим познаницима био је топао и срдачан. Водио се разговор о темама везаним за дјеловање српских
организација и живот Срба у Мађарској и
Словенији. У току разговора дотакнуте су
неке теме које могу бити од обостране користи. На крају разговора договорено је да
се крене са конкретном сарадњом, посебно
на културном подручју, и да се измијењају
информације у вези са гостовањем и приказивањем културне дјелатности Срба из
Будимпеште. Ове идеје са задовољством су
прихваћене у нади да ће доћи до конкретних резултата.

Црква Св. Петра и Павла у Милићима
Други дан боравка у Словенији Срби из
Мађарске искористили су за посјету Белој
Крајини. С обзиром да су први пут у тим
крајевима, са њима је ишао и Марко као водич, као и писац ових редова. Путовање аутопутом, затим преко Новог Места, Метлике
и даље према селима у којима су живјели
или још увијек живе Срби који су се у ове
крајеве доселили прије више вијекова. У
раним поподневним сатима стигли смо у
Милиће гдје нас је дочекао мјештанин, не
знам како му је име, да би онда пјешице око
пола километра стигли до православне цркве Св. Петра и Павла. У цркви је споменути
мјештанин говорио о историји Срба са ових
простора, њиховом досељавању, животу и
свему другом што је везано за њихов прошли и садашњи живот. Поред тога посјетиоци
су имали прилику да се упознају са историјатом и дјеловањем цркве Св. Петра и Павла. С
обзиром да је у групи посјетилаца био и Зо-

У цркви у Милићима
ран Остојић, православни свештеник из Будимпеште, као и чланови црквеног хора, искористили су прилику и отпјевали неколико
духовних пјесама. Нас неколицина, међу
којима и Снежана Миливојевић, новинарка, уредница програма на српском језику
мађарске телевизије, наша познаница која
је прије неколико година снимила емисију о
нашем друштву, посетила је српско гробље
у Милићима.
Тиме се завршила посјета Белој Крајини.
Гости из Будимпеште барем дјелимично
упознали су се и са Србима који овдје живе.
Дошло је вријеме поласка. Кренуло се према
словеначко-хрватској граници, а Марко и ја
били смо као предводница. Опростили смо
се од наших драгих пријатеља и гостију у
нади да ћемо се ускоро поново срести.
Душан Јовановић

Разговори у Љубљани
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Energija, ljubav, inspiracija
Dragana Jovanović svojom muzikom očarala publiku u Gradskom muzeju u Ljubljani
Dva dana po „bratimljenju“ gradova
Ljubljana -Beograd, desio se MUZIČKI
HEPENING 26.11.2010 u Gradskom muzeju u Ljubljani. U organizaciji Društva
Srpska zajednica u Ljubljani, koja je više
puta ostvarila vrhunske projekte i ovoga
puta se desio veoma uspešan projekat,
koji je omogućio JSKD. Koncert koji će
se pamtiti po kvalitetu i vrhunskom artističkom nivou, napravio je „iskorak“u veoma kvalitetnom kulturnom životu Ljubljane. „Razmažena“ ljubljanska publika
je na koncertu koji se desio u Gradskom
muzeju, ubrzo shvatila da prisustvuje
koncertu koji je verodostojno opravdao
naziv ENERGIJA, LJUBAV, INSPIRACIJA.
Dragana Jovanović je magistar kompozicije i docent na Fakultetu muzičke
umetnosti u Beogradu. Kompozicije joj
se izvode u više zemalja Evrope i Kanadi.
Dobitnik je više nagrada za stvaralaštvo.
Bila je član žirija na državnim i me���
đ��
unarodnim takmičenjima. Komponuje
muziku različitih žanrova. Poznata je i kao
autor muzike za igrane i dokumentarne
filmove kao i za tv serije. Deluje kao aranžer i producent. Njenu muziku izvode
vrhunski solisti, kamerni sastavi, horovi i
orkestri. Na koncertu u Gradskom muzeju predstavili su se me�����������������
đ����������������
unarodno priznati solisti iz Slovenije i Srbije. Nastupili su:
Gudački orkestar „ARSEIA“ Škofja Loka sa
dirigentom Arminom Sešekom, Nataša
Paklar Marković, Zoran Marković, Ana i
Kaja Sešek, Jasna Jan Sešek, Kristina Arnič, Relja Turudić, Ana Marija Srejić, Ervin

Dragana Jovanović i Armin Sešek

Luka Sešek, Minja Spasić, Tatjana Krpan,
Ana Krpan, Ansambel čelista prof. Miloša
Mlejnika sa studentima, Branka Ivanović,
Dragana Jovanović.
Da bi ovo veče bilo još drugačije je svojim šarmom i talentom doprineo i priznati glumac Jure Ivanušič. Dragana Jovanović kompozitorka različitih žanrova
je ostvarila sjajne saradnje sa solistima,
glumcima, rediteljima, dirigentima i
nastale su „nevidljive“ niti koje čvrsto
povezuju kompozitorku sa vrhunskim
solistima.
Posle koncerta su se čule izjave „Shvatam
ovaj koncert kao poklon“. Na prijatnom
koktelu koji je usledio posle koncerta, solisti i režiseri iz različitih gradova Evrope,
koji su bili prisutni kao publika, izrazili su
želju da i oni izvode Draganinu muziku.
Vrstili su se dogovori a ushićena publika

Tatjana Krpan i Dragana Jovanović

je želela da se upozna sa karizmatičnom
kompozitorkom čiju muziku karakteriše
raskošna muzikalnost i intezivnost. Neosporno je da kompozitorka zahvaljujući
svom ogromnom talentu i znanju svakom instrumentu pristupa na originalan
način i potencira kvalitete različitosti.
Intezivnosti svakako doprinosi i ritam
koji pulsira i komunicira sa raspevanim
temama i dovodi do gradacije na spontan način. Pojedine kompozicije iz opusa
kompozitorke, možemo smatrati kao
umetnička remek dela naše epohe.
Sa sigornošću možemo tvrditi da smo
te večeri zahvaljujući i izvrsnim solistima,
prisustvovali koncertu koji će se pamtiti,
koncertu koji pomera granice kvalitetom
i daje nadu da i u ovom veku postoje
kompozitori kao Dragana Jovanović koji
pišu muziku koju muzikalni virtuozi izvode sa uživanjem, a publika to prihvata sa
oduševljenjem i zahvalnošću.
Tatjana Krpan

Učesnici koncerta

Децембар 2010

|

Из друштава

|

23

Вукови дани
Трећи пројекат нашег друштва који је суфинансиран од
стране Јавног фонда Републике Словеније за културне
дјелатности и општине Радовљица су ''Вукови дани''.
Овом манифестацијом желимо оживјети успомену на
Вука Стефановића Караџића, нашег великог реформатора српског језика, који је био књижевник, самоук
филолог и етнограф. Желимо сачувати српску културу
и обичаје, те обогатити културно догађање у општини
Радовљица, јер мислимо да је тих догађања још увјек
премало. Желимо показати и дио тога чиме се бавимо,
културни програм у извођењу КПШД ''Вук Караџић''
састављен од игре, пјесме и поезије. За сваког по нешто. Први дио изведен је на Јесеницама у септембру, а
из техничких разлога фолклорно вече одгодили смо за
20.11.2010. Припреме за сваку манифестацију, па и за
ову, морају почети много раније. Тако смо на састанку
Извршног одбора друштва у септембру одлучили да овај
дио буде у Радовљичкој опћини, тачније у Дому Културе
у Кропи. Зашто баш у Кропи? У Кропи смо након дуже
паузе имали први наступ марта месеца на међуопштинском такмичењу на коме смо пробили лед, и ево, ово
ће нам бити јубилејни десети наступ ове године. У Кропи живи око стотињак Срба који чине велики проценат
становништва, али нажалост многи се скривају као да се
стиде свога поријекла. Није то случај само у Кропи, има
још и слабијих мјеста по том питању. Поводили смо се
за тим да дворана не буде празна јер нас је то највише
бринуло, зато је улаз био слободан. Највећи разлог је био
што је бина прекрасна, обновљена прошле године, мало
догађања током читаве године, наша фолклорна група већину године тренирала је на тој бини па се некако
осјећамо као домаћи. Најам сваке мало боље дворане
скупо се плаћа, а нама сваки евро много значи као и свима који се баве овим послом, Ову дворану смо добили на
услугу бесплатно, зато много хвала општини Радовљица
која је власник и Мјесној заједници Кропа која управља
двораном. На прве Вукове дане одлучили смо се да позовемо она друштва која немају много прилике да наступају и нису оптерећена попут друштава која имају јаке
фолклорне групе. Тако смо изабрали за сваког по нешто.
Наши гости су: СКД ''Петар Кочић'' из Крања, СКД ''Никола
Тесла'' из Филаха, МКД ''Илинден'' из Јесеница и домаће
друштво ''Рибно''. Око пола шест после подне дворана се
почела полако пунити и на наше велико задовољство у
шест сати је била пуна, тако да није било ниједног разлога за одлагање почетка манифестације. На бину излазе
водитељи Радојка Зупан и Милош Жујић, након уводног
поздрава у име организатора захваљују се Јавном фонду РС за културне дјелатности и општинама Радовљица
и Блед за финансијску подршку, КС Кропа за уступљену

дворану и глумици Весни Анђелковић за помоћ око
пројекта. Затим на бину позивају предсједника друштва
Милана Стојановића да отвори манифестацију.
Предсједник излази, обраћа се присутнима, све скупа од
срца поздравља у име друштва ''Вук Караџић'' и у своје
лично име, посебно поздравља све учеснике и представнике српских друштава, представнике Културног
друштва ''Јеловица'' са Ланцова и представнике Мјесне
заједнице Кропа. Захваљује се свима који су допринијели
да се овај наш вечерашњи сусрет оствари, проглашава
ову манифестацију отвореном у жељи да она постане
традиционална, у циљу очувања српске културе и идентитета.
Послије предсједниковог обраћања присутнима слиједи
краћи опис нашега друштва, а затим се водитељи обраћају публици овим рјечима ''Како вече може да буде
лијепо показаће и наш вечерашњи програм у којем ће
наступити фолклораши, женска пјевачка група друштва
"Вук Караџић" и рецитатори. Вјерујемо да је пред нама
једно лијепо јесење вече, Вуково вече! Да не бисмо много чекали, кренимо''.
Програм отварају наше дјевојке са пјесмама ''Ој, Косово,
Косово'' и ''Густа ми магла паднала''. Дјевојке су побрале огроман аплауз, а ми настављамо са ''Здрављицом''
коју је написао Вук Стефановић Караџић а рецитује је
члан наше литерарне секције Радослав Милановић.
Водитељи нам читају Вукову биографију, а послије тога
представља се наша фолклорна група играма из Чачка.
Из Аустрије су нам дошли наши драги пријатељи из СКД
''Никола Тесла'' из Филаха и њихова најмлађа група изводи кореографију "Игре из Шумадије". Вођа и кореограф
је Бранко Катанић. Публика није жалила своје дланове
- млади извођачи награђени су аплаузом током свог
наступа. Снежана Радић, чланица литерарне секције
КПШД ''Вук Караџић'', рецитује Вукову пјесмицу ''Три птичице''. Стални гости на нашим манифестацијама са нама
су и вечерас, овог пута са старијом фолклорном групом
МКД ''Илинден'' из Јесеница који су се представили сплетом игара: ''Жени се Радо'', ''Јанко Јанке'', ''Натрипати'' и
''Елено моме''. Аутор кореографије је Тодор Стоименов, а
вођа групе Михајло Ђорђевски. Затим настају овације, на
бину излази најмлађи члан наше фолклорне групе и наш
понос, Огњен Гиговић, и рецитује пјесмицу под називом
''Најмања песма''. Млад, ни у школу није пошао, а тако
хладнокрван. Буран аплауз, а он чека да престане и онда
почиње рецитал. Такву хладнокрвност немају ни много
старији. Сви присутни су одушевљени. По први пут је
са нама и фолклорна група ''Рибно'' која је извела сплет
горењских игара под вођством Францке Личар. Иако су

Огњен Гиговић

наши гости по први пут, то неће бити и задњи, показали
су то послије на забавном дијелу нашег програма.
Кореографију из Босне ''Игре са Змијања'' коју је поставио Мирко Абрашевић под вођством Дрене Шобот изводи старија група СКД ''Петар Кочић'' из Крања која је обогатила наш програм својим ношњама и кореографијом
која се не виђа често. Опет се враћамо поезији и Вуку
Караџићу. А какво би то вече посвећено Вуку Караџићу
било кад наш пјесник Радослав Милановић не би написао пјесму посвећену том великом човјеку. Пјесму Вуку
чита сам писац. Мало пјесме, рецитала, игре и програм
иде самом крају, на бину излази не много стара фолклорна група СКД ''Никола Тесла'' из Филаха и представља се играма из околине Ужица под вођством Бранка
Катанића. Као што и приличи, програм затвара наша
фолклорна група изводећи ''Игре из Беле Крајине'', аутор
кореографије је Јован Мијалковић, а вођа групе Жељко
Милановић. Бином се забијелило, а двораном проломио
аплауз. Група која заједно тренира једну годину ово је
заслужила, а показала је такође да се радом далеко долази. Хвала им. Слиједи подјела признања и први дио
програма се завршава.
Селимо се у дворану Културног дома Ланцово, у нашу
стару базу, и настављамо дружење и забаву уз живу
музику. У паузи, у препуној дворани на Ланцову имали
смо још неких догађаја. Глумица Весна Анђелковић је
одиграла један одломак из своје монодраме под називом ''Ја Неђмија'', а у наставку вечери подијелили смо
признања нашим вјерним члановима за 15 година чланства у друштву. Мислим да је ред и да их споменемо.
То су Никола Глушица, Стана и Никола Јовић, Милован
Марковић, Лазарка и Радослав Милановић, Манојло
Нуждић, Здравко Станојевић, Анка и Владислав Стојаковић, Ратибор Тешановић, Михајло Васиљевић и Божица
и Недељко Видић. Честитамо им и желимо да још многа
љета будемо заједно. Дружење је настављено до касно
у ноћ .
Велико задовољство нам је што је све испало како треба,
што смо добили похвале од домаћина, у овом мјесташцу
живим већ 36 година, а до ове године ниједна српска
представа није овдје одржана. Сад сам сто посто увјерен
да је ово био прави потез. Још једно велико хвала свима
који су доприњели да ова манифестација успије.

Женска пјевачка група КПШД „Вук Караџић”

Милан Стојановић
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Поздрав јесени
Да и јесен може бити лијепа показало се на фолклорно-књижевном сусрету у Постојни
Српско просветно друштво „Никола Тесла“
из Постојне жељело је да поздрави овогодишњу јесен на посебан начин, што им је и
успјело организујући сусрет фолклораша и
пјесника на коме су присутни имали прилику да проведу једно лијепо вече уживајући
у пјесми, игри и поезији. Све то десило се
13. новембра 2010. године у Културном
дому Постојна који је за ову прилику био
допро попуњен љубитељима фолклора и
поезије.
Почело је уобичајеном најавом, а прилику
да поздрави публику и госте имала је мр Весна Анђелковић, глумица. Својом уводном
ријечју представила је циљ овог сусрета, а
затим поздравила госте који су се одазвали
позиву и присуствовали овој приредби а
то су: Јернеј Вербич, предсједник општине
Постојна, протојереј стафрофор Томо Ћирковић, парох копарски, мр Драго Војводић,
предсједник Савеза српских друштава Словеније, затим представници друштава која
су наступала у програму и други.
Након поздрава водитељка је на бину
позвала Јернеја Вербича, предсједника
општине Постојна који је и овог пута топло и срдачно поздравио све присутне и
напоменуо значај очувања националног
идентитета и богаћење културних садржаја
у Постојни. Сам је на бину позвао Тому Ћирковића, пароха копарског и том приликом

Поглед на гледалиште
измијењали су књиге. Парох Ћирковић такође је поздравио присутне и пожелио им
да и даље раде на очувању српског културног и националног идентитета.
Присутнима се поздравом обратио и Боро
Мирић, предсједник СПД „Никола Тесла“, а
затим позвао мр Драгу Војводића који се
обратио публици и гостима и отворио ову
манифестацију.
Водитељка мр Весна Анђелковић подсјетила је да су ове сусрете финансијски и материјално помогли Јавни фонд РС за културне
дјелатности и општина Постојна. Како јесен
може да буде лијепа показао је и програм

Мјешовити хор Постојна

Фолклорна група СК ‚‚Никола Тесла’’ Филах

у којем су наступили млади фолклораши
као и чланови пјевачких група. Као први
учесници у овом програму наступиле су
Валерија Лазић и Јања Ковачић у дуету које
су отпјевале пјесму „Молитва“. Водитељка
је затим одрецитовала пјесму „У позну јесен“ од Војислава Илића да би потом најавила фолклорну групу СПД „Никола Тесла“
из Постојне која се представила играма из
Шумадије и за свој наступ добила заслужен
аплауз публике.
„Јесен стиже дуњо моја“ назив је пјесме
коју је прочитала водитељка програма да
би на сцену ступили гости из Филаха, чланови Српског клуба „Никола Тесла“, фолклорна група која се представила играма
из Србије. Ова млада група покупила је
симпатије и аплаузе публике која је са одушевљењем пратила њихов наступ.
Поново су на сцени гости, овог пута из
Крања, фолклораши Српског културнопросветног друштва „Свети Сава“ којима
се пружила могућност да први пут наступе
у Постојни и за ову прилику извели су кореографију игре из околине Гњилана. Као
и више пута до сада, и овог пута су веома
лијепо и квалитетно извели ову кореографију. Опет су на сцени гости из Филаха, овог
пута млађа фолклорна група која је одиграла игре из Србије и за свој наступ добила
велики аплауз публике.
Мало се застало са игром да би присутне
у дворани својим наступом одушевио Мешовити пјевачки хор Постојна, а публика је
знала да награди њихов заиста предиван и
квалитетан наступ. Из свог репертоара отпјевали су пјесме: „Šürka je Tisa“ (народна
из Прекмурја, аранжман Мојца Прус), „Ive“
(народна из Чичарије, аранжман Мирко
Слосар), II. руковет, Стеван С. Мокрањац,
„Dajte, dajte“ (народна из Истре, аранжман
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Алдо Кумар), „Da lipa ma! Ke bej na je?“ (народна из Резије, аранжман Амброж Чопи).
И даље смо код пјесме. Женска пјевачка
група СКПД „Свети Сава“ представила нам
се сплетом песама, отпјевале су „Запели се
два славеја“ - коледарска песма, Ошљане –
Тимок, „Ајмо моје сеје поиграти“ - Западна
Босна, „Ој Посавље, равно поље“ - песма
која се изводила и уз плетено коло - Лијевче поље, а њихови дивни гласови одјекивали су двораном.
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Фолклорна група СКПД ‚‚Свети Сава’’ Крањ

Поново су прилику добили гости из Филаха који су извели шопске игре да би онда
Валерија Лазић и Јања Ковачић још једном
добиле прилику и отпјевале још једну пјесму. А након одрецитоване пјесме „Јесење
лишће“ Вере Торњанске домаћини су поново дошли на ред и одиграли игре са Озрена.
На крају програма Боро Мирић, предсједник СПД „Никола Тесла“ Постојна подијелио
је свим учесницима признања за учешће.
Након тога прешло се у Ђачки дом Постојна
гдје се наставило са вечером и дружењем
уз живу музику.
Душан Јовановић

Фолклорна група СПД ‚‚Никола Тесла’’ Постојна

Посавско-требавачко посело
Велико богатство сваког друштва је да у својим редовима има што више активних секција
Српско културно друштво „Слога“ из Нове Горице може
слободно да се похвали да све секције које се налазе у саставу
друштва раде успешно и на задовољство својих чланова,
сваке године напредују и постају све масовније. После
многобројних наступа фолклорне, спортске и мотористичке
секције, ових дана тј 27.11.2010. са својим програмом
представила се и секција изворне музике. Приређени
програм заслужује све похвале и на велико задовољство
оних чланова који са задовољством прате и уживају у овој
врсти музике, могли су на лицу места да уживају уз кајде
које су изводили Недељко Живановић, Ацо Симић, Милош
Јаћимовић и Миленко Пејић. Такође велике аплаузе су
заслужено добили, Милосав Савић на виолини и млади Рашо
на шаргији. Што је програм више одмицао и расположење
код чланова је расло, тако на велико изненађење за наше
чланове је појављивање изузетно добре изворне групе
„Весели кумови“ који су пуну дворану у Ловачком дому дигли
на ноге. Врхунац програма је наступ фолклорне секције,
која се представила са песмом „Густа ми магла паднала“ и
кореографијом игре из Лесковца. Млади чланови фолклорне
секције иако нису били у комплетном саставу, наишли су
на велико одушевљење присутних чланова друштва као и
симпатизера. Замишљено посело изворне групе, можемо
слободно да кажемо да је нешто ново, што је виђено на овим
просторима, тако да са радошћу очекујемо поново слично
дружење. За овакав квалитетан програм је најзаслужнији
председник изворне секције, Недељко Живановић, као и сви
они који су радили и наступали те феноменалне вечери.
Илија Јанковић
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Vojvodina u
zagrljaju Gorenjske
Još jedna manifestacija SKPD ’’Sveti Sava’’ iz Kranja vezana za obilježavanje 20-godišnjice postojanja društva
Čekalo se nekoliko mjeseci dok konačno nije
pao dogovor u vezi gostovanja Folklornog
ansambla Doma kulture ’’3. oktobar’’ iz Banatskog Novog Sela. Došao je i taj željno očekivani dan, dođoše Banaćani, zagrliše ih domaćini,
članovi SKPD ’’Sveti Sava’’ iz Kranja, zagrli ih
Gorenjska koja pokaza svoju dobrodošlicu.
Kako je već unaprijed dogovoreno, za ovu prigodu upriličen je koncert narodnih pjesama i
igara koji je na želju Franca Čebulja, predsjednika opštine Cerklje na Gorenjskem, održan u
Kulturnom hramu ’’Ignacija Borštnika’’ u ovom
malom ali lijepom gradiću ispod Krvavca. Razlog za ovakav poziv i želju uslijedio je nakon
veoma uspješnog koncerta ’’Tamburice povezuju kulture’’ održanog 19. juna 2010. takođe
u sklopu obilježavanja 20-godišnjice SKPD
’’Sveti Sava’’ kojim su bili oduševljeni svi koji
su imali priliku da prisustvuju ovom divnom
događaju.
I tako, okupiše se 27. novembra 2010. godine u
dvorani Kulturnog hrama ’’Ignacija Borštnika’’
folkloraši Doma kulture ’’3. oktobar’’ iz Banatskog Novog Sela, zatim AFS ’’Sava’’ iz Kranja,
uz njih i pjevačka grupa i naravno domaćini,
SKPD ’’Sveti Sava’’. Loše vrijeme je prouzrokovalo slabiju posjetu, ali to nije bio razlog da sve
ono što se dešavalo u ovom prelijepom zdanju
ne bi zadovoljilo prisutne koji su sa velikom
pažnjom pratili sve izvođače koji su ovo veče
nastupali.
’’Nevidljivi voditelji’’ Snežana Maksimović i Igor
Kalabić na poseban način vodili su program i
najavljivali nastupe folklornih i pjevačkih grupa. Čast da otvore program i prvi nastupe
pripala je gostima iz Banata, članovima folklornog ansambla ’’3. oktobar’’ koji su se predstavili izvodeći koreografiju pod nazivom "Al je
Maca pogana", igre iz Banata, autor koreografije Miroslav Bata Marčetić, muzički aranžman

prof. mr. Žanijel Šublja. Jedna lijepa i zanimljiva koreografija sa čuvenim banatskim pošalicama, igrom i pjesmom.
A onda iz Banata pjesmom odosmo do Kosova i Metohije, do Župe Sirinićke i to uz
pomoć Ženske pjevačke grupe SKPD ’’Sveti
Sava’’ Kranj koja je otpjevala pjesmu ’’Cveto,
mori Cveto’’ da bi zatim na scenu prvo stupili
momci iz ovog društva i pjesmom "U selo kavga golema" najavili igre iz Gnjilana koje su po
ko zna koji put odigrali onako kako samo oni
znaju i umiju. Vratismo se na Gorenjsku, gosti
iz Kranja, članovi AFS ’’Ozara’’ izveli su veoma
zanimljivu koreografiju "Kranjsko žegnanje",
gorenjske igre koje u sebi nose kako šaljive
elemente tako i spretnosti igračica koje na glavi nose bokale vina i korpe. Autor ove koreografije je Branko Šmid.
Dok su se folkloraši spremali za sljedeći nastup
Narodni orkestar Doma kulture ’’3. oktobar’’ iz
Banatskog Novog Sela izveo je splet melodija,
a posebne ovacije publike zaslužio je Bojan
Boljanac, solista na panovoj fruli. Orkestar je
ostao i dalje na sceni da bi mu se onda pridružili folkloraši ’’3. oktobra’’ koji su odigrali koreografiju Vlaške igre iz okoline Crne Reke. Autor
koreografije je Dragan Paunović, a muzičkog
aranžmana Žanijel Šublja.
Članice Ženske pjevačke grupe SKPD ’’Sveti
Sava’’ pustiše iz svojih grla čist, mlad i sladak
glas i otpoče pjesma ’’Zapeli se dva slaveja’’ - koledarska pesma, Ošljane – Timok, a nakon nje i
’’Ajmo moje seje poigrati’’ - Zapadna Bosna pa
onda ’’Oj Posavlje, ravno polje’’ - pesma koja se
izvodila i uz pleteno kolo - Lijevče polje.
Banaćani nas odvedoše do Studenice da bi
nam pokazali igre iz ovog kraja pod nazivom
"Oj devojko, žuta kruško", koreografija Miroslav Bata Marčetić, a muzički aranžman Žanijel Šublja. Svojim nastupom dobro su zagrijali

SKPD „Sveti Sava”

AFS „Sava”
srca i dlanove publike koja je burnim aplauzom nagradila njihov nastup.
Da se i stariji ne daju tako lako pokazali su
članovi Muške pjevačke grupe AFS ’’Ozara’’
Kranj koji su oduševili publiku pjevajući prvo
gorenjsku narodnu pjesmu ’’Lepših fantov pa
res ni’’ a onda narodnu ’’Beli grad’’.
Narodni orkestar iz Banatskog Novog Sela
još jednom je izveo splet narodnih melodija,
a njihove kolege, folkloraši, nastupiše sa lijepim i zanimljivim igrama iz okoline Niša. Ovu
koreografiju uradio je Dragan Mićić, a muzički
aranžman Sorin Boljanac. Na taj način završili
su gosti iz Banata svoj nastup, a oduševljena
publika tražila je da još nastave i naravno uslijedio je nastup na bis.
Kraj programa pripao je domaćinima, folklorašima SKPD ’’Sveti Sava’’. Počelo se igrama iz
Banata, pa kao da je red bio da se tako i završi.
Zato oni izvedoše ’’Orački bal’’ - igre iz Banata, isto tako dobro, lijepo i lepršavo kao i do
sada. Na samom kraju pojavi se ’’nevidljiva
voditeljka’’ Sneža i pozva Milića Miću Gazibaru da uruči priznanja svima koji su nastupali
i uljepšali ovo jesenje veče. Tako se završi još
jedan koncert, a druženje se nastavilo u Kulturnom domu Kokrica, naravno uz muziku,
pjesmu, igru i dobro raspoloženje.
Dušan Jovanović

Folklorna grupa DK „3. oktobar”
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Svuda pođi, kući dođi
Da se može povezati savremenost sa tradicijom pokazali su mladi iz SKUD ''Vidovdan'' u programu pod nazivom ''Svuda
pođi, kući dođi'', srpski običaji od rođenje do krštenja
Narodni običaji, tako šaroliki i raznovrsni, ipak imaju jednu
zajedničku zlatnu nit koja ih sve povezuje. Ta zlatna nit jeste očuvanje identiteta naroda, ali i svakog pojedinca u tom narodu.
Srbi su narod sa bogatom tradicijom, koji se, zbog različitih istorijskih okolnosti suočavao sa velikim iskušenjima njenog očuvanja. Međutim, mnogi običaji Srba su tokom dugog vremenskog
perioda bili izgubljeni ili potisnuti. Danas, u izmijenjenim okolnostima, unutar srpskog entiteta, postoji sve veća težnja da se
većina običaja obnovi i utka u kontekst savremenog života. Ali,
da li znamo šta su običaji, koliko su se sačuvali do danas u svom
izvornom obliku i značenju i kako se poštuju?
Članovi SKUD Vidovdan osetili su potrebu da pored narodne igre
i pesme koje ruku na srce najviše zanimaju i privlače mlade u
društvo, pripreme još nešto više. Nešto drugačije. Ali ipak na
zanimljiv i šaljiv način kako bi ostalo u sjećanju svih koji su odgledali predstavu koju su spremili. Kroz razgovore članovi SKUD
''Vidovdan'' osjetili su potrebu da se bolje upoznaju sa svojim
običajima i korijenima, shvatavši da tako mogu bolje upoznati
i sami sebe. Od mnogo ideja koje su im bile na umu odlučili su
da krenu korak po korak. Srpske običaje će prikazati u više predstava, a počeli su na početku. Život čovjekov prolazi kroz mnoge
i razne faze ali jedna bez koje ne mogu nastati ni razvijati se ni
ostale jeste rođenje čovjeka. Iako čovjek u vrijeme svog rođenja
naravno nije ni svjestan šta se to oko njega događa tek kasnije
shvati kakav i koliko značajan događaj je bilo njegovo rođenje,
njegov dolazak na ovaj svijet.
''Čudni su putevi Gospodnji'' ali je ponekada i začuđujući i divljenja vrijedan način na koji mladi žele da očuvaju svoj identitet,
ono svoje što u sebi nose, bez obzira gdje žive. Čak se i preko
fejsbuka može komunicirati sa prošlošću, ako ništa drugo onda
upoređivanjem sadašnjeg sa prošlim. Laptop, mobitel, fejsbuk
nisu prepreka da se pokaže kako se sada radi a isto tako i da
se upozna i sazna kako se to nekad radilo. A mlade, od kako je
svijeta i vijeka, najviše, barem bi tako trebalo da bude, zanima
ljubav. Danas mladi ''ašikuju'' preko fejsbuka, kao da im nije potrebno da vide djevojku, momka a nekada je to bilo drugačije,
prvo se udvaralo na prelima, igrankama, seoskim slavama i tako
dalje a krišom se ''ašikovalo'' ispod prozora ili drugih skrivenih
mjesta. Momci su prilazili djevojkama a danas nije ništa strašno
ako se djevojka udvara momku. Drugo vrijeme, druga nafaka.
Tako je publika imala priliku da vidi kako se sada radi, to su pokazali Aco, Suzana, Bojana i Jovan.
A kako je nekada bilo, kako se udvaralo, kako su momci prilazili
djevojkama, kako su djevojke između sebe razgovarale o svojim, a češće o drugim momcima pokazali su Slađana S., Marina
Ć., Tamara K., Sanja D., Danijel, Tanja, Maja L., Stefan, Miloš,
Nataša, Violeta, Dejan i grupa najmlađih članova društva. Na

sceni koja je priređena tako da prikazuje jedno domaćinstvo sa
starim namještajem i drugim stvarima. Počinje kolom, momci
se povlače a djevojke počinju ''svoj razgovor'' a tema je zna se,
momci. A onda pjesma ''Tri devojke zbor zborile'' koju su izvele
Tanja i Maja.
Ostaju djevojke ali ubrzo dolaze momci i počinje razgovor, bolje
reći udvaranje, da bi potom na scenu stupile djevojke i Sanja
počinje pjesmu ''Kladiše se momče i devojče''. Miloš pogleduje
i udvara se Slađani i tu počinje nešto što nagovještava sve ono
što će se kasnije desiti. Kako su se nekada upoznavali momak
i djevojka, koje i kakve su to prilike bile, govorila je Slađana
Šmitran. Bilo je raznih i raznolikih prilika, od poljskih radova,
zimskih prela, igranki. Kako su se slale poruke, ne kao danas
sms ili e-majl, ali ipak su poruke stizale i to najčešće na vrijeme.
Dani ''ašikovanja'' su prošli, došlo je do ženidbe, odnosno udaje, još jednog velikog događaja a dođe vrijeme kada se očekuje
prinova. I tada, kao i sada sa velikim iščekivanjem gledalo se na
predstojeći događaj. Slađana koje je evo već ''trudna'' prošeta
scenom da bi onda vodila razgovor sa sestricom Tamarom R. i
Natašom. Opet smo u vremenima sadašnjim. Mladi razgovaraju
o nekakvim izlascima, spominju se babine i muštuluk o kojima
ne znaju ništa, ipak za neke je to prilika da se, ako ništa drugo,
najedu kolača.
Kako reče Slađana Š. muštuluk je običaj da se dobra vijest plaća
a koristi se prilikom srećnih događaja (rođenje djeteta, vjenčanje i slično). Na sceni djeca se igraju a i odrasli su zaokupljeni
nekim svojim igrama da bi onda do djece stigao nekakav glas
koji ide od uva do uva, a onda jedno od djece pritrči Milošu i
zatraži muštuluk. Mališan dobija jabuku kao muštuluk, Milošu
se saopštava da je dobio dijete a onda nastaje oduševljenje i po
običaju cijepanje košulje, počinje kolo.
Dođe vrijeme da se novorođenčetu da ime. Kako su se nekada
davala imena saznalo se preko glasa, odnosno Slađane: ''Prvi
znak prepoznavanja za svakog čovjeka je njegovo lično ime koje
dobije odmah po rođenju. Izbor imena je veoma odgovoran čin i
zato se davanju imena posvećuje velika pažnja. Ime čovjeka prati kroz cio život i zato je veoma važno kakvo će ono biti, da imena
potomaka ne bi odudarala od sredine i vremena. Prema poreklu,
prava lična imena dele se na narodna, kalendarska i ostala…
Kod davanja ličnog imena kod Srba valja napomenuti i to, da je
nekada kum birao ime djetetu. Odluka hoće li ime biti narodno
ili kalendarsko tako je kod nekih pripala baš kumu.''
Na sceni okupljena porodica, majka leži sa djetetom u naručju.
Dolaze kumovi Dejan i Violeta, pozdravljaju se, nazdravljaju a
onda dolazi trenutak da se da ime djetetu. Ko će dati ime, kum

Vrijeme sadašnje....

...i vrijeme prošlo
ili kuma, ipak kuma bi brža i pogleda u kalendar a ono 31. oktobar, Sveti Luka i tako djetetu dadoše ime Luka. Svi nazdravljaju
na Luku.
Glas (Slađana) čita ''Riječi Stefana Nemanje izgovorene na samrtničkoj postelji, koje je zapisao njegov najmlađi sin Rastko,
Sveti Sava, o srpskim imenima'' i kako treba da ih čuvamo. Tanja
sjedi pored Slađane i djeteta i pjeva uspavanku, a glas (Slađana)
nastavlja o babinama, koliko traju i kako se sprovodi ovaj običaj.
A kako danas mladi gledaju na te događaje kao i na one koji slijede iza toga pokazali su Aco, Suzana, Bojana i Jovan. Njima se ti
događaji čine pomalo čudni, roditelji su zabrinuti zbog poklona
i drugih stvari. Ipak za običaje kažu: Tad se bar znalo kako i šta,
a sad se to pomalo zaboravilo i izgubilo… Šteta da se to zaboravilo…kako kažu ljudi: Svuda pođi, svojoj kuću dođi…treba
znati svoje običaje i poštovati ih, jer bez običaja nema naroda.''
Muškarci se ne slažu da kum da ime djetetu, boje se da neće biti
po njihovoj volji, ali ipak.
Glas (Slađana) kaže da Pravoslavna crkva ima više molitava
posvećenih porodilji i novorođenom djetetu… a zatim govori
o znamenovanju djeteta i unošenju djeteta u crkvu da bi zatim
bilo nastavljeno o krštenju: ''Krštenje je Sveta tajna kojom čovek postaje hrišćanin i član crkve. Samo kršten čovek ima pravo
na sve ostale tajne i obrede u crkvi. Brojni su običaji vezani za
ovu Svetu tajnu..'' da bi u nastavku bilo rečeno nešto i o kumu:
''Pored sveštenika koji krštava, važan činilac i važna ličnost na
krštenju jeste kum. On je svjedok krštenja i duhovni otac djeteta, koje krštava… U našem narodu je zbog toga institucija
kumstva na velikoj visini. Narod ne kaže uzalud: 'Bog na nebu,
kum na zemlji'.'' Spremili su se i odlaze u crkvu na krštenje djeteta, još jednog velikog događaja.
I tako mladi iz SKUD ''Vidovdan'' prikazaše ovaj period, od rođenja do krštenja, neke da potsjeti kako je nekada bilo a mlađe
da nauči i pouči da i oni, ako ništa drugo onda na ovakav način
sačuvaju od zaborava naše lijepe običaje vezane za ove značajne
događaje. Zaista, svuda pođi, svojoj kući dođi.
Dušan Jovanović

Davanje imena
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Kada od
smeha teku
suze

odražava u inertnosti, pasivnosti i nerazumevanju. Posledica je negativan pristup i
pogrešno shvatanje sebe i okoline. Kroz
pogrešan pristup, čovek dopušta da, inferiorni osećaji straha i frustriranosti upravljaju sa njim, bojeći mu život. Time čovek

Najveća pohvala za autora
komedije je da smeh para uši a još
veća da ostane urezan u srcima
ljudi. I jedno i drugo se dogodilo
na premijeri pozorišne predstave
“Zašto pišem pesme?” u Staroj
elektrarni u Ljubljani.

“Zašto pišem pesme?”

E to se i ja ponekad pitam. Ljudi umiru od
dosade, pa ipak se pesme čitaju manje
nego umrlice. Možda zato što su previše
subjektivne, jer objektivno gledano ljudi više
vole da slušaju o sebi nego o drugima...
Tako je govorio muž Božidar u predstavi.
Izgubio je posao, postao impotentan i jedino što mu pomaže da ne poludi je pomalo
ironičan, odnosno više satiričan, pogled na
svet.
Satirična komedija Zašto pišem pesme?
je prikaz procesa opredeljivanja između
pozitivnog i negativnog u svakom čoveku,
odnosno između pozitivnog i negativnog
pristupa životu. Ključni faktor je proces dialoga koji čovek uspostavlja sam sa sobom
koji je veoma bitan za ostvarivanje osnovnih ljudskih stremljenja kao što su zadovoljstvo i partnerstvo.
Traženje pozitivnog pristupa životu nas
vodi do suočavanja sa svesnim i neosvešćenim podsvesnim strahovima koji su
uzrok unutarnje nepovezanosti, koja se

samoga sebe postavlja u ulogu nemoćnog
posmatrača odnosno žrtve i oštrog kritičara
sebe i okoline.
Neizvesna situacija u društvu, začinjena
stereotipom da muškarc mora uvek biti
snažan, dovodi do komičnih scena iz kojih
muškarac na sve načine proba da pronađe
izlaz. Osim toga da je izgubio posao, bavi
se i marginalizovanim hobijem – poezijom
u kojoj bezuspešno traži potvrdu. Oseća se
izigran na poslu, hobiju i u postelji. Nezaposlenost se raširila i na raj i pakao tako
da se anđeo i đavolko odlučuju za štrajk.
Komedija je napisana u jednom dahu i sa
jednom idejom.
Originalna kombinacija, poezije, satire, humora i aktualnih tema. Kroz humor gledalac
na jednostavan i lak način proživljava kompleksnu životnu dilemu, koja je prisutna u
svakom pojedincu, i koju zbog nedostatka
znanja, razumevanja i zrelosti nažalost ne
prihvatamo često kao izazov.
Tekst: Branko Baćović
Foto: Petra Petan
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Dragan Bekčić (Anđelko), Marija Mitrović (žena Mirjana),
Petar Lagudin (The Đ), Branko Baćović (muž Božidar)

Teatar Paradoks

Teatar Paradoks, je amaterska pozorišna grupa. Ustanovljena je 2000. godine
u okviru Društva Srpska zajednica sa
ciljem afirmacije i zadovoljavanja kulturnih potreba članova društva i svih ostalih
pripadnika srpske zajednice u Ljubljani i
Sloveniji kao i zbog toga da bi obogatila
slovenački kulturni prostor. Teatar Paradoks je do sada realizovao predstave
Beogradska triologija, Đe žuriš jadan, Paradoks, Anđela i Naslednik koja
je bila izvođena u različitimm pozorištima:
Gledališče Glej, Prešernovom pozorištu u
Kranju, pozorištima u Celju i Ravnom na
Koroškem kao i u Narodnom pozorištu u
Beogradu na sceni Raša Plaović. Teatar
Paradoks je dobio nagradu za najboljeg

komedijanta (Dragan Radonić) na 4. festivalu komedije Pekre 2008. godine.

Scenario: Branko Baćović

Harlekin koja ima iza sebe više od 60 premijernih izvođenja u Sloveniji i Hrvatskoj.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja na
području pozorišta.

Do sada je objavio 4 pesničke zbirke

koje su bile poduprte od strani Ministarstva
za kulturu RS.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja na
području pisane reči kao i dizajna u Srbiji
i Sloveniji.
Više o projektima na
www.transformation-art.com

Režija: Nenad Muždeka –
Harlekin

Višegodišnje iskustvo na području pozorišta
u Sloveniji i Hrvatskoj. Vođa pozoršne grupe

Glume

Branko Baćović–muž Božidar
Marija mitrović–žena Mirjana
Dragan Bekčić–Anđelko
Petar Lagudin–The Đ

Hvala

»Bunker«, »Stara Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana«, Dušanka Ćirić,
Živko Banjac, Dragan Dunčić, Dragan
Radonić, Petra Petan
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Najlepša plaža na svetu
Nije svaki dan Badnji dan i nije svaki dan vašar. Za sve one koji čitaju i pišu i one koji još to ne znaju,
ali bi voleli da nauče, Beograd je krajem oktobra najlepša plaža na svetu.

Marija
Branko

Svet
Kada pomislim
da svet nije dobar,
ne smem da zaboravim
da sam ja
za nekoga
ceo svet!
Branko Baćović

Kada odzvanjaju potpetice

Kada dođe sunčani oktobar i kada te ogreje najraspričaniji sajam najlepših beseda,
možeš da se sunčaš pod reflektorima, da
ispijaš pićenca pored promenade, da gledaš lepotice i lepotane ili knjige i izdavače. Svi su tu zbog lepe reči, odnosno zbog
nas koji je volimo. Lepe pesme i lepi ženski
uvojci, to je uvek išlo nekako zajedno. Ne
znam da li na lestvici najčešće opevanih
stvari vodi ljubav ili sloboda, ali znam da je
na sajmu svega bilo na pretek.
Kao magnetom ili dobrom voljom privučeno je 150.000 ljudi i isto toliko ćudi, kao i
ogromna količina odsanjanih i neodsanjanih snova i najmanje milijardu slova koji su
sišli sa ringišpila mašte da zaplešu oko nas
i za nas. Šuštale su stranice i odzvanjale
pesme i priče kao i potpetice poklonika
knjige iz celoga sveta.

Filozofizmi

Upoznao sam nove ljude, što uživo što
preko žice. Ne, nisam bio u zatvoru nego
u ušima novih prijatelja ovde na sajmu, ali i
na radiju (emisija Radija Beograd “Večeras
zajedno”, koju vodi Dubravka Marković).
Nisam bio ni u Francuskoj, ali sam upoznao čoveka koji jeste*, a on je mene

upoznao sa izrazom – filozofizam. Rekao
je – to ti pišeš a ne aforizme. Ja sam mu
odgovorio da trenutno pišem satirične priče i predstave i da će moja peta knjiga biti
zbirka kratkih priča, a da premijeru predstave “Zašto pišem pesme?” imam 9. decembra u Staroj elektrarni u Ljubljani. On je
rekao da ne može da dođe, ali da ja mogu
da ga posetim u Parizu. Ipak, u skorije vreme neću ići da gledam Ajfelov toranj, ali ću
sigurno gledati Avalski dok će Beograđani
gledati nas. Naime, dobili smo poziv da sa
predstavom gostujemo u najlepšem gradu
na ušću Save u Dunav.

Kradu, ali ne tuku

Ovde se ljudi ne tuku za knjigu, ali vam se
može desiti da vam je ukradu. Što je bolje

Predstavljanje dijaspore iz Slovenije
je inicirao Dušan Jovanović iz Saveza
srpskih društava Slovenije, a uspešno
organizovalo Ministarstvo za dijasporu
Republike Srbije, čiji predstavnik je bila
gospođa Sandra Popović iz Sektora za
kulturno-prosvetnu, naučnu i sportsku
saradnju. Na štandu ministarstva za
dijasporu se prezentovalo više od 80
pisaca i udruženja srpskih književnika
iz dijaspore, među kojima su stvaraoci
iz Sjedinjenih američkih država, Kanade, Švedske, Nemačke, Francuske,
Slovenije, Mađarske, Austrije, Italije,
Grčke, Španije i drugih država.
nego da ukradu vas, pošto bi posle morali
i da vas vrate, a taksi i nije baš jeftin. Zato
je jeftin osmeh koga ovde ima u izobilju
kao što ima ćevapčića i umornih nogu. Bilo
kako bilo, prošao je 55. Sajam knjiga u Beogradu i ušao u naša srca odakle ćemo ga
izbaciti tek sledeće godine u ovo vreme.
--*gospodin Nikola Šuica, autor satiričnih tekstova koji već četrdeset godina živi u Francuskoj
--Tekst: Branko Baćović
Foto: Tanjug, Marko, Marija Mitrović
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misleći na mene, očuvava jezik i običaje.
Valjda se pod tim običajima misli da pričam
obično, iako bih ja voleo više da pričam neobično, ali dobro. On čini da je naš jezik živ,
da je vatra a ne samo plamičak izgubljen u
pećini. Oni ne znaju da on, to jest ja, imam
problem sa jezikom i da sam ga jedva naučio, a da sam uspeo strane jezike bolje
da naučim, ovaj moj bih verovatno zaboravio. Ali nisam i zato sam sada dijaspora,
što ću verovatno i ostati sve dok ne postanem, kako se to popularno zove, “svetski
poznat”. Kada i ako se to desi, biću promovisan u “naš čovek”, postaću “centraš”
ili “monospora” i živ dokaz kako smo mi
kreativan narod i kako nismo izgubili našu
kulturu u otomanizaciji a kako nećemo ni
sada u globalizaciji.
Ako budem mnogo poznat, onda će verovartno da nazovu neku školu ili ulicu po
meni i gnjaviće decu mojim pričama i pesmama kao obaveznim delom školskog
programa. Tako ću pored onih starijih dinosaurusa zauzeti mesto mladog, tek pronađenog kostura koga će osnovnoškolci
da mrze i da govore kako je dosadan kao
njihovi roditelji koji su jednom nogom u
grobu. Znači, ako uzmemo sve u obzir, i ja
sam pasé, prevaziđen i možda čak i davno
mrtav, pošto se u čitankama obično i nalaze takvi elementi, ako izuzmemo iskrene
ili neiskrene borce za slobodu. I evo sada,
posle toliko godina sam postao borac za
očuvanje slobode izražavanja u mom jeziku, odnosno u jeziku dijaspore tako da postoji tiha pretnja da ću ući u lektiru odakle
ću plašiti decu strašnim pitanjem koje glasi:
− Šta je pisac hteo da kaže?
E, kada bi to pesnik uvek znao, on ne bi
pisao pesme nego govore, ne bi “jurio” publiku, nego bi ona jurila njega. Ne bi plašio
malu decu, već bi ona njega plašila iskrenim razumevanjem. Ali pošto ovo nije bajka
nego dijaspora, to se verovatno još dugo
vremena neće dogoditi. Uostalom, zašto
da deca trpe zbog činjenice da ja volim da
pišem.

Satirična priča “Postao sam dijaspora” je samo jedna od velikog
broja neobjavljenih tekstova koji
polako sazrevaju i čekaju vas da ih
pojedete.
DMD*, danas sam postao dijaspora. U
mojoj bivšoj velikoj zemlji, odnosno u sadašnjem njenom ostatku koji je otišao tamo
negde u daleki svet, postao sam nešto tako
rogobatno poput dinosaurusa. Kao, negde
postoje te spore, ali se ne zna gde ni koliko
ih je. Za razliku od brontosaurusa one još
nisu izumrle, još negde žive i samo treba
da budu pronađene. I pošto se dan-danas
sve nalazi uz pomoć interneta, tako su i
mene pronašli i ja postadoh dokaz da još
nismo izumrli. I ne samo da smo živi, nego
smo evoulirali do te mere da umemo da se
koristimo pismom pa čak i kompjuterom.
Tako sam se odazvao pozivu i predstavljao
sam svoje pesme i priče ljudima u monos-

pori ili još pravilnije u centru, u izvoru odakle su sve te spore, odnosno mi, potekle.
Oni tamo su me pitali kako mi je ovde u
bivšoj svojini i sadašnjoj tuđini, a ja sam se
smeškao i govorio kako u dijaspori cvetaju
ruže, ali da je paradajz ove godine slabo
rodio, kako je sve čisto, ali da fali malo sočnog balkanskog humora i kako ću eto ja da
ga unesem svojim pričama i predstavama.
Oni su se smejali, tapšali me po ramenu i
posle toga otišli da gledaju Dnevnik i pričaju deci kako su videli i dodirnuli živu dijasporu. Nisu me jahali, kao što deca jašu
ponije u ZOO vrtu, nisam im jeo iz ruke,
ali je to svakako bio događaj za priču. On,

DMD, postoje pesme i priče koje su dobre,
postoje i one koje se mogu objaviti, a i one
koje su za priču. Moj štampar i ja se najviše radujemo rođenju svake priče koja je za
objavu. Kao dobre kolege podelili smo radost. On se raduje mom ulasku u štampariju, a ja mom ulasku u čitanke. Zbog toga
što su čitanke male pa možda neću moći
da stanem u njih, kao i zbog krize u svetu,
najviše će se radovati deca što neće morati
da me čitaju.
Do tada, puno pozdrava iz dijaspore.
--*DMD = Dragi moj dnevniče
--Tekst: Branko Baćović
(Više na Blogu: www.transformation-art.com)
Crtež: Danijel Trstenjak
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Божићни празници
и обичаји
Иако је Васкрс највећи хришћански празник, празник над празницима, код Срба се Божић и празници
везани за њега најсвечаније прослављају и обилују
нашим лепим обичајима, који време од неколико
недеља око Божића чине најлепшим и најсвечанијим периодом у целој календарској години
Божић се празнује као успомена на дан рођења
Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Спаситеља
света. Та чињеница да је то празник рађања новог живота, празник деце и детињства, празник
родитељства очинства и материнства, украсио
је код Срба овај празник најлепшим верским
обичајима и обредима. Сви ти обичаји и обреди
имају један основни смисао и своде се на један
циљ: Умолити Бога да сачува и увећа породицу и
имање домаћина. Све је то изражено у краткој народној здравици и молитви о Божићу: «Дај, Боже,
здравља и весеља у овом дому, нека нам се рађају
здрава дечица, нека нам рађа жито и лозица, нека
нам се увећава имовина у пољу, тору и обору!»
Божићу се радује и старо и младо, и мушко и
женско. На неколико недеља пред Божић (већ
од Никољдана) и неколико недеља после Божића (до Савиндана) траје свечано празнично
расположење. Народ се весели и радује, у кућама
и породицама влада пријатно духовно расположење, у атмосфери се осећа неко тихо празнично блаженство, па се у таквим приликама људи
мире, праштају једни другима увреде нанете
преко године и цео народ постаје једна душа. У
овом периоду су најважнији следећи празници:
Детинци, Материце, Оци, Туциндан, Бадњидан,
Божић, Нова Година, Богојављење, Јовањдан
и Савиндан. За сваки од ових дана и празника
везани су наши лепи обичаји. Пођимо редом.

Детинци

У трећу недељу пред Божић слави се овај празник.
Тога дана ујутру рано, или по доласку из цркве са
богослужења, одрасли вежу своју или туђу децу.
За везивање се обично користи каиш, гајтан или
обичан канап, или обичан дебљи конац. Обично се завежу ноге или руке, па се једним делом
канап завеже за сто или столицу. Везивање на
Детинце, Материце и Оце, има вишеструку символику. Прво символизује чврсте породичне везе,
слогу, мир, поштовање и међусобно помагање у
свим приликама. Друго, упућује укућане на штедљивост и истрајност у врлинама, јер онај ко поседује поштено зарађену имовину и добра дела,
лако ће себе откупити у свим споровима пред
земаљским судовима, а посебно на последњем
Страшном суду, где ће се само вредновати оно
шта је човек добро у свом животу учинио. Добра
и штедљива деца прикупе нешто средстава ште-

дњом па за тај дан набаве неку част и «дреше»
се онима који их вежу.		

Материце		

У другу недељу пред Божић пада овај празник.
Ово је највећи хришћански празник мајки и жена.
Тога дана деца поране и унапред припремљеним канапом, концем, шалом, марамом или
каишем на препад завежу своју мајку, за ноге,
на исти начин, као што су њих мајке везивале
на Детинце. Мајка се прави да не зна зашто је
везана. Деца јој честитају празник, а мајка онда
дели деци поклоне, и на тај начин се «дреши».
На исти начин се вежу и све удате жене, које се
дреше поклонима деци: колачима, или неким
другим слаткишима. Празник Материца се у
новије време свечано прославља и при нашим
храмовима, нарочито по градовима. Богомољне
жене у договору са свештеником препреме пригодну академију са програмом, у коме учествују
деца са прикладним рецитацијама и певањем, а
онда деца везују присутне старије жене. Оне им се
„дреше“ поклонима и припремљеним пакетићима, књигама, крстићима итд. Негде се организује
посета болници, нарочито дечјим одељењима,
где се деци носе поклони, што даје овом празнику
пун хришћански смисао.		

Оци или Очеви		

У прву недељу пред Божић празнује се
овај празник. Тога дана, исто као на Материце, деца везују своје очеве, а ови им
се „дреше“ поклонима, исто као и мајке.
Оци, Материце и Детинци су чисто породични
празници и за тај дан домаћице припремају свечани ручак на коме се окупи цела породица. Ови
празници, и обичаји везани за њих, доприносе јачању породице, слози у њој, разумевању, поштовању између деце и родитеља, старијих и млађих,
што све заједно чини породицу јаком и здравом.
А зна се, да је породица темељ једнога друштва,
државе и цркве.		

Туциндан

На два дана пред Божић, 5. јануара, је Туциндан.
Тога дана се коље и реди печеница за Божић.
Некада се печеница „тукла“ убијала крупицом
соли, касније ушицама од секире, па се онда,
убијено или ошамућено прасе или јагње клало и редило. Зато је овај дан назван Туциндан.
За печеницу се обично коље прасе или јагње, а уз
то неко још коље и припрема печену ћурку, гуску
или кокош. Обичај везан за клање печенице, остао
је вероватно из старих многобожачких времена,
везан за жртвоприношење. Црква га је прихватила и благословила, јер после Божићног поста, који

траје шест недеља, јача храна добро дође, поготово што су тада изузетно јаки мразеви и зиме.
На Туциндан, по народном веровању, децу «не
ваља» тући, јер ће целе године бити неваљала
и боловаће од чирева.		
Бадњидан		
Дан уочи Божића, 6. јануара, зове се Бадњидан. Назив је добио по томе јер се тога дана
сече бадњак и уноси у кућу. Са овим даном већ
почиње Божићно славље. Ујутро рано, већ у
зору, пуцањем из пушака и прангија објављује
се полазак у шуму по бадњак. Чим сване, ложи
се ватра и приставља се уз њу печеница. Жене
у кући месе божићне колаче, торте, припремају трпезу за Божић.		

Шта је бадњак?		

Бадњак је обично младо, храстово или церово дрво (у неким крајевима, јелово или борово), које се на Бадњидан ујутро рано сече
и доноси пред кућу. Увече, уочи Божића,
бадњак се пресеца и заједно са сламом и печеницом уноси у кућу.		

Како се сеће бадњак?		

Пре изласка сунца, на Бадњидан, домаћин са
синовима или унуцима одлази у шуму да сече
бадњак. Бира се обично млад и прав церић, ако
нема церића, може и храст. Стабло церића треба
да буде толико, да га домаћин на рамену може
донети кући. Када одабере одговарајуће дрво,
домаћин се окрене истоку, три пута се прекрсти,
помене Бога, своју славу и сутрашњи празник,
узима секиру у руке и сече бадњак. Бадњак се
сече и засеца секиром укосо, и то са источне
стране. По народном веровању, бадњак се мора
посећи са три снажна ударца. Што секира од
три пута не пресече, довршава се ломљењем
или увртањем (сукањем). Тај ломљени део на
бадњаку зове се брада и пожељно је да буде на
сваком бадњаку. Води се рачуна да дрво приликом пада падне директно на земљу. Не сме
се, дакле, зауставити на неком дрвету. Ивер од
бадњака се узима и ставља међу карлице, да
кајмак буде дебео као ивер. Кад се бадњак донесе кући, усправи се уз кућу, поред улазних врата, где стоји до увече.		

Шта символише бадњак?		

Бадњак символички представља оно дрво,
које су пастири донели и које је праведни Јосиф заложио у хладној пећини, када
се Христос родио. Бадњак наговештава и
дрво Крста Христовог.		

Бадње вече		

Бадње вече, практично спаја Бадњидан и Божић.
Зато се у нашем народу каже за неке особе, које су
пријатељски блиске и везане да су као „Божић и
Бадњидан“. Увече, када падне мрак, домаћин са
синовима уноси у кућу печеницу, бадњак и сламу.
Печеница се носи на ражњу, обично двојица носе
између себе, и један од њих прво ступа десном
ногом преко прага и поздравља домаћицу и женску чељад речима: „Добро вече! Честит Божић,
Бадње вече!“ Домаћица и женска чељад посипају
печеницу и домаћина са зоби и пшеницом, одго-
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варајући: „Добро вече! Честити ви и ваша печеница!“ Печеница се уноси у собу где се обавља вечера на Бадњидан и Божићни ручак, и прислања
на источни зид, тамо где су иконе и кандило.
Пошто се бадњак претходно исече са дебљег краја
на три дела, величине да може да стане у шпорет
или какву пећ, уноси се у кућу. Исто се говори и ради
као кад се уноси печеница. Бадњак се ставља на
огњиште, али пошто огњишта нема више, ставља
се поред шпорета или пећи, и одмах се једно дрво
ложи. Тамо где нема пећи или шпорета, бадњак се
ставља код печенице.		
		
Слама		
После бадњака у кућу се уноси слама. Приликом
уношења сламе домаћин и домаћица говоре и поступају као кад се уносио бадњак и печеница. Слама се посипа по целој кући. Домаћица у сламу под
столом, где се вечера, ставља разне слаткише, ситне поклоне и играчкице, које деца траже и пијучу
као пилићи. Слама символизује ону сламу у пећини на којој се Христос родио.		

Вечера у очи Божића		

Када се унесу печеница, бадњак и слама, укућани сви заједно стану на молитву, отпевају тропар
„Рождество твоје...“, помоле се Богу, прочитају молитве које знају, честитају једни другима празник
и Бадње вече и седају за трпезу. Вечера је посна,
обично се припрема пребранац, свежа или сушена риба и друга посна јела.		
		
Божић		
Најрадоснији празник међу свим празницима,
код Срба је Божић. Празнује се три дана. Први дан
Божића је увек 7. јануара. На Божић ујутро, пре
свитања, звоне сва звона на православиим храмовима, пуца се из пушака и прангија и објављује
се долазак Божића и Божићног славља. Домаћин
и сви укућани облаче најсвечаније одело, и одлазе у цркву на јутрење и Божићну литургију. После
службе у цркви се прима нафора и прво се она
узима на Божић. Људи се поздрављају речима:
„Христос се роди!“ и отпоздрављају: „Ваистину се
роди!“ Ваља напоменути да се овако поздравља
и говори све од Божића до Богојављења. Када домаћин дође кући из цркве, поздрави све укућане
са овим радосним божићним поздравом, и они
му отпоздраве љубећи се међусобно и честитајући
једни другима празник.		
		
Положајник		
На Божић, рано пре подне, у кућу долази специјални гост, који се обично договори са домаћином, а може бити и неки случајни намерник, и он
се посебно дочекује у кући, и зове се положајник.
Положајник поздрави дом Божићним поздравом, љуби се са укућанима и одлази код шпорета. Отвара врата на шпорету или пећи, раније на
огњишту, џара ватру и говори здравицу: „Колико
варница, толико срећица, Колико варница толико парица (новца) Колико варница толико у тору
оваца, Колико варница толико прасади и јагањаца, Колико варница, толико гусака и пилади, А
највише здравља и весеља, Амин, Боже дај“.
Положајник символички представља оне Мудраце који су пратили звезду са Истока и дошли новорођеном Христу на поклоњење. До-

маћица после тога послужи положајника, и
дарује га неким прикладним поклоном. Он је
човек, који на Божић, и за целу наредну годину доноси срећу у кућу.		
		
Чесница		
Рано ујутро на Божић, домаћица замеси тесто
од којег пече погачу, која се зове чесница. У њу
се ставлља метални новчић златни, сребрни или
обични, одозго се боде гранчицом бадњака, и
та чесница има улогу славског колача на Божић.
Када чесница буде печена, износи се на сто где
је већ постављен Божићни ручак. Домаћин од
печенице за Божић сече најпре леву плећку, негде и главу, део од ребара и срце. Срце се исече
на онолико делова колико у кући има укућана, и
сваки члан породице прво поједе по парче срца.
Када сви стану за сто, домаћин запали свећу,
узима кадионицу, окади иконе, кандило и све
присутне, преда неком млађем кадионицу који
кади целу кућу. Уколико неко зна пева божићни
тропар, а ако не, чита се «Оче наш» наглас. Кад се
молитва заврши приступа се ломљењу чеснице.
Чесница се окреће као славски колач, прелива
вином и на крају ломи. Она се ломи на онолико
делова колико има укућана Онај ко добије део
чеснице у којој је новчић, по народном веровању, биће срећан целе те године. Када се заврши
ломљење чеснице, укућани једни другима честитају празник и седају за трпезу.		
		
Божић у урбаној средини		
Поставља се питање како славити Божић данас, у
измењеним условима живота, нарочито у урбаним срединама, где нема ни ватре ни огњишта,
шуме, дрвећа и где је немогуће на високе спратове подизати велико дрво и сламу. Срби су Божић, исто као и крсну славу, славили у тешком
ратним условима у рову, на стражи, на фронту,
тим пре га је лакше славити у светлим, пространим, топлим и комфорним становима, у градским
срединама. Уместо великог дрвета узме се мања
храстова гранчица, и мања количина сламе. Све
се то, заједно са печеницом, уочи Божића уноси у
кућу и ставља испод славске иконе на источном
зиду стана или куће. Запали се свећа и кандило
што символише ватру и огњиште. Кућа се окади
тамјаном, изговоре се молитве које се знају, или
се прочитају из молитвеника, и то вече се проводи у пријатној породичној атмосфери уз слушање
црквене музике и песама са касета, или уз гледање филмова верске или моралне садржине.
Зато је веома важно да Божић буде нерадан дан,
државни празник, да би се празнична атмосфера
употпунила Само онај ко лично није доживео ту
предивну божићну атмосферу у којој се душа, захваћена неким унутрашњим блаженством, надима и шири у висине свемирских простора, када се
сви људи воле и све се прашта, не може схватити
црногорског владику Његоша и његове стихове:
„Нема дана без очнога вида нити праве славе без Божића!“		
		
Божић - празник деце		
Божић је првенствено празник деце. На Божић се
родило најлепше и најсветије дете у историји људског рода. Зато, они родитељи који своју децу, из
било којих разлога лишавају празновања Божића
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и доживљаја везаних за тај празник, чине према
својој деци неопростиви грех. Уосталом Божић је
празник и привилегија деце у целом цивилизованом хришћанском свету.		
		
Српска Нова Година		
Овај празник се празнује 14. јануара по новом
календару а по старом 1. Јануара. Зато се зове
Нова Година Обновљен је обичај «чекања Нове
Године». Уочи Нове Године, спрема се свечана
вечера, где сви укућани са својим гостима, кумовима, пријатељима и сродницима уз весеље
и песму чекају поноћ, када стиже Нова Година.
Негде се то ради организовано у ресторанима,
хотелима, салама и сл. У поноћ, тачно у 12 сати,
сви се љубе и једни другима честитају долазак
Нове године са жељама за дуг и миран живот,
добро здравље и успех у послу. Сутрадан се одлази у цркву на службу. После службе се обавља
свечани ручак. Домаћица меси погачу «василицу» (василица се зове јер је тога дана празник и
Светог Василија Великог). Негде се василица меси
од кукурузног брашна		
		
Крстовдан		
Овај празник пада 18. јануара, и празнује се у спомен Христовог крштења. Тај дан је постан и то је
први посни дан од Божића. У храмовима се тога
дана врши велико водоосвећење. У неким крајевима се поздрављају са речима: „Христос се крсти“ и „Ваистину се крсти“.		

Богојављење		

Богојављење се празнује 19. јануара. Тада се по
црквама широм православља и српства врше
велика и свечана освећења воде. Народ долази
цркви са флашама и другим мањим судовима,
узима освећену богојављенску водицу и носи је у
своје домове. Ова водица, обзиром да је освећена
на велики празник, има велика духовна и лековита својства. Иначе овога дана слави се успомена
на Христово крштење, на реци Јордану, и јављање
Бога у виду голуба и гласи: „Ово је Син мој љубљени, њега послушајте“.		
		

Јовањдан

Јовањдан је у низу богојављенских празника, јер је
свети Јован Крститељ, на реци Јордану, крстио Господа Христа. Многи Срби тога дана славе. После Никољдана и Ђурђевдана, ово је светитељ који се код
Срба највише поштује и слави.		
		
Савиндан		
Овај празник пада 27. јануара. Свети Сава је први
српски просветитељ, духовни отац српске нације
и творац српске црквене самосталности. Зато је
Савиндан и верски и национални празник. То је
крсна слава српских школа. Тога дана се у свим
српским школама ломи славски колач, изводи
прикладан светосавски програм у коме учествују
ђаци са својим учитељима и родитељима. Резање
колача исто је као и на дан црквене славе. Свака
слава има свога домаћина, који се добровољно
јавља, и сваке године се бира домаћин. Обично
се на Савиндан увече у школама или домовима
културе наставља народно весеље у коме учествује наша омладина.		
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Култ ватре у традиционалној
култури Срба
Обичај паљења свећа о слави
или крсном имену је општи и свуда
присутан. Његово порекло несумњиво је везано за период пре примања
хришћанства, судећи по ритуалима
и веровањима који се том приликом
практикују: паљење и гашење свеће,
табуи који прате ове поступке. Свећа
као црквени реквизит улази у употребу нешто касније, што важи и за
кандило које је преузето од Грка.
Некада су специјално за ову
прилику свећу израђивали од домаћег воска, од лоја никада. Ово је
опште правило и важи за све обичаје и обреде. У околини Лесковца
сами су справљали славске свеће са
фитиљем од кучине. М. Милићевић
је писао да је у многим местима у
Херцеговини славска свећа у облику крста. Узму две свеће, прекрсте
их, «па се оној попреко оба краја поврате навише, и сва се три запале, а
доњи, четврти, служи као стабло које
се привошти за светњак, или на колач, или се пободе у кољиво».
Крсну свећу пали домаћин.
Ако нема домаћина ову дужност на
себе преузима најстарији син. Негде
пале свећу пред молитву, а домаћин
је гаси пошто се за софром сви обреде трећом чашом. У старо време
свећа се палила пре подне, док напредује дан, а у новије време ово се
чини после подне, пошто се окупе
гости. У Кучима дан уочи славе, кад
су се гости већ окупили, домаћин је
палио воштану свећу и стављао је на
славску трпезу. Ритуал се понављао
и сутрадан, с тим што су се на трпезу уз воштаницу стављали и други
реквизити, кадионица и пуње (вино,
обично у крчагу). Био је обичај да
домаћин воштаницу запали на жару
од кадионице, после чега се у њу
стављао тамјан. У неким крајевима о
крсном имену палили су више свећа.
У околини Крагујевца за ту прилику

употребљавали су две свеће: једну
коју су намењивали Богу, а другу (при
земљи) намењену ђаволу да бежи од
те куће. У Гружи су палили три свеће.
Једна се забодена у кољиво пали у
цркви и не враћа кући, а друга се
пали код куће, уочи славе. Главну
свећу пале на дан славе, непосредно
пред резање славског колача. У неким крајевима за славу спреме више
мањих свећа, те сваки гост добије по
једну да је запали и држи у руци кад
се диже у славу и узима кољиво.
Крсна свећа се обично гаси
вином. У Херцеговини свећа се не
гаси, већ се „обесели“ или „утјеши“. У
околини Алексинца свећа се смирује
сољу која се налази на славском колачу који зову «баба».
Обичај одржавања колективних сеоских прослава практикује
се током целе године, и као што је то
случај са породичном славом, има
га у свим нашим крајевима. У сеоске
светковине убрајају се: заветина, литија, црквена слава и школска слава.
Ипак, када се помене сеоска
слава обично се мисли на заветину.
Она је најзначајнија и најраспрострањенија. Свако село има свог свеца заштитника чији дан светкује као
заветни јер се, према предању, тога
дана догодила нека несрећа која је
задесила село. Мештани су се обраћали свецу да им учини милост и
пружи неопходну помоћ, а за узврат
су се заветовали да ће сваке године
светковати његов дан.
Тако се у Гружи уочи заветног дана читаво село скупљало око
светог дрвета, записа, под којим се
обављала колективна молитва. Саставни део ритуала је и паљење свеће.
Обред је обично обављао домаћин
сеоске прославе, колачар. Он би запалио свећу пред обрезаним крстом

на запису, потом би узео кадионицу у којој горе тамјан и измирна и
њоме кадио свећу, запис и присутне.
Мештани би се за то време молили
Богу да им подари благостање у наредној години. Заветни дан се завршавао колективном гозбом која се
обављала на истом месту, под записом. У неким крајевима су пре гозбе
палили свеће које су намењивали
живима и мртвима.
Обичаји с ватром изводили
су се у оквиру годишњег циклуса једном годишње на одређени дан, али и
у посебним приликама «пригодама»,
када су то околности налагале. До
сада је у тексту било речи о периодичним ватрама, односно о обичајима који су се изводили сваке године
на исти дан.
У обичајима везаним за пригодне ватре доминира веровање у
њихову чистилачку и заштитну улогу. Било је много прилика које су
захтевале извијање ватре. Обично
су се на тај начин обележавали преломни тренуци у животу појединца
(рођење, венчање, смрт) или заједнице (усељавање у нову кућу).
Тако је у Сврљигу забележен
обичај везан за рођење детета. Чим
се дете роди одмах позову врачару.
Она захвати мало жара, узме струк
босиљка, па му на жару нагори петељку и начини детету крст на челу.
При томе три пута понавља речи: «Не
горим Живку, него бабице», односно
зле духове који могу да науде породиљи и детету.
Потом стави детету под главу
онај босиљак, а на жар мало говеђе
балеге, катрана и парче од старих
опанака и тиме кади просторију. Верује се да дим одгони бабице које се
после заласка сунца врзмају око куће
и представљају потенцијалну опасност.
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Кад неко умре обичај је да
му се окади гроб и запали свећа. Покојнику се приређује даћа, ритуална
гозба која се одржава на самом гробу или пред кућом ожалошћених.
Време одржавања гозбе за душу покојника разликовало се од краја до
краја. Ипак, преовлађује пракса давања пет даћа: на сам дан погреба, по
повратку с гробља, после седам дана
(или у прву суботу), после четрдесет
дана, после пола године и годину
дана након смрти. На гробу при томе
пале свећу, каде, моле за душу и онда
једу и пију за покој душе умрлог.
Ако се покојник којим случајем повампири, мештани раскопају
његов гроб, наложе око њега ватру,
па оштрим глоговим коцем пробију
надувено тело умрлог. Неки гранама машу изнад ватре да не би ђаво,
који се увукао у тело мртваца, излетео и побегао. На крају загрну гроб
земљом.
Посебно место у ритуалним
активностима придавало се „живој
ватри“. Ова ватра се најчешће „вадила“ трењем дрвета о дрво, кресањем
камена о камен, ударцем чекића у
наковањ. Паљење ватре био је колективни ритуал који се обављао
у складу са одређеним прописима.
Ватра се палила у глуво доба ноћи
или непосредно пред излазак сунца.
Учесници у ритуалу нису смели да
говоре. По правилу, то су чиниле две
особе које су имале одређене специфичности: близанци, једноданчићи
или, пак, особе које су носиле одговарајућа имена (Стојан и Стојанка,
Станко и Станка). Негде се ритуал поверавао дечаку и девојчици, односно
невином младићу и невиној девојци.
Мештани су узимали угарке са ватре
које су користили за потпаљивање
ватре на кућном огњишту.
Када би нека болештина ушла
у село и почела да мори људе и стоку,
прибегавало се извијању колективних ватри. Обичај воловске или говеђе богомоље, који се у неким крајевима одржао и после II светског рата,
састојао се у провлачењу стоке кроз
посебан, за ту прилику прокопан тунел. На излазу из тунела мештани
би наложили две живе ватре између

којих су протеривали стоку. Веровало се да ће на тај начин, у додиру са
ватром, стока бити очишћена и заштићена од злих утицаја.
Сличан обичај под називом
„прокоп“, „тамник“, „провлак“ или
„провлака“ забележио је етнолог
Сима Тројановић. Прокоп најчешће
копају испод орахове жиле, зато што
је орах важио за свето дрво које одгони зле духове. Негде слична својства
приписују церу и бресту. У Млави су
ложили ватру на улазу и излазу из
прокопа. Стоку потерају прво преко
воде, па је онда протерују кроз прокоп са источне на западну страну. У
већини крајева протеривали су стоку
у обрнутом смеру, од запада према
истоку. У Поморављу је био обичај да
кроз прокоп пролазе прво људи, па
тек онда стока.
При проласку између две
ватре изговарали би магијске речи:
Прођох воду не удавих се, прођох ватру не изгорех се, прођох болест не
нападе ме.
Живу ватру су гасили неначетом водом, коју пре зоре девојка
или невеста захвати са извора. У неким крајевима користили су ракију и
вино или су је пуштали да сама догори, «затрне». Пре извијања ватре гасили су све ватре у селу, па чак и ону
на огњишту. Живу ватру су посебно
чували од недобронамерних мештана из суседног атара или намерника
који су из пакости могли да је оскрнаве. Веровало се да би то било кобно
за цело село.
Етнолог Петар Влаховић наводи пример употребе ватре у љубавној магији. Када девојка жели да
је вољени заволи, испише име вољеног на цреп (који помокри), па га стави у ватру говорећи: «Како гори ова
ватра, тако да гори Иваново срце за
мене. Како гори ова ватра, тако да ме
воли».
Велики значај ватре као природног феномена утицао је да она
постане предмет религијског поштовања још у праисторији. У многим религијама света ватра се сматра светињом. Сигурно је да наведени обре-
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ди, било да се изводе периодично у
време светковања одређених календарских празника или више пута годишње у посебним приликама, чине
део једног сложеног система веровања који указује на постојање култа. У
том смислу ватра се може посматрати и као религијски, односно културни феномен.
Одувек је човеков став према ватри био двојак; ватра је изазивала страх, али, у исто време, и дивљење. Ватра и вода су добре слуге,
али зли господари – каже наш народ.
Из двоструке природе ватре потичу
и њене натприродне моћи: стваралачка, заштитна, чистилачка и моћ
преображаја. Највећи број ритуалних активности и веровања везаних
за ватру заснива се на представама о
њеној чистилачкој и заштитној улози.
Народ верује да болест, нечист и свако зло потичу од различитих демонских сила, злих духова
који се усељавају у тело домаћина и
изједају га. Мислили су да врачањем
и одређеним поступцима (извијање
живе ватре, кађење, гарављење, бацање жара, паљење свеће) могу да га
униште или отерају.
Учесници ритуала најчешће
нису свесни њихове стварне улоге
која остаје скривена. У том смислу
улога наведених обреда је да повезују овострано са оностраним, при
чему ватра представља врсту комуникацијског канала којим се преноси
порука. Успостављањем везе између
два света остварује се јединство традиционалне заједнице.
Стваран ефекат се постиже
тиме што се сваком појединцу пружа
могућност да активно утиче на догађаје од којих зависи општа егзистенција. Ритуали који истичу учешће
свих чланова заједнице, уже (домаћинство) и шире (село), представљају начин на који заједница задовољава емоционалне потребе сваког
члана.
Нада Јелић, дипл. етнолог
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Распредање
о поезији
Поезија! Прекрасна реч у сваком
погледу. Седам слова – три сугласника и четири самогласника – дају
такву целину да реч изгледа пуно
дужа него што заправо јесте. Два
самогласника један до другог (ое),
дају речи посебну драж; ту једноставно, хтео-не хтео, успориш, скоро
застанеш, као да ти глас легне да се
одмори на таласима мирне, а опет
својствено препознатљиве реке.
Кад је чујемо првенствено помислимо на песму, мада је, то сви знамо, користимо за све што је лепо.
Обично је непотребно да губимо
време тражећи адекватну реч да би
потенцирали како је нешто заиста
прекрасно; довољно је да кажемо:
права поезија!
Љубитељи поезије, посебно они
који се на конструктиван начин
баве њом, врло често констатују, са
жаљењем, како су људи који не воле
поезију – сиромашни. Сиромашни
духом, а нема тога материјалног богатства које може да надокнади оно
што је изгубљено, ако се не воли она
– поезија.
Прво и најлепше дете поезије је
свакако – песма. Ту нема никакве дилеме. Песници пишу песме из своје
унутрашње потребе, за себе, али и
за друге, надајући се да ће усрећити своје читаоце. Нема тога песника
који не зна бар неколико љубитеља
поезије који не пишу, него само уживају у читању или декламовању поезије. У правилу, песници не тумаче
своје песме; препусте то суду читатељске публике.
Понекад, међутим, треба проговорити, рећи коју реч, нагласити, упозорити, намигнути, ... Наиме, песници свакодневно примећују да многе
песме прођу неопажене, не буду

примљене на адекватан начин. Главни разлог је у томе што се песме прочитају на брзину, само овлаш се прелете и не види се она слатка чар коју
има свака песма, а која је најчешће
„замотана у целофан“ и сакривена
иза зидова метафоре.
Размишљајући о томе, одлучио сам
да мало анализирам две песме.
Први пример: песма ИЗГУБЉЕНА
СЛИКА
Сунце је упекло, просто да угуши
Као да врућина извире са неба,
А ми смо растресли сено да се суши
–
На овом се дану то радити треба.
Али већ нам вруће претерано бива
Па смо мало сели да се расхладимо;
Изнад нас су гране
још незрелих шљива
У њиховој сенци с кафом се сладимо.
Неко оштри косу па се до нас чује.
Док гледам у траву што полако вене
Дивни мирис сена душу успављује.
Тад неки пролазник удари у мене.
Не просу се кафа од његове силе
Већ нестаде слике: у излогу виле.

Класична песма, римована, правилан сонет (14 стихова, једнако дуги –
12 слогова). Ко је живео на селу бар
до петнаесте године све му је познато. Ништа посебно: лето, врућина,
сушимо сено, одмарамо се пијући
кафу испод шљиве...
Заиста, ништа посебно, док „неки
пролазник не удари у мене“, и гле,
не просу кафу, већ „нестаде слике:
у излогу виле“. Дакле, ту видимо да
песник прави велики заокрет – није
на покошеној ливади, него у граду,
блене у излог, и виле му враћају ме-

морију, попут филмске траке, много
година уназад...
Други пример: песма СМРТ РЕЧИ
Овде ћемо ићи обрнутим редом –
прво прича о песми, па онда песма.
Ради се о модернијој песми, без
риме, која говори о томе да се песме
могу написати баш о свачему. Да,
управо тако! Песник може написати
песму о свему и свачему, али, не кад
он хоће, него кад она (песма) хоће.
Када би могло по првоме, лично
бих се потрудио да имам барем три
хиљаде песама, али...
Како је настала ова песма? Пишеш,
пишеш, и ништа! Не ваља, прецрташ
пером све и одустанеш. Након неког времена, размишљајући о томе
(песник увек мисли о песми, баш као
обућар о ципелама), видиш да је песма и онај љути покрет пера којим
си уништио већ написано. И ево је,
ту је... Тако је она хтела...
Биле су
изворне, аутентичне,
биле су
складне, хармоничне,
биле су
жељне света
и много су обећавале.
Сада их нема
и нико их неће видети,
јер је перо,
оно исто перо које их је створило
испалило убитачан рафал по њима.
Остало је кајање
и траг злочина:
плава крв на белој њиви.

Маринко Јагодић Маки
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Sotonin pjev
Koliko pamtim, bijaše to nekako s jeseni.
Magluština se navukla pa po vazdan ne
viđasmo ni pedalj pred nosom. Koračao
sam smjelo, odmjerenim korakom, osluškujući šljapkanje mojih šupljih čizama po
lokvama koje sam gazio. Idući tako sam,
insan se povuče u najmračnije dijelove
svoje budalaštine, pritisnu ga olovne misli
i po glavi mu se roje samo grozote koje su
plod đavolje igre. Osama i strah mogu čovjeka natjerati na ludilo koje ga opet može
koštati glave. Čuo sam neku pjesmu. Bila je
šuplja, jezivo hladna. Ne bih ni znao da je
to škripavo cičanje pjesma da mi nisu kazivali kako se ti zvuci čuju od kad su objesili
pokojnog Gavru. Zvali su je mrtvačka pjesma. Kazivali su po prelima, oko kotla i po
perušanjima da su ga tri puta vješali i da
je i dalje pio krv. Valjda je skapao poslije,
kad su mu glogov kolac zabili u srce, a oko
vrata objesili vijenac bijelog luka. Vele da
zvrlji između svjetova i ni sam vrag neće
da ga sebi uzme. Prolazeći ispod groblja
sjetih se da mi je baka sa povezanom crnom maramom rekla da se čuvam šejtana
jer on ulazi u nakrivljene kad je pun mjesec. Naježih se sav, a krv mi ledena stade
u žilama. Potrčah koliko su me noge nosile
da pobjegnem toj nemani, popiće mi krv
za tren.
Promašivao sam stazicu i upadao u trnje, a
onaj vrag, ma šta god bio, uvijek je bio nad
mojom glavom i pjevao. Pomislih da već
proslavlja svoju gozbu. U toj bezglavoj trci
smandrljah se sa putića u šumu. Nastavio
sam niz taj gajić, posustalo sam se borio
za vazduh, a srce mi htjede iskočiti. U toj
agoniji začuh pasji lavež. To je spas! Lavež
je bio sve glasniji, a ona pjesma je utihnula. Sjeo sam na neki truli panj da dođem
sebi. I dalje sam svoje srce slušao kako
razbija, ali počeh se smijati sam sebi. Uskliknuh: "Hajvane Božji, 'mal ne crče bježeći
od pokojnog Gavre! Pa to kerovi viju, nije
to nikakva mrtvačka pjesma. To što ti se
nad glavu nadvijalo je vidjela samo tvoja
ustravljena glavurda i niko drugi. Pih, jesi
i ljudina!"
Sabrah se i krenuh dalje. Čim sam prešao
preko gaja izađoh na proplanak. Lakše bi
gaziti. Psi se više nisu čuli, nego samo moje
čizmurine i moje ljumanje. Pipao sam svoje, od trnja isparano čelo i razmišljao šta mi
se to dogodilo. Vjetrić je čarlijao, cijukao je

kroz grane i strašio, ali ja pomislih da je to
dobro da malo maglu rašćera, da malo rastrem oči. Magla se razilazila, ali od Mjeseca ni mukajet. Sakrio se za debele oblake.
Bio sam ljut na onu babu što je rekla da
je pun mjesec. Debeli, crni oblaci su pojeli nebeski svod. Što sam više dumao šta
me snašlo, to sam više vjerovao da su se
neke mračne sile nad mene nadvile. Sam
sebi rekoh "Nema ti druge Nikolica, nego
sad goni dok ne izađeš u Mitroviće!!" Ma
nisam dobro ni izustio, a već sa krčevine
zagazih u šikaru. Probijao sam se, žureći, a
neka me nelagoda sustizala. Bio sam ubijeđen da sam zabasao i da do zore neću
izaći, a još više sam vjerovao da zoru neću
ni dočekati. Nekako izbauljah na putić koji
je vijugao između drveća. Onako rastresen, uskouman i bezglav batrljao sam i zapinjao za žile. Pomislih da je ona hrabrost
što me pratila preko krčevine dio vražje
igre da me namami u ove vrtloge korijenja
iz kojih se ništa ne vidi i odakle me niko ne
čuje.
Tresao sam se kao prut. Odjedanput mi
nešto zaciča oko nogu! Opet u trk, ali stvor
je zveketao svojim željezastim zubima
meni za leđima, svakim korakom bliže, poskakujući i prkoseći. Vatih se toljage koja
je ležala na zemlji. Mlatio sam i mlatio dok
me snaga ne izdade, a onda se spetljah i
krvavih dlanova padoh. Tišina. Oprezno
sam ustao u uvjerenju da je neman podlegla udarcima. Krenuo sam naprijed, a ono
opet zazveča pod nogama. Malo bolje pogledah, a potom izustih ''A silna li junaka, a
što dobro istuče svoj kaiš i sapinjač što se
iz mantila izvukao i po zemlji landarao!!'' E
kad tad ne crkoh, neću ni za sto godina.
Uputih se dalje brišući znoj sa čela. Noge
su mi klecale, počeo sam se tresti od hladnoće. Tek tada sam vidio da je košulja razdrljena i pocijepana, a mantil otkopčan. Izgledao sam kao da su me razapinjali. Brzo
sam skopčao dva dugmeta što su ostala na
košulji i zamotuljah se u mantil dobro ga
pritežući izgaženim i izmlaćenim kaišem.
Sapinjač je izgledao kao djelo ljutitog kovača, zato sam morao kaiš svezati u čvor.
Malo se okuražih i osjećao sam se u onom
mantilu kao oficir.
Začuo se opet pasji lavež. Preskočio sam
potok i preko njive se uputio ka Mitrovića

sokaku. Paščad su nasrtala, ali nisu napadala. Kako se samo može čovjek obradovati kerčetu…
Svratih Todorovoj kući. Bila je neka graja i
fenjeri po avliji. Prestravih se da nije kakvo
zlo, a onda viđoh kamaru kuruza okruženu perušačima. Priđoh bliže i ne stigoh ni
dobro veče veseloj graji nazvati, kad neko
povika ''Evo Nikolice, ih kakav je blijed ko
da ga je poplava izbacila!'' Spustih se u
perušinu i nazvah im Boga. Bio sam veseo
da uzeh božje ime u usta. Todor me upita:
''Jel' Nidžo, šta te tare, da nisi što slab?''
Odgovorih mu da mi uspe jednu rakiju da
predušim. Rekoh i to da ni ciganka ne bi
ugatala šta mi se noćas desilo. ''Sipaj rakiju, ako za Boga znaš, pa ću ti ispričati!''
		
Miodrag Kondić
Молитва
Зашто Боже милостиви, промисли ти твоје свéте
Што допусти да се деси тај анђео непослушни?
Да рачуне квари твоје и руши ти начињено?
Расвијетли ме молим ти се, да не цвилим као д'јете.
Тај бунтовник непослушни, првобитне претке моје,
На превару тад намами, кобни гријех да учине.
С тим гријехом сад живимо и мучимо муке клете
Објасни ми чему све то, да не плачем као д'јете.
Што дозволи нечастивом да удаљи нас од тебе?
У животу коначноме да пливамо у мутноме
И још веће гријехе сада, да чинимо из незнања ?
Помози нам молимо те, сад плачемо као бебе.
Ко дозволи римском Папи, на пиједéстал самозвани?
Да се лажно он претставља, насљедником Великога
И злокобно кривотвори, те промисли твоје свéте
Заклони нас коби црне, још плачемо као д'јете.
Због чега су настрадали, учењаци нама знани?
Славни Бруно и Галíлеј, те Коперник и Архíмед,
Све то желим доумити, и још многе тајне свете
Расвијетли ме молим ти се, да не плачем као д'јете.
И у вријеме ово тешко, великани неки тајни,
Намећу у цијелом свијету, правила и ред глобални
Тај поредак свјетски нови, руши сада све пред собом
Уклони их мили Боже, да не чине то пред тобом.
Црне коби глобализма, окрутно нас све сатиру,
Болно трпи и мој народ, болно трпи и крвари,
Ал' стоички све подноси и пркосно ране вида,
Заклони нас мили Боже, од срамоте и од стида.
Остоја Шобот
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Црни лук
Прођох државу више пута уздуж и попријеко. Видјех заиста много лијепих крајева и покрајина, али ми се овај
крај нешто посебно свидје. Баш све што је оку лијепо
посједује овај прелијепи крај. С једне стране обронци
велике планине, а с друге се стране благо уздижу брешчићи. У подножју тих брежуљака кривудаво се протеже
макадамска цеста на самој ивици великих бара. Огромна је то равница. Богато је обрасла травом, па газиш
по њој као по тепиху. На супротном крају ограђује их
немирна планинска ријека. У њеном кориту тече посве
чиста и бистра вода пуна риба. Народ из околних села
се у тој води и купа и користи је за пиће. С друге стране ријеке, опет се протежу баре у нешто ужем појасу.
На њиховом самом крају, непосредно поред обронака
планине, протеже се пруга уског колосијека. По њој саобраћа популарни воз Ћира.
Управо сам се њиме први пут довезао у овај предивни крај. Ту заиђох у једно омање село, односно засеок.
Идући сеоским путељком у једном тренутку се чу сточно
звоно. Само тренутак касније иза кривине се заиста појави кравица, коју је гонила дјевојка тихо пјевушећи. Тог
трена сам се зауставио, не желећи је прекинути. Милину
тог њежног гласића хтједох наиме, што дуже слушати. То
је најљепше пјевушење које икад до тада чух.
И заиста спазивши ме она ућута. Док ми је прилазила,
добро је осмотрих. Рекао бих да је изразито лијепа и стасита, али не и најљепша и најзгоднија. Па ипак је било
на њој нешто посебно. Пролазећи поред мене погнуте
главе и погледа упрта испред себе она ми, ваљда по
овдашњем обичају назва Бога. Боја тог гласа ме једноставно сруши с ногу. Тог тренутка нисам био свјестан, да
ли је то глас дјевојачки, гукање голубице, или је то мистериозни глас младе виле. Не знам зашто, међутим био
сам збуњен док је пролазила поред мене. Није одмакла
ни два корака, а ја се прибрах. Пробуди се у мени радозналост новинара. Обратих јој се сасвим мирно и њежно. ,,Дјевојко! Кажи ми молим те, да ли се овуда иде у
горњи дио села?'' Она се лагано устави, окрену се према
мени, подиже главу и радознало ме погледа. Овлаш се
осмјехну, па јој се на образима појавише двије симпатичне докице.
„Да, на правом си путу. Иди право и на првом раскршћу
скрени десно.“ Запањен сам био љепотом њених очију.
То су велике, округле, црне очи, заштићене дугачким
трепавицама. Зуби су јој равни и бијели као снијег, а образи јој црвени, иако се види да о шминци нема ни трага. Насмијах се њеној непосредности. Као и други у селу,
тако ни она никоме не персира. Окрену се она с намјером
да оде, међутим ја је опет упитах.
„Је ли цуро! Кажи ми бар, како ти је име?“ „Даринка“,
одговори ми она одважно и оде путем. „Има ли код вас
у селу прела, Даринка?“, добацих јој нешто гласније.
„Има! Има прела, али само зими, а не сада!“ Она ми то
одговори некако кокетно и оде низ пут. „Какво слатко и
симпатично биће'', помислих. ,,Та дјевојка је милија и од
самог анђела“, рекох у себи.

У принципу нисам заљубљиве природе, а и друштвени
ми је положај сасвим различит од њеног. Рођен сам у
великом граду. Видјех много лијепих жена и дјевојака.
Не мали број тих дива, биле су и љепше и згодније од
ње. Међутим, ова мала сељанчица ме обори с ногу. Због
ње се потпуно удомаћих у њиховом селу. Редовно почех
обилазити њихова прела, па ако би који пут изостао, народ се поче распитивати „шта је са новинаром?“ Уосталом није ни чудо што се тако брзо навикох на њих, јер
су стварно диван народ. Ту свак свакога поштује и воли,
као да су сви једни другима род. Примише ме као свога,
те ме многи почеше зивкати својим кућама, како би ме
угостили. За то гостопримство и широкогрудост, одужих им се на други начин. Употребих своје познанство
и утицај. Договорих, наиме, са организаторима да баш
њихово село из читава овог округа, оде у велики град на
такмичење „Знање, имање.“ Све то би снимљено и приказано на телевизији. Због тога постадох у овој цијелој
покрајини познат и популаран, а у овом селу славан. Од
тада све цуре из села почеше јавно да ми се удварају.
Постале су посве насртљиве. Све осим једне, око које се
стално врти један момак. То ме на крају поче нервирати,
па ријеших да ствар изведем на чистину.
Мислио сам да ћу се онесвијестити када ми је саопштила
да ће се на јесен удати за њега. „Ми смо“, каже она, „још
као дјеца били намијењени једно другом.“
Не могох доћи до ријечи, јер је она наставила. „Наши покојни очеви су били побратимљени. Често смо били једни код других у посјети. Стари су разговарали, а нас двоје
смо се увијек скупа играли и држали се за руке. Већ тада
се завољесмо и ја не могу замислити ни једног другог
момка осим њега.“
Само сам је нијемо посматрао. У утроби осјетих муку, а у
груди ми се увуче нека жалост, па бих најрађе заплакао
из свег гласа. Само јој пружих руку и тихо јој рекох: „Нека
ти је са срећом Даринка.“ Она ми се божанско насмијеши
и захвали се њежно.
Ех! Спонтано ми се украде уздах из груди. Такав је живот новинара. Ко нам је крив кад свугдје забадамо нос.
Подједнако биљежимо, како веселе приче и догађаје,
тако и тужне.
Даринка се уистину удаде за свог момка. Дискретно
сам пратио даљи ток њеног живота. Убрзо послије удаје
видјех је са стомаком до зуба. Роди прво, мушко. Живјело је дијете само недјељу дана, па умрије јадно. Не
прође ни година и нешто, а лијепа Даринка опет роди.
Овај пут им се роди кћеркица, кажу „лијепа и прелијепа“.
Кроз двије године роди млада Дара опет мушко дијете,
па јој и оно јадној умрије. Сретох је након дужег времена
у црнини. Ишла је путем, држећи за руку дивну дјевојчицу. Још увијек је млада Даринка изгледала божанско.
Примијетих да је опет у другом стању. Сазнадох касније
да је опет родила мушко дијете. Роди га са седам мјесеци. Ситно дијете кажу, к'о клип кукуруза, али жилаво.
Свекрва им нареди да му даду име Остоја. То мушко јој
остаде живо. Исказа се да је поред свега дијете било
здраво. Мали је нормално напредовао и испостави се
да је изразито живахан и радознао. Те његове особине

се нарочито показаше у предшколском периоду. Стално
је неког нешто запиткивао, па то његово зашто, како и
због чега, постаде укућанима већ досадно. Коначно
дође вријеме да мали пође у школу. Доведе га Даринка са собом. Угледавши их, учитељица одмах изрази
како је мали исти мајка. „Да, сличан је мени, само је
страховито радознао. Умори нас код куће стално нешто
запиткујући.“ То јој Даринка саопшти на начин, као да
јој се унапред извињава. „Па то је одлично! Зато и јесте
школа. Ту може слободно да нас стално нешто пита, а ми
ћемо му редовно давати одговоре. Нешто касније ћемо
замијенити улоге, па ће он нама да одговара. Је ли тако
Остоја?“ Задовољно га упита учитељица и пажљиво га
помилова по глави.
Ни сам не знам колико од тада прође времена. Сретох
Даринку скоро на истом мјесту гдје и први пут. Исприча
ми тада на брзину, како је добро. „Човјек ми је,“ вели
она мени, „на послу у Словенији, а прича се нешто да би
мог'о и у Аустрију да оде. Мора се. Силна нам дјеца, а
земље премало. Треба толика уста на'ранити.“
Све то је рекла тако нормално и природно, без појединачних наглашавања. Мелодични, звонки глас јој је
допирао из дна груди. Било је нечег опојног и заносног
у њему. Весело је наставила. „Право ми је задовољство
када идем малом на родитељски састанак. Остоја је већ
седми разред. Наређао је саме петице. Осјећам се поносна кад га наставници похваљују!“
„Баш ми је драго Даринка. Изгледа да је мали бистар на
мајку,“ рекох јој искрено.
Заврши Остоја осмољетку са одличним успјехом. Баш
некако у вријеме љетњих распуста дође му отац с посла
на годишњи одмор. Страшно је био поносан на свога
сина. Толико се обрадовао његовом успјеху, те је у име
тога сазвао родбину и комшије на гозбу. Дјечко је наравно тиме био почашћен. Није желио да изиграва лажну
скромност. Искрено је показивао да му импонује, што је
у центру пажње. Пажљиво је слушао и пратио разговоре
окупљених. Пажњу му међутим, привуче разговор његова оца и једног од комшија. „Слушај Симеуне?,“ рече
му комшија. „Ево, Остоја ти заврши основну школу.
'Оћеш ли га богати уписати на даље школовање? Штета
би било да не иде даље, кад је тако добар ђак.“
Овај нешто мудрује и одважно размишља. Одједном се
испрси, а у очима му бљесну искра. „Знаш шта ти могу
рећи? Ја сам сиромашан човјек, а Бог и' помог'о дјечице
је доста. Слати га даље на школовање знам да кошта.
Није ни мени лако горе по Аустрији 'рмбати по градилиштима. Није се више младо али сам себи рекао: Док
је главе на рамену и док ме десница служи крампаћу,
само да њега ишколујем. Одлучио сам да га упишем у
гимназију, па нека послије иде на студије. Он је брате
маловрстан. Није он за крамп, већ за школу.“ Комшија
га посматра са очитом симпатијом у очима. „Симеуне!
Знаш шта? Ти си стварно људина,“ рече му комшија, па
се куцнуше ракијским чашицама.
Све је то Остоја савршено добро чуо и схватио. Одједном
му се очи напунише сузама те устаде и изађе напоље.
*Док је главе на рамену*, понављао је у себи.
Гимназијски дани оставише дубоке трагове у Остојином
животу. Премда је и раније често одлазио у град, боравак гимназијалца у граду је ипак нешто друго. Осјећао је
како на њега то дјелује као свеопште васпитно образовање. Средњошколци су иначе у дубокој фази пубертета,
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а опште је познато да особа у пубертету животна правила
напросто упија. То се и њему деси. Пажљиво је пратио
како се понашају његове школске колеге. Није му промакла ни најмања појединост. Школско градиво је изразито обилно и захтјевно. Много је нових предмета. Нарочито је био одушевљен предметима друштвених наука.
Обожавао је филозофију, социологију и психологију.
Већ у првом разреду га професори запазише. Прву петицу је добио из латинског језика.

погледа га пркосно право у очи и сасвим мирно и њежно одговори: „Дрена је моје име, господине млади! Да
ли сте задовољни?“ Он је озбиљно, продорно погледа у
очи. Тек тада примјети како она има лијепо, бијело лице,
а тамне, мале очи као да су јој биле уцртане. Кожа јој
је по врату и прсима бијела, глатка и затегнута. Дубоки
деколте је откривао довољно, али не и превише. Остоја
у једном тренутку силно пожели да помилује ту њежну
кожу.

Једном приликом ми дјечко исприча неки својствен
догађај. „Долази нам на час професор историје,“ каже
он, „који нам је уједно и разредни старјешина.“ „Данас
ћемо,“ вели професор, „обрађивати индустријски начин
производње текстила. У Манчестеру, у својим текстилним радионицама, запошљавали су капиталисти велик
број радника. Мушкарци и жене радили су од четрнаест
до шеснаест сати, а дјеца по десет, па чак и по дванаест
сати на дан. Надницу су им давали тек толику да је довољна за голи живот, а сав остали профит су задржавали
за себе. Тим власницима средстава за производњу, био
је једини циљ како да увећају свој капитал.“ „То ме је
предавање,“ каже Остоја, „јако потресло. Страшно сам
био жалостан док сам размишљао о томе. Негдје пред
крај часа одлучи професор да провјери, колико смо
упамтили од тога.“ „Хајде ти Шоботе!, да те чујем.“

„Не смијеш бити дрска Дрено,“ одважи се Остоја.
„Дрскост ти уопште не стоји. Уосталом зашто Дрено?,
па нисам ти ништа учинио.“ Она је наравно схватила
његову шалу. Сасвим непримјетно га повуче за рукав,
смијуљећи му се заносно. Њена колегица, опазивши
да постаје вишак, благовремено и дискретно се удаљи.
„Знаш ти добро враголане један да нисам дрска, а нарочито не на тебе Остоја. Само не волим бити наметљива.
Страшно ме нервира када видим шта раде неке моје колегице.“ Име његово је изговорила тако њежно и тихо,
па је Остоја једва чу, а тијелом му проструји милина.

„Онако у размишљању, махинално му рекох. Знам ја
професоре о чему се ради, само не знам гдје ће им душа.
Професор ме гледао иза катедре онако испод ока, док је
трљао десну сљепоочницу. Након тога се обрати разреду.“ „Погледајте га молим вас! Мала му је глава, ал' је изразито паметна. Сједи Остоја! Ево ти петица к'о кућа, изрази се он задовољно“, закључи Остоја своје излагање.
Завршава момче један по један разред и ређа петице.
Код школских другара је веома омиљен. Многима је помагао око школског градива. Ситна раста мали Остојица,
како су га називали другари, али изразито симпатичан
и друштвен. Због тога су га често облијетале многе
дјевојчице. Код њега се тек сада у завршном разреду,
распламса пубертет у пуном интезитету. Матуранти су
иначе имали навику одлазити у прве разреде, како би
се правили важни.
Остоји се то десило негдје на почетку четвртог разреда
гимназије. Пође он у један од првих разреда, па му се
придружи једна његова пријатељица из разреда. Иако
је била нешто виша од њега, она га ухвати испод руке,
глумећи његову дјевојку. Уђоше у разред за вријеме
великог одмора. Ту они одмах ступише у комуникацију.
Створи се ту жамор, разговор, смијех, увијање и поскакивање, баш онако како то млади знају.
Тада њу Остоја спази. Налазила се мало подаље од њихове групе у разговору са једном колегицом. Погледи им се
сретоше случајно. Остоја осјети неку топлину у том погледу, али истовремено и одређену дозу резервисаности.
Напусти он своју групу и приђе им. На свој непосредан
начин им се обрати: „Зашто се вас двије правите важне.“
Све је то Остоја чинио уз свој неодољиви осмијех. Њена
колегица одмах поче да се намеће, говорећи како се не
праве важне, већ ето тако нешто разговарају. Слуша њу
Остоја, а погледом прати колегицу. Примјећује како се
она смијеши онако неодређено. Тај осмијех му се заиста
много свидје. Окрену се он њој, упитавши је помало провокативно. „Како је теби име љепотице?“
Враголаст покрет учини куковима, придиже мало главу,

„Зар ти знаш како је мени име?“, упита је он радосно.
Насмија се она и показа ред лијепих зуба. Погледом га
њежно милује, и на крају тихо изусти. „Ко у овој школи
не познаје Остоју одликаша и његову коврџаву косу?“ То
је било сасвим довољно да њих двоје пођу. Од тада су их
сви виђали како заљубљено шетају, држећи се чврсто за
руке. Сваки пут када би се пољубили, дрхтали би обоје
као прут.
Прво полугодиште Остоја наравно закључи са одличним
оцјенама. Одлучи се и изабра историју и српско-хрватски језик за матурски рад. Већ више од половине рада
је написао.
Једног дана дође Остоја кући, остави бицикл и уђе у
предсобље. Тог тренутка се много обрадова, чувши како
мајка у кући разговара са оцем, јер није знао да је дошао
из Аустрије. Очито је да су разговарали о њему, јер је чуо
како мајка говори. „Морам ти рећи Симеуне да нам је
син стварно златан дјечко. Он све стигне да уради код
куће, и да опет научи своје школско градиво. Он чак и у
млин носи са собом књиге.“
Утрча Остоја радосно у кућу. Приђе оцу и срдачно се поздравише.
„Прича ми мајка сине како си вриједан код куће, и поред
свега још одличан ученик. То ме чини срећним. Само ти
учи школу, а стари ће све то већ некако издржати.“
Оца је Остоја много волио. Он га је у ствари, исто као и
мајку, обожавао. Слуша га Остоја пажљиво и посматра,
сада већ зрелим очима. Види у њему људину широких
рамена и кошчатих руку. Овај пут међутим, примијети
и неку велику промјену на очеву лицу. Кожа му је потамњела, а у очима му нема више оног сјаја. „Баш је оронуо. Потпуно је исцрпљен. *Отац мора одмах престати
да ради. Не могу дозволити да се жртвује због мене,*
панично је Остоја размишљао. Та мисао га је стално
пратила. Размишљао је и претресао све могућности и
комбинације, како да извуче оца из иностранства, јер је
осјећао да ће се у супротном разбољети.
Нешто касније, пролазећи кроз град срео је свог школског друга из основне школе. Био је из њиховог села.
Остоја се много обрадовао када га угледа, јер је знао
да му је овај друг отишао одмах послије осмољетке у
Словенију на посао. Пријатељски се поздравише, па га
Остоја одмах поче испитивати, како му је и шта има ново
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код њега, пошто се дуго нису видјели. Овај му весело и
помало важно рече како му је одлично. „Запослио сам
се горе у једном грађевинском предузећу. Пословођа
је примијетио да имам спретне руке, па је обећао да ће
ме послати на курс за тесара. Само да то завршим и да
одслужим војску, одмах ћу да се оженим са оном својом
цуром,“ изјасни се овај. „Ма наравно. Немаш шта више
чекати. Искрено ти желим да ти се сви планови остваре,“ рече му Остоја увјерљиво. „Је ли? Кад се враћаш у
Словенију?“, поново му се обрати Остоја. „Тек кроз двије
недјеље. Користим годишњи одмор,“ изјасни се колега
задовољно.
„Слушај! Може ли се горе у Словенији добити посла?,“ заинтересова се Остоја посве озбиљно. „Ох, може брате, да
ти искрено кажем. Многе примају у творници текстила,
те им одмах дају у самачком дому стан,“ објасни му овај
искрено.
Сљедећих дана, у Остојиној се глави одигравала тешка дилема. На крају се међутим, чврсто одлучи. Био је
изразито лијеп и топао мајски дан. Дошавши из школе,
уђе он у кућу и срдачно поздрави мајку. Она је радила
нешто око црна, дугачка шпорета, те није ни примијетила да је овај испитивачки проматра. Провјеравао је
он наиме, каквог му је мати расположења. Кад је чу у
једном тренутку како пјевуши, знао је да може почети
са разговором.
„Слушај ме добро мајко! Морам нешто озбиљно да ти
кажем.“ Мати га погледа радознало. Обриса руке крпом
за судове, па му приђе. „Шта би то могло да буде тако важно сине. Да се нећеш женити, благо мајци,“ изусти она
шаљиво. Остоја је међутим, погледа сасвим озбиљно.
„Мама, ово што ћу ти сада рећи сасвим је озбиљно, и
то је моја коначна одлука.“ Мало је сачекао, па настави.
„Напустићу школу и отићи ћу у Словенију на посао.“ Истог
тренутка видје како се мајка трже, а лице јој проблиједи
к'о крпа. „Ма шта то причаш црни сине?,“ запрепасти
се јадница. Очи јој се у тренутку напунише сузама. „Зар
ти да нам то учиниш. Ти који си нам обома био нада и
понос,“ промрси она јецајући. Остоји је заиста било врло
тешко што растужи мајку. Напокон јој рече: „Чекај мама.
Што се успаничи забога, па није смак свијета. Смири се
побогу да ти објасним.“ Она га међутим, нијемо гледа
сузних очију и покима главом.
„Видиш мајко о чему се ради,“ поче Остоја са својим излагањем. „Ти знаш да вас ја обоје страховито много волим. Ви сте ми све на овом свијету.“ Примијети он како
му се мајка разњежи, па настави: „Мораш да схватиш
да ја нијесам више дијете. Ја знам да је тати здравље
прилично начето. Нећу и не могу дозволити да се толико
мучи због мене. Не желим бити себичан, мама. Ено их
још четворо иза мене. Они су исто наша породица. Ко ће
њих да изведе на прави пут. Моје је школовање још дуго.
Ако бих отишао на студије, тек тада би се појавили огромни трошкови. Значи, да нас отхрани и ишколује, па да
одмах умре. Зар то да чиним својим родитељима. Реци
му мајко нека одмах напусти Аустрију и нека дође кући.
Постоји ванредно школовање. Идем да сам зарађујем
па ћу се сам школовати. Видиш и сама да мени школа
не представља никакав проблем. Све ћу ја то завршити.“
Све јој то Остоја изрецитира у једном даху. То његово
објашњење једноставно није дозвољавало коментара.
Мати ипак прокоментариса. „Ма није њему ништа сине.
Он каже да га само кичма боли.“ Остоја мало размисли,
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па јој на крају рече. „Само ти њему мајко све лијепо
објасни. Добро се ви слажете, тебе ће он послушати. Ја
сам све договорио са Немањом, те у недељу одосмо у
Словенију.“
Када је Остоја то исто објашњавао својој дјевојци, она га
је нијемо слушала. Одмах је све схватила, те је само плакала и онако уплакана љубила га у образе и чело. „Надам
се да ме нећеш оставити и наћи неку Словенку,“ шалила
се њежно јецајући. „Дрено то си ми сад рекла и никад
више. Зар ме само толико познајеш?“ Дуго су се гледали
са пуно туге у очима.
Записка Ћиро и момче се одвезе.
Вјеровали или не, али вам морам рећи да сам се обрадовао као дијете, када сам након двије, три године
опет срео Остоју у његовом граду. Јели то због Даринке,
његове мајке, или шта ја знам због чега?, момак ми је
изузетно драг. Поздрависмо се ту као прави другови, и
не могох издржати да га одмах не позовем на кафу. Дуго
смо разговарали. Момче исправно и објективно резонује, те ми све објасни веома зналачки. У више наврата
сам био у Словенији као дописник, међутим тек сада
схватих како о тој републици врло мало знам. Он ми је
компетентно објаснио сваку појединост.
„Да, чим сам стигао горе одмах сам почео да радим у
творници. Досадан је то и једноличан посао, међутим
мени је битно да имам зараду. Успио сам већ да пошаљем Старцима прилично пара. Отац ми се вратио
из иностранства. Сада је код куће и обрађује оно мало
земљице без неког притиска и напора. То му је помогло,
јер примјећујем да се напросто подмладио, а то ми је и
био циљ. А да вам кажем и то. Када одох горе, Дрена такође напусти гимназију. Каже да је није жељела похађати, када мене нема тамо. Завршила је школу ученика у
привреди и сада је каже, добра шнајдерица. Обећао сам
јој, чим завршим војни рок, одмах се узимамо и онда
иде са мном,“ објашњавао је Остоја увјерљиво. „Чим се
смјестих, прво што ми је пало на памет је да се учланим
у библиотеку,“ наставио је он. „Читам словеначку литературу и могу вам рећи да ми тај језик више није стран.
Још док сам био у гимназији, док смо обрађивали словеначку књижевност, често смо читали из оригинала, јер
нисмо имали превода. Сада већ прилично добро говорим словеначки језик.“
„Кажи ми Остоја, шта ће бити са твојим школовањем?,
јер тренутно, правно ти се пише само основно школско
образовање,“ упитах га помало забринуто. Он међутим,
уопште није био забринут. Одговори ми како сада нема
времена размишљати о томе, јер кроз петнаест дана
одлази у војску. „Кажи ми молим те како доживљаваш
Словенију, а нарочито словеначки народ?“ Упитах га то
знајући да је способан да прикаже сваку ствар или појаву
врло објективно. Само је тренутак размишљао, а затим
се насмија говорећи:
„Знате како је то. Сваки човјек одређене појмове и појаве
доживљава, по мом мишљењу, субјективно. Међутим,
ја мислим да и Словенију и словеначки народ доживљавам заиста објективно,“ рекао је то сасвим једноставно.
„Још из воза сам примјетио да је та република заиста
много развијенија од наше. На први поглед се види да
је много чиста и уредна. Примјећује се да имају инфраструктуру изразито развијену. То само говори како им је
стандард много виши од нашег. Запосленост им је врло
висока. Има случајева да су им сви чланови породице

запослени. А што се тиче словеначког народа, ту је слика
нешто друкчија. Када сам дошао са њима у приснији додир, одмах примјетих да имају дубоко у себи укоријењен
материјалистичко-потрошачки начин живота. Због тога
су много хладнији од нас. Они су у суштини изгубили
ону нашу широкогрудост. Пало ми је то у очи да не знају
више међусобно разговарати, ако нема обостраног интереса. Примјећујем, рецимо да ја као јужњак могу много боље да се сложим са њиховим образованим људима
него са њиховим сељацима. Њихови људи са села су
страховито традиционални. Они су у суштини апсолутни
провинцијалисти. Једноставно не желе да знају како је
код других, него фундаментално чувају своје. Насмијао
сам се када сам једне прилике разговарао са наставником из једне њихове основне школе. Рекао ми је како су
код њих на селу одгојени тако да вјерују како је исправно
само оно, морам цитирати „само то кар рече жупник ин
стара мама“. На послу су изразито вриједни и строго поштују сва зацртана правила. Код њих се тачно зна ко је за
што задужен и ко шта ради. То ми се заиста свиђа. Много
цијене ред и педантност.“
Закључисмо разговор. Дуго сам размишљао о Остоји и
нашем разговору. Убиједио сам се да је момак потпуно
сазрио и да посједује одређени став. Сазнадох нешто
касније да је отишао у војску у род везе. Завршио је класу телефониста и након обавезне обуке је радио на војној
телефонској централи. На крају војног рока, старији водник је свим телефонистима рекао да сада могу радити на
пошти као телефонисти.
Остоја се послије војске јави на старо радно мјесто у
творници и поче поново радити. Када се поново привикну на цивилни живот и среди мало своје мисли, одлучи
се да се јави на пошту. Одмах га примише и послаше
га у школу. Заврши Остоја средњу ПТТ школу и олако
савлада све тајне поштанске манипулације. Овај посао
му је био много занимљивији, а такође и боље плаћен.
С радошћу у срцу је осјетио да сада испуњава услове да
се ожени. Стамбени проблем у предузећу му ријешише
привремено. Додијелише му стан у некаквој бараци од
једног пропалог грађевинског предузећа. Он је наравно
и са тиме био презадовољан, само да не мора бити подстанар. У души је пјевао од радости и стално мислио на
своју лијепу и њежну Дрену. Брзо му је пролазило вријеме. Годишњи одмор је сачувао за јесен, а јесен је управо
стигла. Дрена је била изван себе од радости када јој је
Остоја саопштио одлуку.
Узеше се млади и одоше у свијет, како рекоше њихови
родитељи. Уз Остојину помоћ Дрена се добро снађе у
новој средини. Намјестише у том станчићу оно најнеопходније. Њихова љубав је била исконска, њежна и
топла. Пред собом и око себе су све видјели ружичасто.
Нестрпљиво су чекали да им прође радно вријеме како
би били заједно. У конфекцији, гдје је радила Дрена, стекоше о њој врло позитиван утисак, те је премјестише на
уносније радно мјесто. Све је то на њих повољно утицало, па им је живот изгледао као најдивнији плес. Посљедица њихове чаробне љубави исплива на дан. Саопштила је то Дрена Остоји на једини могући начин. Он је само
видио њен анђеоски смијех и сузе радоснице. Приђе му
нијемо. Сада су јој се једино очи смијале. Најтоплије га
пољуби, рекавши му њежно у уво, „имаћемо бебу.“ Овај
је само ухвати око појаса, подиже је и заврти, те на глас
завриска. Стомак јој је све више растао. Рок је дошао и
у породилишту заплака женско новорођенче. „Дозволи

Дрено, молим те да јој дам мајчино име,“ усхићено ће
Остоја. Уписаше малу Дарју у књигу рођених. Прође Дрени трудничко, а за малецку дођоше тешки дани. Онако
мајушну је морадоше ујутро рано будити и носити је
у обданиште. Дијете брзо напредује и у забавишту јој
по изгледу бијаше добро. Прије него би вјеровао, мала
изађе из јаслица и пође у предшколски вртић. Остоја и
Дрена са малом разговараше све на словеначком, како
мала не би била збуњена. Нису наиме жељели да јој се
дјеца смију, ако би причала на српско-хрватском. Касније су наравно, увидјели да је то била грешка.
Пошто нису планирали само једно дијете, млада Дрена
поново затрудни. Као и први пут, тако су се и сада радовали, и с нестрпљењем ишчекивали још једну бебу.
Поново млада Дрена роди, и Бог им подари још једну
предивну дјевојчицу, те јој намијенише име Татјана.
Срећно дјечица расту и у трен ока старија наврши пет
година, а млађа двије. Дошло је вријеме годишњих
одмора. Припремају се они интензивно и нестрпљиво,
јер нису били у родном крају, како се дјеца родише. Остоја је опрао њиховог половног стојадина, па је као нов.
Радовали су се сви као дјеца.
Таман се мало уљуљушкаше, кад се већ приказа табла
њиховог града. Од радости им срце закуца убрзаним
ритмом. Стигоше у село нешто послије подне. Уставише
кола поред ограде, извукоше се утрнулих ногу. Старо
кућиште се указа а Остоја се разњежи. На кућном дворишту се приказа Остојина мати. Угледавши малога,
стара им је широка осмијеха и раширених руку прилазила говорећи: „Ко је то дош'о баби, голубице моје лијепе!
Дођите својој баки, среће моје драге!“
Старија ухвати своју мајку за руку, сасвим незаинтересовано погледа бабу, па рече:
„Мами кај је она рекла?“
Њих двоје се тргоше, али не рекоше ништа. Даринка то
све вјешто превидје, па их позва. „Дођите, дођите дјецо
моја.“ У кући се топло поздравише не обраћајући више
пажњу на дјевојчице. „Сједите дјецо моја, знам ја да сте
испућени и гладни.“ Брже боље прострије столњак преко
астала, те им донесе нарезаног сувог меса и сланине, као
и цијелу главицу црног лука. Де мало поједите, док не
буде шта друго. Ево ја развијам тијесто за питу, а тата ти
је Остоја отишао по ујака, па ћемо заклати оно једно прасе и испећи га на ражњу. Док су цурице нешто чепркале
око шпорета, њих двоје су полагано јели.
„Шта доживјех. Да ми дијеца не разумију рођене мајке
и да не осјећају ништа према њој“ промрси Остоја тихо
и погледа Дрену са очима пуних суза. Њој се такође напунише очи сузама, па му тихо рече. „Извини Остоја. Ја
сам крива. Мајка сам им, па сам морала повести рачуна
о томе.“ Стара им приђе, па видје сузе у њиховим очима.
„Је ли ви то дјецо плачете од лука? Љут је ове године,
Бог га његов.“
„Да мајко љут је јако,“ прогунђа Остоја, а јабучица му задрхта у грлу. Мало се сабра, па понови. „Много је љут, али
је далеко укуснији од оног у Словенији.“
Остоја Шобот
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Srđan Radović
Od vrha do dna
Nisam bio gore odavno,
Mutna reka mi neda
Da dođem tamo.
Plivam, plivam,
Al‘ me unazad vuče.
Gledam pobednike
Na tronu,
I svoju bledu senu,
Vidim pored njih...
Bledu,
Ali još uvek,
Bolju od svih.
Da budem jak ,
Da dođem opet tamo,
Gde najbolji,
mogu samo...
Ali kroz to moram sam,
Bilo bi me sram,
Veliki blam,
Kad bi tražio pomoć,
To nisam ja!
To je moja slaba strana.
Ali prolazna...
Znam, da je to sudbina,
Samo loši trenuci,
Bio sam lav sa krunom!
A sad jagnje,
Kojeg bi pojeli vuci...
Nek prođu ovi dani,
Bogom dani.
Nekad, duboko,
negde zakopani...
A sad, su došli,
Da meni sude.
Da mome umu,
Teško bude...
Neću,
Da budem,
Deo zakopane rude...
Pobediću,
I te dane,
Zakrpiti sve rane,
I one najmanje...
Vratiću se tamo,
Gde sam nekad bio,
Gde se nikad, nisam krio,
Nego,
Vešto poraze davio...
Zato, glavu gore svi,
Koji ste dušu moju osetili.
Do pobede je teško doći,
Trnje bode,
A put treba proći.
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Ali ko je jednom
Osetio dno
Na vrhu ,
Biće, ponovo!

Kišo sestro
Kišo, sestro draga,
Samo, ti si
Suze lila,
Kad mi je bilo teško.
Samo ti si se sklonila,
Kad mi je sunce trebalo.
Samo ti si rasterala sve,
Kad si najavila,
Da ćeš početi padati,
A meni je,
Baš tada,
Samoća trebala....

Između dve jeseni
Upoznali smo se,
Decembarske noći.
Osećali toplinu,
Iako je bilo hladno.
U proleće smo cvetali,
Kao bagremovi beli...
A na leto,
Su nas krasili,
Poljupci vreli...
Samo,
Kada lišće opada,
Ostajemo stranci.
Između dve jeseni,
Bila si mi sve,
U prvoj te nisam znao,
A u drugoj,
Izgubio te.

Zima pamti
Šetam svojim putem,
Tako sam ga nazvao,
Kad sam ga,
Više puta prešao...
Napolju hladno,
Zima stigla pre vremena,
Zašto?
Verovatno je htela,
Da mi se zahvali,
Čula da odlazim.
Još uvek pamti,

Da je nikad nisam ignorisao,
Želela je da me pomiluje,
Jer se nikad nisam,
Skrivao pred njom,
Već sam osećao,
Njenu, lepu stranu postojanja.
Evo i ja ću,
Da se pozdravim od nje...
Skinuo sam:
Kapu, rukavice,
Bundu ,
Zimske cipele...
Hteo sam,
Da se užitku,
Zime prepustim.
Da njene čari,
Još jednom osetim.
Da joj obećam,
Da ću je večno pamtiti,
Da joj se zahvalim,
Za sve...
Za lepe trenutke,
A i one,
Kad je bila,
Ljuta na mene!

Nervozna mačka
Otrovna pečurka,
Jednom se samo jede.
Nervozna mačka,
Vunu tuge, prede.
Oči mi se sklapaju,
A ne mogu, da zaspim.
Iz jednog oka suza,
A drugo oko tu suzu prati,
Kako pada prema podu
I bori se za slobodu.
Mazim svoje čelo,
Svojom desnom rukom.
Potpuna tišina se ugasila,
Nepoznatim zvukom.
Da li je to komšija,
Dobri stari, čiča,
Ili je to tuga,
Počela,
Da priča?

Srđan Radović
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Priče iz Pirota
Ptičija perspektiva
Rano obudovela, Milanka Popović je žrtvovala svoju mladost za decu.
Ćerke je odgajila i poudavala, a sina Milutina i školovala. On zapeo da
nastavi školovanje, pa se nije vraćao u rodni kraj. Jedan je od prvih doktora nauke iz Krupca. Kao doktor prava bio je profesor na Višoj školi za
spoljnu trgovinu u Beogradu.
Majka je ostala sama u selu, ali je on stalno brinuo o njoj. Kad je prešla
šezdesetu, uzme je k sebi u Beograd. Međutim, s proleća, evo baba Milanke nazad. Svoj povratak je ovako objašnjavala:
-Svi me gledaju, svi da mi nešto pomognu: i snaja i sin i unuci. Ama,
kvo da prajim ja tamo? Ujutru svi oni otidu na rabotu i u školje, a mene
ostave na peti sprat i kroz pendžer gledam čoveci dole na ulicu i vidim
đi sade u til. Nema s koga da pooratiš sve dok se ne vrnu, a, pravo da
vi kažem, i žal me za nji. Pa oni si u kuću nemaju ništa: ako je vasulj-na
pijac, ako je šušpa-na pijac, pa teka za svašta: za luk, za zelje, pa trčanje
za leb i mleko svako jutro. A tuva si sve imam kvo mi trebe. Jutrom, ka
pojdem u gradinu, naoratim se barem s deset duši uz put. Ka se vrnem
doma, donesem si kvo mi trebe. Nema da trčim da kupujem. A ka odpladne izleznem, te đu Pera i Vacka Tošelina, te Stana Komendina, pa
Mileva, pa Stojanka, pa Cura. Te tova je život.
I baba Milanka požive duže od jedne decenije u svom ambijentu.
Koalicija
Boemski život doveo je popa Stoleta do – lekara. Bilo je to u vreme borbe za vlast u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pet-šest godina posle
stvaranja nove države. Tada je na vlast došla koalicija, jedva skrpljena
od više stranaka na čelu sa Ljubom Davidovićem. Pregleda ga lekar detaljno, porazgovara sa njim o mestu službovanja i načinu života, a onda
stade da mu govori od čega sve boluje, odnosno koji su mu organi sve
oštećeni. Pop Stole mirno sasluša, a na kraju, kao za sebe reče:
-Pazi, boga ti, pa ova moja bolest mu dođe kao Davidovićeva vlada.
Zatim se okrene doktoru i zapita ga:
-Gospodine doktore, šta mislite koja će koalicija duže da izdrži: Davidovićeva ili ova moja?
Izbor
Stigne mlada učiteljica početnica u Niš u banovinu na raspored. Predlože joj selo Blato u nišavskom srezu, a ona pita ima li neko drugo bilo
gde. Dobi odgovor da ima u srezu lužničkom selo Crvena Jabuka. Pogleda ona na karti i vidi da je to sve u istom pravcu, odnosno da se vozom ide do Pirota, pa reče:
-Hoću Crvenu Jabuku – a u sebi ne može da bude ponosnija što nije
odmah prihvatila ponuđeno Blato.
Dočekaju je na železničkoj stanici predstavnici sela Crvena Jabuka i s
tovarnim konjićima krenu kroz grad, a zatim putem za Babušnicu. Prolaze kroz prvo selo posle Pirota, a učiteljica pita:
-Koje je ovo selo?
Kad joj odgovore da je to selo Blato, ona ne izdrža:
-Bože, kad je Blato ovakvo, kakva li je tek Crvena Jabuka?
(Ne)očekivani susret
Miladin i baba Milanka proveli u braku više decenija. Deca se razmilela,
a s njima niko. Svi zaokupljeni svojim porodicama. Ali, za vreme godišnjih odmora stignu da budu zajedno. Kad deda Miladin umre, njihov sin
jedinac, koji je već imao unuke, odluči da majku preuzme na čuvanje
kod sebe u Nišu.
Nekoliko dana kasnije, glavnom niškom ulicom prema Bolnici išao je
pešice Kum Pota, njihov sused iz sela i začuo glas:
-Bajće Dobroooo, Bajće Dobroooo…
Osvrće se on levo desno, nazad, nema nikoga, a povici nastavljaju sve
dok se baba Milanka nije setila:
-Evo me gore na treći sprat, bajće Dobroooo…
Stigne Dobra do njenih vrata, a ona, sva uplakana, kao da je doživela
nervni slom. Obavije se oko njega, pa će:
-Bajće, ti si mi spas. Vodi me otuva, če umrem, bajće. Tuva život nema.

Tova je apsa, bajće i samo iz tija pendžer vidim svet. Pet d›na gledam i
nikoga do sa ne mogo da poznajem koj minjuje na ulicutu. Ti si prvnji.
U selo da si me vodiš.
-Pa na koga se žališ: na snau, na sina, na decata?
-Na nikog, bajće. Oni su mi svi dobri, gospod da đi poživi, ama za mene
tuka neje, razbiraš li me?
Pomogne Kum Pota, to jest Dobra, da se Milanka vrati u selo, ali ubrzo
njega stigne ista sudbina. Kad ostane bez supruge, sin ga pozove kod
sebe u Niš. Kad se jednom mesečno vrati u selo, pitaju ga kad će i on da
pobegne kao Milanka, on odgovara:
-Odi nju ja razbra i u Niš ne sedim ni dva saata na d›n. komšija s kamion
vozi građevinski material po gradilišta u Makedoniju, na Kosovo i po
Srbiju, pa ja s njega. Prajim mu društvo i naoratimo se, i ja s njega i on
s mene.
Epitimija
Pop Stole i pop Sanda iz sela Smrdan (danas Petrovac) bili su za života
nerazdvojni. Kad se rodio pop Sandi sin, pop Stole je preko majora solunca obezbedio da tri topa stignu u Smrdan i komandovao:
-Da se čuje da pop Sanda ima sina, paaali!
Čulo se to i dalje od Pirota, ali je samo major penzionisan.
Posle smrti popa Stoleta, pop Sanda je često u svitanje sa društvom iz
„Nacionala“, kretao put Metiljavice da obiđu Stoletov grob. Na čelu je
bila muzika. Grob je zalivan ponetim vinom, uz Sandino:
-Dobro jutro, pobratime, zoru bez tebe ne može da dočekamo.
A umeo je pop Sanda u letnje vreme da uđe u kafansku salu „Nacionala“ onako jašući, na konju. Stigne to do viših crkvenih vlasti i pop Sanda
dobije dva meseca kazne da okaje svoje grehove. Ta kazna se zove epitimija. Odredili su mu da to izdrži u Divljanskom manastiru. Sa pismenim uputom stigne pop Sanda, ali ga doček iznenadi:
-Pa mi Vas nismo sada očekivali, mislili smo da ćete mnogo kasnije da
dođete… Mi smo slabo pismeni… Još ništa nismo stigli da uradimo što
nam je naloženo za reviziju… Još je nesređeno…
Pop Sanda im reče da se ne brinu. Sve će on da im sredi. I nema da krene dok im sve ne dovede u red i poduči ih kako da nastave. Rasporedi
posao pop Sanda i temeljno sređuje sve knjige, podučava, a za uzvrat
ga goste u manastiru iz dana u dan. Nekoliko dana pre nego da napusti
manastir, obavesti ih da je pri kraju i kada tačno odlazi. Na ispraćajnom
ručku on tutnu starešini manastira akt na potpis reče:
-A sad mi potpiši da je pop Sanda ovde izdržao dva meseca epitimiju
po svim propisima.
(Preuzeto iz Vitomir V. Živković: Krivo Ogledalo, Pirot, 1997.)

A F O R I Z M I
1. Ljubav je kao duša, s tom razlikom da duša nema početka
ni kraja.
2. Glavom mislio, da je smislio, a posle toga u mislima se
izgubio.
3. Ne ide nam loše, počeli smo uživati u žestini ljutnje.
4. Imamo stabilnu ekonomiju uz deflaciju „Dela“ i hiperinflaciju „Nedela“
5. Zaglavili smo se u stanici života, čekajući njegovu ljepotu.
6. Probaj i uživaj na onom svijetu, ako ti proba na ovom
propade.
7. Žena i vrijeme su slični, vrijeme vedri i oblači, a žena il‘ se
svlači il‘ oblači.
Đorđo Radović
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Mudre misli
Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.
Ako je ko lud ne budi mu drug.
Baci dobro niz vodu, voda će opet tebi da donese.
Badava je dobro seme kada je rđavo oranje.
Celog veka se lečimo od nesrećnog detinjstva.
Čir na želudcu je zarazna bolest. Oni koji već imaju čireve stvaraju ih drugima.
Čovek bez slobode kao riba bez vode.
Da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, vidi se i po tome što starci i deca vole da pričaju.
Da je maćeha dobra u bašti bi se sejala.
Gde nevolja ruča, tu i tuga večera.
Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze.
Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom.
Jedino onaj pisac koji ženu ne bi «napao» u šumi neće je «napasti» ni u knjizi.
Jedino š����������������������������������������������������������������������������������
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�������������
to je njihova.
Jedno krivo drvo, ceo tovar raspe.
Jezik je više glava posekao nego sablja.
Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.
Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.
Lako je iza šest volova plug držati.
Ljudi male pameti retko se trude da ne budu dosadni.
Makar nesreće bile stare koliko i sreće, ipak se svetu čini kao da neko zlo nije ni postojalo.
Mene ne zanima istina. Ja znam ko je u pravu.
Najveća budala nije onaj koji ne umije da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita
istina.
Obraz ide s glavom.
Pored suha drveta i sirovo izgori.
Rakija mora da progovori kad bilo, kao i nevaljala žena sveti se onom koji hoće da u njoj
uživa tajno, a trajno i obilno.
Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu da izjednače, i da poslednji stigne prvog.
Teško onoj kući gde dima nema.
Teško vuku za kojim psi ne laju.
U braku žena traži sve što joj se dopada i uzme sve što može oteti.
U kojoj kući muž ženu bije, tu sreće nije.
Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
Velika je veština znati razgovarati sa čovekom.
Za samoću treba biti sposoban, čak i spreman.
Žedan konj vode ne probira.
Ž������������������������������������������������������������������������������������������
ena iskreno veruje da je mu���������������������������������������������������������������
š��������������������������������������������������������������
karac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja.

