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О часопису Мостови
Часопис Мостови, који издаје Савез српских
друштава Словеније, врши племениту улогу,
јер повезује две културе, српску и словеначку.
Градити мостове дужност је свих људи добре
воље. Мостове руше злоћудни људи којима се
супростављају неимари човечности.
Часопис Мостови стекао је висок углед због завидних својстава, због своје хуманистичке мисије. Заслужују подршку обе стране, и српске и
братске словеначке.
Проф. др Драган Недељковић
Београд, 14.02.2010.
Društvo Srpska zajednica je osnovalo Sajt-Blog stranicu
(http://srpskazajednica.wordpress.com/) na kojoj se mogu deliti različiti kreativni sadržaji, i želi da pozove sva srpska društva u Sloveniji da se pridruže. Sajt je osimišljen kao mesto gde bi se svi Srbi u
Sloveniji bolje povezali uz pomoć pisane reči, fotografije i muzike.
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Семинар за умјетничке
вође фолклорних група
У организацији Савеза српских друштава Словеније од 25. до 27. новембра
2011. године у Културно-пасторалном центру СПЦО Љубљана одржан
семинар за умјетничке вође фолклорних група
Циљ семинара је био да се будући руководиоци упознају са начином вођења фолклорних група као и са неким кореографијама са широког кореолошког подручја.
Предавачи на семинару били су познати
кореографи из Србије, Слободанка Сеја Рац
и Звездан Ђурић а помагао им је корепетитор Јулијан Рац. Првог дана рада семинара,
у поподневним сатима, Слободанка Сеја
Рац и Звездан Ђурић одржали су предавање на тему фолклора, народних игара и
пјесама и упознали слушаоце са начином
рада и вођењем фолклорне групе. Прије
самог почетка рада, присутнима се обратио протојереј ставрофор Перан Бошковић, парох љубљански који је изразио задовољство што се семинар одржава у Културно-пасторалном дому и да је ово српска
кућа у којој се већ одвијају многе активности а нада се да ће убудуће бити још више
разно разних дјелатности. На отварању
семинара били су још и јереј Милан Јовановић и мр Драго Војводић, предсједник
Савеза српских друштава Словеније, који
је поздравио учеснике семинара, пожелио
им успјешан рад и изразио задовољство
оволиким бројем присутних полазника а
затим је представио предаваче. Полазници
семинара били су из српских друштава чланова Савеза српских друштава Словеније,
по три до пет полазника. Овом приликом
на семинару су били и учесници из Беча,
чланови КУД „Бамби“, затим чланови СКУД

„Др Младен Стојановић“ из Приједора и из
СКУД „Понтес-Мостови“ из Трста. Са великом пажњом праћена су предавања а затим
су предавачи одговарали на постављена
питања. Важно је напоменути да је семинар
почео у веома доброј атмосфери и жељи
свих полазника да науче нешто ново и добро које ће користити у свом будућем раду.
Како је већ наведено семинар је одржан
у просторима Културно-пасторалног центра, овог лијепог здања које иако још није
у потпуности завршено, даје веома добре
могућности за одржавање многих приредби и предавања и да се много активности
већ воде. Након теоретичног предавања у
аули дома изведене су неке од традиционалних игара, као што је рецимо „труле кобиле“ и друге игре.
Другог дана семинара полазници су упознати са три кореографије. Звездан Ђурић је
представио и показао игре из Метохијског
Подгора и игре из Владичиног Хана а Слободанка Сеја Рац представила је игре из
Лесковачке Мораве. Уз музичку пратњу Јулијана Раца и спретно и квалитетно вођење
предавача семинаристи су научили кораке
и основе ових игара.
У наставку рада семинара одржано је предавање на којем су предавачи говорили о
методици рада са дјечијим фолклорним

Заједничка фотографија предавача и полазника

групама. И ово предавање праћено је са
великом пажњом и занимањем.
Трећег дана рада семинара неки од полазника сами су припремили кореографије
које су заједно са остлим полазницима показали, уз стручну асистенцију Слободанке
Сеје Рац и Звездана Ђурић.
Слободанка Сеја Рац одржала је предавање
о костимима.
На самом крају рада семинара полазници
су испунили тест са питањима из области
фолклора а затим су проглашени најбољи
којима је припала награда бесплатно
учешће на наредном семинару. Најбоље су
биле дјевојке, и то Весна Кусић, Тања Латиновић и Снежана Максимовић.
Поред тестова полазници семинара испунили су анкету са питањима у вези организације и реализације семинара. Сви су били
задовољни са семинаром а навели су и неколико добрих предлога у вези будућих семинара. О томе како су задовољни са семинаром издвајамо само нека запажања.
Тијана Вујиновић, КД „Брдо“ Крањ: „Ово је
моје први учешће на семинару оваквог
типа и морам признати да м исе јако свидело. Најзанимљивије је било срести се
са играма из два потпуно различита краја.
Свидео ми се начин рада предавача, а то је
да укључују своје слушаоце у комуникацију,
дају им прилику да буду креативни...“
Ања Периз, СКД „Марибор“: „Место одржавања је у реду, пошто има место за парки-

Звез
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Поздрав Перана Бошковића
рање. Семинар је био добар, можда би играчки део поделили на два дана.“
Мики Шешић, КУД „Младост“ Љубљана: Семинар одличан, организација исто. Једино
у вези места одржавања имам пар речи да
кажем, простор одличан, само је било мало
хладно и клизаво, али знамо да је дом још у
изградњи и верујем да ће следећи пут бити
све како треба.“
Дамјан Дамјановић, СКД „Слога“ Нова Горица: „Са семинаром сам врло задовољан
и надам се да ће се више пута одржавати
семинари у Словенији. Може и у другим
местима.“
Теодора Комленић, СКД „Слога“ Нова Горица: „Јако м исе свидело. С обзиром да сам
на семинару први пут, било ми је одлично.
Искрено се надам да ћу имати прилику
учествовати још који пут. Сеја и Звездан
су одлични играчи а Јулијан исто толико
добар хармоникаш. Свидео ми се и избор
игара и подручја.“
Снежана Максимовић, СКПД „Свети Сава“
Крањ: „Место одржавања семинара је било
фантастично. Услови за овакав рад су и
више него задовољавајући. Што се тиче
саме организације, у будуће би било добро
побринути се за гардеробе играча, употребу тоалета, воду за играче као и организа-

Звездан Ђурић и Слободанка Сеја Рац

цију обиласка Љубљане за време ручка.
Неки не познају Љубљану па су се мало губили док нису пронашли место“.
Душко Липић, СКД „Ново место“: „Организација на добром нивоу, семинар стручан и
квалитетан“.
Владо Шпанић, СПД „Никола Тесла“ Постојна: „Са семинаром сам врло задовољан као
и са организацијом и местом одржавања.“
Рената Праћа, СКД „Петар Кочић“ Крањ: „Са
семинаром сам врло задовољна а исто тако
и са организацијом и мјестом одржавања.
Пошто се врло кратко вријеме учим, а и
налазим се у групи ветерана, игре ми нису
биле толико тешке, што ми је било и посебно задовољство.“
Мирослав Бојанић, СКУД „Кочевје“: „Професионално изведено, место је примерно за
такве делатности.“
Са семинаром су били задовољни и гости из
Беча, из КУД „Бамби“ а Невена Стевановић је
навела: „Јако задовољна! С обзиром да ми је
ово тек друго присуство на семинару, одушевим се сваки пут кад нешто ново видим
и чујем. Организација је била такође јако
добра и распоред предавања! А и домаћини
из Младости су феноменални!“ Александар
Пантић из истог друштва да је оцјену 4+.
Дана Јањић, СКУД „Младен Стојановић“

Приједор: „Лијепо осмишљен семинар, задовољна сам са предавачима. Што се тиче
мјеста одржавања могло је боље, превише
је хладно“. Сличне примједбе у вези мјеста
одржавања имао је и Жељко Шормаз из истог друштва.
Анже Лампе, СКПД „Свети Сава“ Крањ: „ С
обзиром да је овај семинар био мој први
семинар, јако сам задовољан и са начином
рада и са предавачима. Најбитније је да сам
научио нешто ново и да ово сигурно није
мој задњи семинар.
Сузана Јагодић, КУД „Младост“ Љубљана:
„Рад је био лепо распоређен. Предавања,
играње, ношња, кораци, били су добро
показани и објашњени. Задовољна сам са
предавачима, јер су све показали на разумљив начин.“
Вероника Стојановић, СКУД „Понтес-Мостови“ Трст: „Семинар је би одлично организован, прелепо је било то што се одржао у
просторима који припадају цркви.“
Никола Совиљ, СКУД „Понтес-Мостови“:
„Семинар је био занимљив и добро организован. Место одржавања је било задовољавајуће због великог места на располагању.“
Поред своји оцјена о семинару полазници су имали прилику да у анкети изнесу
и своје предлоге а они су се односили на
кореографије и подручја, предлагали су да
се поред Србије укључе и други крајеви.
Такође ке предложено да се дио семинара
намијени и пјевању као веома значакном
фактору у фолклорној дјелатности. Све
предлоге организатор ће размотрити и на
наредном семинару биће сигурно реализовани неки од предлога.
Овај семинар одржан је уз помоћ Јавног
фонда РС за културне дјелатности (ЈСКД)
и Српске православне црквене општине
Љубљана.
Душан Јовановић
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Светосавска академија
у Љубљани
У суботу, 28. јануара 2012. године у Културно-пасторалном дому у
организацији Српске православне црквене општине Љубљана одржана
Светосавска академија.

Славски обред

Прије почетка програма мушка и женска пјевачка група КУД „Младост“ из
Љубљане духовним пјесмама најавили
су почетак свечаности.
У поздравном говору водитељка програма мр Весна Анђелковић поздравила је присутне кратком бесједом о
Светом Сави а онда најавила свечаног
бесједника. Мр Жељко Килибарда говорио је о просвјетитељском раду Светога Саве.

Мр Жељко Килибарда

У наставку програма чули смо и светосавске рецитације у извођењу наше
дечице са веронауке. Ове године било
их је 30-ак. На крају културног програма сви учесници су отпојали химну
Св. Сави. Потом су наши свештеници
преломили славски колач и честитали
славу свим окупљенима те вечери. На
крају је наш истакнути спортиста Раша
Нестеровић подијелио дјеци пакетиће,
које он већ традиционално дарује.

Највећи успјех је изузетна посјећеност
ове академије. Процењује се да је било
између 300- 400 људи, од чега је било
око 150 малишана. Свечана сала је
била премала да прими све посјетиоце
овог догађаја. Радује и то да су нас те
вечери посетили Срби из свих крајева
Словеније, те смо сигурни да ће нас
слиједеће године бити и више. Утисци
окупљених су јако позитивни.

У културном програму кој ије организовао јереј Милан Јовановић а драмско-музички дио повјерен је мр Весни
Анђелковић и Милошу Симићу, академским умјетницима. Музичка група
Милоша Симића извела је неколико
изворних пјесама. Јасмина Рашић је
одрецитовала пјесму о Светоме Сави а
најмлађи чланови СКУД „Видовдан“ извели су своју кореографију.
Пјевачке групе СКУД „Видовдан“ и
КУД „Младост“ наступиле су изводећи
духовне и изборне пјесме а чланови драмских секција Друштва Српска
заједница Марија Митровић и Бранко
Баћовић заједно са члановима СКУД
„Видовдан“ извели су рецитал такође
посвећен Светоме Сави.

Рашо Нестеровић и Слађана Шмитран са најмлађима

Душан Јовановић
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Европска смотра српског
фолклора дијаспоре
и Срба у региону
Србија, Београд, Центар Сава 11. и 12. јун
2011 године, највеће и свакако најзначајније окупљање српске омладине из већине европских земаља. Разлог таквог масовног доласка омладине, Европска смотра
српског фолклора дијаспоре. Ове године
шеснаеста по реду и највећа до сада по
броју учесника. Дошле су фолклорне групе
које су на претходним квалификацијама у
земљама боравка избориле право учешћа
на овом најеминентнијем такмичењу када
је ријеч о српском фолклорном стваралаштву у дијаспори. Преко педесет ансамбала дошло је да у два дана покажу све што
сматрају да вриједи показати и што може
репрезентовати њихов рад током цијеле
године, и то не било гдје, већ у Београду,
престоници Србије, матици, отаџбини.
Многи од тих младих људи нису до сада
били у прилици да бораве у Београду, а
за Центар Сава могли су чути само путем
средстава информисања. Сада су на прагу
остварења свог сна и сна многих умјетника широм матице и још више широм дијаспоре. Наступ у Центру Сава свакако јесте
мотивација, али и разлог за еуфорију, напетост, зебњу, страх да нешто не пође наопако, да се нешто не искомпликује, да наступ
не буде лош и не пружи ружну или блаже
речено недовољно добру слику о њиховом
умијећу, увјежбаности на којој су радили
цијелу претходну годину. Толико енергије и
позитивног набоја ријетко је могуће видјети и доживјети на једном мјесту. Свако је
долазио како је умио и знао, у зависности
са колико новца располаже, само је циљ
свима био заједнички, односно сви су имали исти циљ. Побједа!! То би био успјех, то
би био остварени сан, нешто због чега је
вриједело толико одрицање, труд и зној.
Искусни организатори све су испланирали и предвидјели до најмање појединости,
изненађења и непредвиђене ситуације
су сведене на минимум. Богато искуство,
стручност, као и сва потребна инфраструктура која им је била на располагању довољна су гаранција да ће то бити многима доживљај за памћење. Тако је све било спремно за почетак очекиваног такмичења.

КД Брдо, прошлогодишњи
побједник, и ове године слави
побједу

Побиједити на европској смотри, такмичењу најбољих група дијаспоре сигурно
и неспорно јесте успјех којем теже сви,
а остваре ријетки. Да, побиједити заиста

јесте успјех, али побједити двије године
заредом то је морамо признати мега успјех.
Сама чињеница да никоме до сада у шеснаестогодишњој историји овог такмичења то
није пошло за руком довољно говори сама
по себи.
Фолклораши Културног друштва Брдо,
прошлогодишњи побједници у Брчком,
и ове године славе побједу у Београду, у
Центру Сава и тако остају забиљежени у
аналима овог такмичења као први ансамбл
који је постао побједник двије године заредом, како би се то спортским рјечником
рекло, одбранио титулу прошлогодишњег
побједника односно првака. Ако се овој
побједничкој титули дода још и додијељена титула најбоље пјевачке групе три године узастопно, то још додатно потврђује
вриједност овог најуспјешнијег ансамбла у
Словенији и Европи уопште. Поред ових наведених, никако се не смије заборавити ни
награда за најоригиналнију ношњу ове године виђену и приказану на фестивалу. То
су три златне медаље са једног такмичења.
Такав успјех није забиљежило ниједно
друштво, односно ниједан ансамбл до сада.
Због свега овога сви у Културном друштву
Брдо јесмо и морамо бити поносни. Ако
је код некога од нас у протеклом времену
било и мало сумње у квалитет и умијеће
наших фолклориста, мислим да овим успјехом све сумње постају неосноване и да су
они на најбољи начин демантовали таква
размишљања. Ми смо им неизмјерно захвални што име нас и нашег друштва понесоше до неслућених висина. Због свега тога
и због тога што су баш такви какви јесу, ми
старији им се захваљујемо и од срца честитамо.
Велики је списак заслужних за овај и оволики успјех. Наравно, на првом мјесту су
извођачи, играчи и музичари. Њихов труд
и таленат су на првом мјесту. Без помоћи
наших многобројних пријатеља, стручних
сарадника, многих наших чланова и пријатеља нашег друштва сигурно би тешко постигли такве резултате којима смо данас
сведоци. Поред свих наведених, свих који
се могу препознати међу заслужнима, ја
морам чиста срца и мирне савјести, без и
мало страха да ћу учинити грешку или било
кога увриједити, истаћи да највећа заслуга
за овај и многе друге велике успјехе који
су данас у сјенци овог највећег, свакако и
неспорно припада нашем младом, амбициозном, неуморном визионару, креатору,

кореографу и умјетничком руководиоцу
Милану Гламочанину. Име је то које оправдано са поштовањем изговарају широм Европе и свијета. Са свим врлинама које красе ријетке, сигуран сам да његово вријеме
тек долази. Нека је и нама дозвољена радост што можемо рећи да је наш, да потиче
из наших редова и да је наше горе лист. Са
оваквом омладином нема мјеста сумњи, а
камо ли страху, за будућност и будућа времена, ма колико она изгледала тешка. Нека
нам наши фолклораши не замјерају, навикли су нас на то и ми сада са нестрпљењем
очекујемо нове радости којима ће нас обрадовати.

Размишљања о успјеху

Генерално узевши, на шеснаестој смотри
српског фолклора дијаспоре у Београду
ове године највећи успјех постигли су фолклорни ансамбли из Словеније. Посебно
радује када се зна да иза њих стоје млада друштва са скромним буџетима и још
скромнијим издвајањима за фолклорни
рад. До недавно нико се није усуђивао ни
помислити, а камо ли јавно изговорити, да
очекује такав успјех. Многи су нас у својој
препотентности сматрали за другоразредне или како се то обично каже аутсајдере.
Нису се либили да нам приписују и неке
омаловажавајуће епитете. Кружиле су
разне приче по Европи. Негдје се причало
да је фолклорна група КД Брда (Миланова
група) престала са радом - распала се. Изгледа да ми морамо да васкрсавамо да би
показали да постојимо. На жалост многи не
схватају, или неће да схвате, да нико од нас
није тамо гдје мислимо да му је мјесто, нити
тамо гдје желимо да будемо, већ искључиво ми смо тамо гдје се поставимо својим
радом и резултатима.
Не брине толико то како други мисле, него
како ми сами о себи мислимо. Није давно
било када смо били спремни да се дивимо
другима, а за себе мислили да дуго или никада нећемо бити кадри да идемо у корак
са њима. Скромност јесте врлина, али претјеривање у скромности често доведе до
збуњености, несигурности, па чак зна нас
учинити помало и глупим.
Како је ко успио, то најбоље знају они који
нису успјели. Они знају све путеве како се
успијева, само некако немају среће. Који
не успију или не успију онолико колико
мисле да им припада, они одмах почињу
да оптужују свакога ко је постигао успјех.
Ту почиње борба са неправдом. Пласира се
теза како је сваки резултат намјештен, баш
као што се свака лијепа жена проглашава блудницом, сваки слободоуман човјек
бива проглашен плаћеним провокатором и
шпијуном. Изгледа да је тачно да се грешке
могу опростити, али успјех никако. Успјех
као да постаје најтежа неправда према другима. Лако се бунити, тешко је трпјети.
Златомир Бодирожа
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Беседа под
затвореним небом
У Смедереву, 10. јуна 1999. на представљању књиге Драма цивилизација на Балкану
Од Косовске битке 1389, српски
народ се бори за опстанак. У вишевековној
одбрани губици су били огромни. Сеобе су
постале судбина Срба, а под тешким, често
неподношљивим притисцима, најкобније
су биле сеобе крви: претакање православних у ислам и у католике. Међу муслиманима широм Балкана, и међу Арбанасима,
много је српских конвертира; међу Хрватима бар трећина данашњег хрватског народа пореклом су Срби, а и међу Мађарима
је знатан број претопљених Словена, па и
Срба. Сад су се сеобе наставиле на све континенте – Срби су се укоренили у деведесет
једној земљи на планети. Колико ће их опстати?
Током борби за ослобођење и уједињење, за последња два столећа, Срби су
покушавали да се поврате, али никад више
нису постали онај и бројем велики народ
који су, у Средњем веку, били; јер осипање
је било страшно: геноцид, покрштавања, етничка чишћења трајали су столећима, а на
Косову и Метохији како у доба турске петвековне окупације, тако и у оба светска рата,
а потом – све време Титове владавине. Сад
парадоксално они који су нас, благо речено, „чистили“ оптужују Србе да су то чинили.
Српска национална свест, ма колико јака,
никад није била агресивна као искључиви
национализми суседа. Срби су, ипак, били
превасходно у дефанзиви да би им сад, на
прагу трећег миленијума, били поништени плодови двовековних напора за ослобођење и уједињење.
Намећући нам судбину да будемо нижи од земље и тиши од траве, НАТО
и наши жестоки суседи, оптерећени више
него национализмом – шовинизмом, оптуживали су нас за сва зла света, особито за
злодела која су они нама чинили. Најтолерантнији народ на Балкану, Срби, парадоксално, носе етикету највећих националиста,
и онда кад им је национална свест била баш
малаксала. Противници су се служили поступцима „Држте лопова!“ и све своје грехе,
мане, насиља приписивали би Србима, с
циљем да нас оптерете комплексима кривице, да убију у нама самосвест и вољу за
националним узнесењем.
Давно је запажено да је српско
родољубље без мржње и да зато нема довољну ни одбрамбену моћ ни ударну снагу.
Наши пријатељи су саветовали, у тренуцима кад је неправда тријумфовала, да поражени Срби у Босни и Херцеговини, пређу
на методе освете, атентата и терора, како
су то чинили извесни Арапи, на пример. Ни
наши пријатељи нису схватили да Срби не
могу бити терористи: то није у српској природи. Србин води само витешки рат, што
је трагично у временима која нису нимало
витешка. Не разумевајући колико је мржња
у несагласју са српским бићем италијански
песник Д’Анинцио, у поеми Србија из 1915,

кад се наша војска повлачила преко завејаних албанских планина, славећи Србију,
опомињао је Србе:
„Ако си гладан хљеба бијелога,
Мржњом се засити!
Ако си жедан вина рујнога,
Мржњом утоли жеђ!
Само те мржња може спасити...“
Мржња није осећање које влада
Србима. Спремни да праштамо, одвећ често лакомислено заборављамо недела непријатеља наших. Оно што је теже појмити,
у нас ни сад, кад је најнеопходнији, национални програм не постоји, а сви га око нас
имају, чак и ако није дословно образложен
и написан. Ту су нам најочигледнији пример Хрвати: циљ им је био и остао етнички
и верски чиста Хрватска, коју су остварили
патолошком мржњом према Србима. Они
на све начине спречавају повратак прогнаних и избеглих Срба. Мало да сањамо: чак и
ако би хрватска влада и искрено пожелела
да реши српско питање, грађани Хрватске
би то спречили, стварајући неподношљиве
услове за повратнике. То они и сад стално
чине. Србима не враћају преотете им куће
и имања, него им, евентуално, допуштају да
живе у свињцима, да би их што више понизили. Недавно је кроз Хрватску, због порушених мостова, за Београд допутовао колима један познати чешки лекар: где год би, у
Хрватској, запитао како да изиђе на ауто-пут
за Београд, нигде не би добио одговор. Нико
није хтео да зна да Београд постоји и да изусти ту реч. „Београд, шта је то?“ – чудили су
се и просечни грађани суседне државе. Наравно, то понашање није узор и ми бисмо се
стидели кад би то било тако код нас. Али ми
треба сваког трена да знамо с ким и у каквом окружењу живимо; јер наша наивност је
безгранична, скоро бесловесна. На нашим
путевима су, природно, остале ознаке за
Загреб. То су одмах приметила и деца, родом
из Загреба, коју смо недавно, као рођаке,
угостили: „А код нас, у Загребу, нигдје нема
путоказа за Београд. Овдје су свагдје ознаке
за Загреб“. Зашто да не кажемо да је то наша
надмоћност, наша трезвеност, наша људска
природа, очигледно племенита за разлику
од оних који само умишљају да су културно супериорни? И кад то, случајно, јесу,
недостаје им култура срца; а ми се држимо
Бетовеновог гесла: „Не признајем други знак
надмоћности сем доброте“. То је – зашто да
не кажемо како бисмо тога били свесни? –
наш знак. Или у Америци, где је идеал био
и остао, постати богат и славан, данас и
најпростији, једва писмени човек сматра да
су Американци апсолутни господари света,
те да је њихово државно право и национални интерес да на свакој тачки планете потврђују своје господарство, намећући свој
начин мишљења и свој стил живљења.

Доиста гротескно: тај досад нечувени тоталитаризам није национализам, а
наша одбрана заветног Косова и Метохије
– јесте национализам, и то са шовинистичким призвуком?! Зато Коен може безочно
да каже да ће Америка и даље водити ратове, с малим и великим земљама, не водећи
нимало рачуна о фер понашању: може силеџија, да чини што год хоће, рушећи све
моралне норме, сва правила понашања,
све законе. А како су богати, могу и све да
оправдају: да плате и наруче прављење истине, уз претварање правих истина у лажи.
Могу да одређују норме за демократију
и за права човека по својој ћуди и у свом
интересу, газећи демократију и изругујући
се над људским правима. Све је то у супротности и са хришћанским и са хуманистичким моралом. Нигде више него овде и данас
не важи јеванђеоска опомена, која као да је
намењена америчком и западњачком осионом понашању: Лакше је камили проћи кроз
иглене уши него богаташу ући у царство небеско.
У тој чудовишној атмосфери, антихуманој и антихришћанској, допуштено
је све што служи силнима. Тако ових дана,
на првој страници париског, кажу угледног,
листа Хе Моппе албански писац, некада стегоноша соцреализма и заточник комунизма
а сад велики демократа, Исмаил Кадаре
пише: да су Срби канибали, који особито
уживају док мљацкају месо албанских беба
печених на жару. Не бих се чудио ако би тај
већ вишегодишњи кандидат за Нобелову
награду после свега ту награду и добио.
Зашто не Кадаре, ако је и Клинтон кандидат Нобела за мир, Клинтон, знамо какве
савести и каквих руку? Клинтон, који заслужује да постане симбол, односно да реч
клинтонизам – као неохитлеризам, - уђе у
речнике термина, у говорни жаргон и новинску употребу. Додуше, он је само један у
низу оних који су се прославили разарањима и убијањем, па и убијањем истине, због
којих су густо насељена места претворена у
пустиње, у дословном и преносном смислу.
Због таквих је Паскал тврдио да на земљи
нема места истини и да истина, непризната
и унижена, лута међу људима, „то јест да је
истина зато истина што она самом својом
појавом претвара густо насељене градове
у безљудне пустиње. Кад истина осени човека, он одмах осети да сви, да људи... имају
дар и моћ, која се ничим не да објаснити, да
убијају истину“. О том са одвратношћу говори и Достојевски, а много пре њега и Плотин. Лав Шестов, у том смислу, помиње, као
врло карактеристичну, судбину Сократа:
„Сократ није погинуо зато што је дошло до
сукоба двеју идеологија, него зато што није
умео, или није хтео, да држи језик за зубима.
Људи се не боје толико ни нових ни старих
истина, колико се боје проповедника истина. Јер истина нити кога дира, нити узнемирава, а проповедници су непријатан свет:
нити сами знају за мир нити другима дају
мира. Укратко, Сократ је, како сам признаје
(у Платоновој одбрани он себе назива обадом), убијен само зато што је он Атињанима
загорчавао живот, а да је будио само себе и
своје пријатеље, опростили би му и чак би
за њим поновили његове речи о истинском
буђењу. Тако се у суштини и свршило: чим је
Сократ умро, сви су га почели славити. Знали су да их он више неће гњавити – а неме
истине нико се не боји“.
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Бог је љубав. Бог је мир. Бог је и истина. А људи се, врло често, клањају свему
опречном. „Идоли су им понекад ближи и
схватљивији него Бог. О томе се много говори у Светом Писму. Чак и јеврејски народ,
чија је мисија била да половини људског
рода открије Бога, занели су идоли и само
благодарећи по своме напору нечувеним
позивима пророка, успео је да се уздигне на
висину са које се откривају Вечне истине“.
Златно теле је, у једном одсеку времена, очаравало и изабрани народ, те није
било лако Мојсију да озакони Десет Божијих
заповести. Проблем је исконски и вечит. Сад
је Златно теле потпуно овладало Западом,
особито Америком, чији је бог – долар, због
чијег се умножавања воде најбезумнији ратови и руше сви закони, божански и људски.
Има и на Западу, па и у Америци, пророка:
али ко сад њих слуша? (Да схватите злодух
Америке, читајте пажљиво бар Ноама Чомског, преведен је код нас). Владајућа идеологија је силеџијски клинтонизам, виши
стадиј хитлеризма, обогаћен лицемерјем и
у својој аморалности лишен и привидног
витештва. У његовој служби је олбрајтизам,
вештичја дипломатија, која заудара нечистоћом. Ти зли дуси, те нечисте силе владају
данас нашом планетом. С њима смо се затекли суочени, ми усамљени, наивни и непокорни Срби, и читав чопор свемоћних, што
свако противљење доживљавају као вирус,
који се мора сурово казнити, па и уништити
да не шири заразу.
Речено је: ђаво и Бог воде вечити
рат, Срби су и нагонски и свесно стали на
страну Бога и божанског начела. Јер човек
се, па и народ, како пише Сергеј Булгаков,
„појављује као сарадник Бога у стварању
света, и то сарадник у духовној сфери“. Та
замисао је дубоко укорењена у мислима великих спиритуалиста, па и хуманиста којима религија није туђа. Одавно сам упамтио
опомену Ромена Ролана: „и Бог се бори“,
па према томе човек, саздан по обличју
Божијем, има дужност, ако је веран своме Творцу и духовноме начелу, да помаже
Богу у претешкој борби за тријумф љубави
и добра, истине, мира и правде. Данас је та
борба огорчена и неизвесна, бар што се човечанства, тог само делића космоса, тиче, у
коме је равнотежа нарушена и угрожена. На
сцени су анти-божанске силе, које се цинично односе према законима божјим, подривајући мир и хармонију високих вредности
и етичких врлина. Нашој Европи прети пропаст, као ишчезлој митској Атлантиди. „Треба само подићи очи да бисмо на претећем
црном небу, које постаје све више претеће
и све црње, небу наше друге Атлантиде, Европе, прочитали ту реч написану огњеним
словима: рат“ – читам упозорења Димитрија Мерешковског.
У својим делима овај писац, можда
одвећ страствено, научнике и интелектуалце уопште назива дивљацима над дивљацима и нарочито се окомљује на техничка
достигнућа, механику, помоћу које људи
утичу на природу; делујући на њу споља,
они разједају природу изнутра. Наука јесте
достигнуће којим се Европа, јалова кад
су у питању религије, и с правом поноси.
Америка је још више развила науку, али ју
је – сведоци смо, нажалост – злоупотребила и обешчастила. Наука је сад у власти
рата и насиља, служећи уништавању људи,
загађивању природе и рушењу вредности,
створених од Бога и од човека. Наука је – и

то посматрамо – и у служби лажи. Као што
проналасци атомске и нуклеарне енергије
могу бити колико благотврони још више
кобни, тако и открића у области информација и комуникација, уместо да доприносе
благостању под командом демонских сила,
у служби су лажи и зла.
Против тих сила, против деветнаест Голијата или тог чопора звери, политички и дипломатски рат очигледно нисмо могли добити. Али се ни са поразом не
смемо помирити, тим пре што наша јуначка
војска није поражена; нарочито не смемо
пристати на пораз духа и морала. У ствари
сад тек почиње наш духовни и морални рат
– другим речима, наш велики рат, почев од
борбе против рушевина и кварова, од борбе
за воду и ватру, то јест електричну светлост
и енергију. Били смо сведоци подвига наших мајстора, који су чинили чудеса усред
бомбардовања, враћајући нам светлост и
воду. И све друге службе, у престоном граду
и широм отаџбине наше, чиниле су чудеса: не заборављајмо лекаре и медицинско
особље, снабдеваче храном и превознике,
као ни смерне чистаче и ђубретаре. Сви
су били на завидној висини, па се усуђујем
да кажем: „Лик Божији засијао је у човеку
својим пуним сјајем и у њему је почела да се
назире сличност са Богом Настао је човек,
који је својим властитим путем кренуо да
оствари сличност са Богом, да стваралачки
изгради свој прави лик...“ Тим светим путем
треба продужити, избегавајући блато, које
нас све у ово зло доба вреба, и у које се, у
миру, ако несмотрени и будни не будемо,
очас можемо заглибити.
Угрожавају нас и вребаће нас све
више: оскудица, особито беда предстојеће
зиме, кад ће нам бити неопходна огромна
солидарност, да поделимо тешкоће; физички и душевни замор, који наступа после
великих напрезања и искушења; а најопасније јесте безнађе, обесхрабреност после
пораза и губитака. Јер тековине два века
уништене су нам, а ми смо склони – Војвођани мање, а Динарци више – тешком разочарању после тешких пораза. Губици Косова
и Метохије или Брчког, на пример, не смеју
нас бацити на дно безнађа, него само у таласе оног песимизма који обавезује на деловање, на јединство и слогу, на препород
народа и обнову отачаства. Никад није све
изгубљено, ако ми нисмо збуњени и изгубљени. Кад нас невоље преплаве, горје
имјејим сердца, „управимо горе срца“, како
стоји у божанственој литургији Јована Златоуста. Зар Грци нису изгубили целу Малу
Азију и древна духовна огњишта, као што
су Никеја и Смирна, а потом и Нови Рим,
величанствени Цариград, па су преболели
и кад је на Свету Софију, уместо крста, стављен полумесец; и кад им је васељенски
патријарх постао турски заробљеник. Зар
Аустрија није од велике и раскошне царевине постала мала република, лишена многих преимућстава, од рудника и индустрије
до морских обала и лука? У добру је лако
добро бити... у муци се проверавају карактери и људи и народа. Ми морамо од наше
Србијице створити врт Балкана и Европе, а
створићемо љубављу и радом, радом, радом. И слогом, слогом, слогом!
Наш народ ће стварати чудеса
ако му интелигенција буде осветљавала пут и ако га политичари не заведу на
странпутице; другим речима, ако елита
буде истинска елита на висини своје

улоге, достојна изабраног народа, изабраног од трагедије и муке.
И народ треба да буде мудар, савестан и опрезан, да нађе праве мере у
ставовима и понашањима. Ми, после свега
што смо доживели, огорчени искуствима,
не можемо волети оне који су нам највећа
зла учинили и највећа понижења нанели.
Не можемо се према силнима, онима што
су нас убијали и рушили нам села и градове,
понашати као да се ништа није догодило, а
догодило се страшно. Не дивите се онима
који за дивљење нису; нарочито не онима
који су упрљали руке нашом крвљу, онима
што су унизили демократију, онима што све
заснивају на сили и страху, онима што су
убице истине. Човекова особина је да памти и добро и зло. Ништа не смемо бацити
у заборав, ни олако опраштати. Праштајмо
онима што се кају и опроштај траже! Али,
не смемо се осамљивати, морамо сарађивати, тражити заједнички језик, вазда у
достојанству. Нарочито не смемо заборављати пријатеље који су остали уза нас кад
нам је најтеже било, који су у својим срединама били жигосани имена нашега ради.
Самосвесно се укључујмо у живот Европе и
човечанства! Учимо од свих, од пријатеља, а
нарочито од непријатеља! И то је наша традиција. Немањићи су уздигли Србију често
се борећи против Византије; али су од исте
те Византије примили и веру, и културу, и
уметност, и поглед на свет, остајући при том
независни и слободни, утврђујући своју
државност. Ми од Немаца и Американаца
имамо шта да научимо, много да научимо
и пресадимо. Имали би и они од нас, Срба
и православних Словена, по нешто да приме; али да ли могу? Јер интелигенција срца,
љубав, врлине хришћанске се не купују и
не копирају. Оне су иманентне бићу или то
нису.
Огромне смо жртве поднели да
бисмо дошли до оваквих крвавих сазнања.
Зашто се крију наше жртве, особито жртве
храбре војске, цвета младости наше? Зашто се у храмовима не разлежу молитве за
христољубиво војинство? Зашто се челници државе, цркве, политичких и духовних
установа не обраћају чешће народу? Зашто
више не походе унесрећене, рањене, ожалошћене, породице без крова и без основних потреба? Јер само велика солидарност,
безмерна међусобна љубав и разумевање
могу нас спасти. Уздамо се много и у нашу
огромну дијаспору, која будно и забринуто
ослушкује збивања у отаџбини. Дијаспора је
спремна да помогне.
Завршићу, време је, наводећи
Лава Шестова: „Љуте се на мене зато што ја
наводно говорим стално о истом. И Сократа
су зато нападали. Баш као да и други не говоре увек о истом. Очевидно их нешто друго иритира. Кад бих ја говорио увек једно те
исто, али оно што је уобичајено, прихваћено, па самим тим и разумљиво и пријатно за
све, не би ме нападали“.
Срећом, мене нико још не напада.
Ваљда стога што је јасно да, као човек добре воље, у ово смутно време, све говорим,
обраћајући се ближњима, с љубављу, вером
и надом.
(Са допуштењем и благословом аутора
преузето из књиге: „Поруке Драгана
Недељковића“, Нова Европа, 2006)
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ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНИЈАНУМ
„Пошто нисам жењен, а наравно и не мислим се у овим годинама женити, те у случају моје смрти немам законитих наследника, то ће сва моја имовина припасти Српској Академији Наука Краљевине Србије
као мом једином и искључивом наследнику. Ово ће моје имање бити одвојено од
имања Српске Академије Наука као задужбина и ова ће задужбина носити име Ј О В А
НИЈАНУМ
7. августа 1908. године у Власотинцу
др Јован Јовановић срес. лек. у пензији“
На овај начин, а по угледу на Задужбину „Велимиријанум“, оснива своју задужбину др
Јован Јовановић, срески лекар у пензији.
Наравно, др Јован Јовановић се ни именом,
ни пореклом, а ни величином своје заоставштине не може мерити са својим претходником и узором Велимиром Михаилом
Теодоровићем, али жеља да и после смрти
буду од користи српском народу била им је
иста. Јован Јовановић је рођен 1845. године
у Смедереву од оца Павла и мајке Милице.
Отац, осиромашени смедеревски трговац,
умире рано оставивши незбринуту жену са
пет кћери и сином јединцем. По наговору
и уз препоруку свога учитеља Вукашина,
Јован након успешно завршене основне
школе одлази за Београд где завршава
гимназију послужујући по богатијим београдским кућама и дајући „кондиције“ слабијим ђацима. Школске 1866-67. слуша прву
годину правних наука у Београду. Те зиме
доживљава трагедију која ће утицати на његово коначно опредељење за будући живот.
Прво му умире најмилија сестра, Сава, оставивши тек рођене кћери Анастасију и Персиду о којима се Јован доживотно старао.
Следећи и пресудан ударац судбине била
је смрт вољене девојке Смиље, лепотице
из угледне куће Милосављевића. Смиља је
умрла, како је Јован касније до краја живота
говорио, „због небриге лекара“. Вероватно
су ове сурове и неправедне смрти утицале
на то да Јован напусти тек започете студије
права те одлази у Беч где завршава медицину као државни питомац.
Са дипломом Бечког универзитета др Јован
Јовановић се враћа у Србију али не жели
да остане у неком од већих градова за које
га ништа посебно није везивало већ се са
свим својим младалачким жаром упушта у
борбу против заосталости и примитивизма,
враџбина и надрилекарства најпре у књажевачком, а потом и тимочком, врањском
и пиротском округу. У ратовима од 1876. до
1878. учествовао је активно као санитетски
поручник за шта је примио „Споменицу из
ратова 1876, 1877. и 1878. године“. Др Јован Јовановић је још одликован Медаљом
за четрдесетогодишњицу велике Свето-андрејске скупштине и Медаљом Њ. В. Краља
Србије Петра. Најдужи период свога живота
и службовања, као и време после пензионисања, др Јован Јовановић проводи у Власотинцима. Никада није залазио у кафане нити

се дружио с боемима којима би на неки начин и припадао као нежења. Власотиначки
крај је дуго памтио овог пожртвованог лекара и дивног човека познатог по надимку
Кантакузен. Ратови и сурови услови живота
у заосталим крајевима утицали су на његово
већ нарушено здравље те др Јован Јовановић одлази у Карлове Вари, надајући се да
ће у тој посве чувеној бањи успети да побољша своје здравствено стање, где умире
15. септембра 1909. године. Према жељи
покојника, тело му је пренето у Београд и сахрањено уз све државне почасти на Новом
гробљу. Сахрани су присуствовали чланови
Српске академије наука, свештенство, ученици свих школа и многи грађани.
Из Тестамента др Јована Јовановића издвајамо:
„О циљу, употреби и о управљању овом
мојом задужбином наређујем:
1. Задужбини је циљ да послужи
унапређењу науке и уметности, а фонд ће
се употребљавати за следеће циљеве:
а) за образовање младића за медицинске и
правне факултете;
б) за штампање научних дела од вредности;
в) за награђивање академских расправа од
вредности;
г) за издржавање болесних и сиротих девојака;
Само српски држављани имају права на дохотке ове Задужбине и на потпору из фонда. Ово важи само за српске држављане
источно-православне вере. Задужбински
фонд мора се неокрњено одржати и само се
дохотци и камата, који се од њега добијају,
могу употребити на циљеве Задужбине“.
Главница задужбине „Јованијанум“, када је
основана 1909, износила је 465.000 динара у злату и хартијама од вредности. Како
заоставштина није била довољна да одмах
Задужбина отпочне извршавање својих
циљева, оставилац је Тестаментом предвидео да се за првих десет година троши
само једна четвртина а следећих десет
само половина од прихода. Друга половина
улагала би се у Задужбински фонд док овај
не нарасте на 3.000.000 динара. Поштујући
вољу оставиоца, Српска академија наука је
тек 1933. успела да у фонд Задужбине „Јованијанум“ сакупи предвиђену суму. Те године „Задужбина ступа у живот према одлуци
годишњег скупа Академије“. Међутим, то не
значи да до тог периода нису коришћени
задужбински фондови. Већ 1910. је издата
помоћ од 50 динара у злату др Нед. Кашанину за његову карту у 81. „Гласу“. Академија
је на основу чл. 4 Правила, која је донела
1913, одлучила да се добротвору подигне
достојан споменик на гробу. У то време долази до ослободилачких ратова 1912-1918.
године који на извесно време прекидају
рад не само ове већ и свих осталих задужбина у Србији. Даљи рад задужбине „Јованијанум“ одвијао се према политичким и
економским приликама у земљи тако да је
1928. главница износила 361.864 динара а
потрошни капитал још 51.727,77 динара. На

Др Јован Јовановић Јованијум
гробу завештаоца Српска краљевска академија подиже споменик који је израдила
фирма Дорио - Дајч.За израду и подизање
споменика били су задужени академик
Богдан Поповић и Ђорђе Јовановић, с тим
што је Ђорђе Јовановић био задужен да
води надзор над израдом и његовим постављањем.
Надаље по годинама рад задужбине „Јованијанум“ се одвијао на тај начин што је
издвајано:
1933. године - 15.000 динара за штампање
Академијиних издања.
1935. године - издата је књига Вучићева буна
1842. године од Драгослава Страњаковића.
1936. године - 5.000 динара с тим да се
подели на четири једнака дела и додели
болницама у Смедереву, Врању, Књажевцу
и Власотинцима.
1937. године - 10.000 динара за издавање
Академијиних научних дела.
1938. године - 10.000 динара за удомљавање сиромашних девојака у Смедереву,
Врању, Књажевцу и Власотинцима, о чему
су се даље старала женска друштва у тим
местима, као и - 5.000 динара за издавачки
рад Академије.
1939. године Академија је новцем овог
фонда потпомогла издавање 117 књига
Посебних академијиних издања.
На жалост, др Јован Јовановић није својим
тестаментом предвидео да се на свакој
књизи, штампаној потпором Задужбине
„Јованијанум“, то и назначи па нам је данас
тешко, скоро немогуће да те наслове тачно наведемо. Стање Задужбинског фонда
„Јованијанум“ на дан 31. децембра 1946.
године износило је 53.201 динар од чега је
за задужбинске циљеве могло да се утроши
само 204 динара. Са тим средствима Задужбина „Јованијанум“ могла је само, као и све
остале Академијине задужбине, да се утопи
у јединствен „Фонд за науку“ и да престане
да постоји.
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На понос
завичају

Људско памћење је краткотрајно, а историју, углавном, пишу мушкарци.
Можда због тога у светској а нарочито у српској историји о женама које су
читав свој живот посветиле националном раду има мало написаних књига
и углавном су стављене у запећак времена као да нису ни постојале. Само
понекад, понеки истраживач покуша да укаже да то није у реду и да је српска
историја богата женама које су за Србију пуно урадиле, и да је неопростиво
што садашње генерације то не знају.

Катарина Јовановић

љубављу и пажњом. Била је вредна и радознала,
логичког духа, стално у неком тражењу и безброј
питања упућивала је мајци и оцу. Родитељи су њену
потребу за учењем подржавали, а пошто у Србији тог
доба за женско дете није било места у школи, своје
образовање стекла је кроз приватне часове које су
њени родитељи плаћали, учећи од своје браће и читајући њихове књиге. Посебно место на њеном путу
да што више сазна били су свакодневни разговори
с оцем и мајком. Њена мајка је инсистирала да и
женска деца морају да стекну солидно образовање
и да им није само у кући место. Као дете, причала је
Катарина својим познаницима касније, да је проживљавала срећне и веселе дане, нарочито у великој
башти родитељског дома, где је њен отац сам калемио и неговао стотине најлепших ружа и где су у шумарцима мирисних јоргована певали славуји своју
опојну песму. Ту, лежећи у трави, дивила се током
летњих предвечерја звезданом небу, тој несхватљивој тајни васионе и већ тада је наслућивала да је и
она сама само једна мајушна честица тог недокучивог свемира.

Катарина се родила у Београду, у Косовској улици,
8. априла 1869. године у породици Анастаса Јовановића. Кад се родила, њен отац имао је 52 године.
Био је први српски фотограф, сликар и литограф. Он
је израдио велики број цртежа, акварела и фотографија, а чувена је његова збирка „Знаменити Срби 19.
Века“, у којој су сачувани ликови готово свих наших
знаменитих људи. Осим тога, израдио је и велику
збирку цртежа предела и градова Србије. Катаринин
отац био је још и управник двора кнеза Михаила
Обреновића. И, до дна душе одан Обреновићима.
Катаринина мајка Марија, Аустријанка, родила се
1838, а умрла у Београду са непуне 43 године. У монографији „Катарина Јовановић“ Милице Ђурић-Топаловић, ауторка пише да се њена мајка презива Безендорфер, док други извор – „Историјски лексикон
Швајцарске“ наводи да је њено презиме Штенц. Катаринин отац био је врло вредан, разборит, поштен
и културан човек и своју децу је васпитавао у националном духу, упутио их у српске народне обичаје и
православну веру. Катаринина мајка била је нежна,
добра и врло умна жена, која је Катарини оставила у
наслеђе љупкост, лепоту душе, осећајност. Катарина
је имала двојицу браће - Константина, који се родио
1859. године у Бечу, док се млађи брат Јован родио
1878. године у Београду. Катарина је расла окружена

Аманет од оца

Београђанка Катарина А. Јовановић, преводилац,
књижевни историчар, филозоф, новинар и хуманиста припада групи таквих жена. Превела је на немачки језик Његошева дела „Горски вијенац“ и „Лучу микрокозму“, саставила и превела на немачки „Антологију југословенске књижевности“ и песме „Косовског
циклуса“. За превод „Горског вијенца“ Јовановићева
је 1939. године добила престижну Хумболтову награду за најбољи превод, коју додељује Минхенска
академија наука. У Цириху где је живела 42 године,
Катарина Јовановић је организовала помоћ Србији
како у балканским ратовима, тако и за време Првог
и Другог светског рата. У том циљу је написала и велики број чланака, одржала безброј конференција и
предавања, и то не само када је у питању сакупљање
материјалне помоћи. Њена је заслуга и одлазак на
Балкан великог броја швајцарских лекара и лекарских мисија (др Арчибалд Рајс, др Виктор Кин, др Ернест...) Помагала је и при оснивању „Циришког бироа
за тражење несталих“, у Првом светском рату, који је
радио и у току Другог светског рата.

Катарина је била срећно и весело дете, окружено
љубављу и пажњом. Са родитељима је сваке године
путовала у иностранство, а са шест година први пут
је видела и море. Заљубила се у то огромно пространство и дивљење према мору задржала је целог
свог живота. Нажалост, као што то у животу често
бива, срећа је била разорена смрћу мајке. Катарина је имала само дванаест година када је изгубила
мајку. Терет бриге о породици, а пре свега о млађем
брату Јовану који је имао само две године, пао је на
њена нејака плећа. Хтела је да буде очев ослонац у
кући, па је то и била. Рано је упознала дубоку жалост
и примила на своја нејака плећа терет породице и
куће. Али је Катарина све савладала и умела је да се
снађе у животу. Ту су јој помогли њена даровитост,
гипка и мека природа, богатство душе и оштроумност. Она је рано научила да се стара о другима, да
подноси личне жртве и да помаже. Сви ти чиниоци
омогућили су јој да од себе да толико много људима и свом народу пише њена пријатељица Милица
Ђурић-Топаловић у монографији о Катарини. Књига
је објављена 1961. године у Паризу. Издата је на шапирографу и плаћена од сакупљених прилога поштовалаца Катарине Јовановић.
Судбина је хтела да се Катарина А. Јовановић роди

у једном бурном историјском времену, да види и
преживи пад неколико држава, да доживи херојску
борбу свога народа за ослобођење и успостављање
нове државе, да види пропаст те државе и да умре
у истом таквом рвању народа, не дочекавши да
се врати у свој Београд. Кад се родила у малом и
патријархалном Београду 1869. године није могла
ни да претпостави да ће највећи део свога живота
провести у иностранству. У њој и у њеној браћи укрстиле су се на најбољи начин две крви - српска и германска. Ова мешавина показала се врло плодном
и све троје су били умни, вредни, питоми, храбри и
истрајни људи. Катарина је од оца наследила богату
машту и дубока осећања, дар посматрања себе и
свега око себе, сликовитост изражавања и богатство
српског језика, а од мајке - германску прецизност,
радне навике, осетљивост душе, хуманитарни ангажман и жртвовање скоро до самопрегора. И српски језик и немачки говорила је перфектно. У 16. години Катарина напушта Београд и одлази у Беч код
брата Константина. Беч је тада био велики европски
центар у који су се сливали сви они који су тражили
знања. Ту она марљиво учи и стиче знања из књижевности, историје, уметности и музике. Учи и друге
стране језике - француски, енглески и италијански.
У Бечу остаје све до 1914. године, до избијања Првог светског рата. Није могла да се врати у земљу,
па с братом прелази у Швајцарску, где је провела, с
краћим прекидима, остали део живота. Њен град у
овој земљи постао је Цирих. У овој земљи настанила су јој се и оба брата, те је и с те стране ова земља
за њу постала привлачна, друга домовина, коју је и
волела и ценила. Али је увек сањала Београд и свој
повратак. Говорила је како је вуче носталгија и да
много воли свој стари српски Београд. У Швајцарској
је неуморно учила посећујући библиотеке, музеје и
архиве, позоришта и музичке приредбе. Полако је
стицала познанике и пријатеље међу Швајцарцима,
поготово међу швајцарским женама које су биле ангажоване у јавном животу. То јој је помогло у одбрани интереса српског народа у многим тешким тренуцима. Опет помињемо њену пријатељицу Милицу
Ђурић-Топаловић јер су њене забелешке о Катарини
Јовановић изворне и до сада једине. Она каже: „Катарина није учила велике школе, али је знала далеко
више од многих који су својим именима придавали
звучне титуле. А све је то постигла својим неуморним радом, марљивошћу и даровитошћу. Имала је
богато енциклопедијско знање и оно што је хтела, то
је и спроводила у дело.“

Српски дарови Европи

У Цириху се сва предала раду и стварању. Пише
чланке и преводи дела из српске и југословенске
литературе. Објављује их у угледним циришким
„Новим циришким новинама“ (НЗЗ). Овој Катарининој културно-научној активности допринели су у
Швајцарској и рођена браћа, која су били изванредно цењени стручњаци. Старији Константин Јовановић је био познати предавач и архитект, одличан познавалац грађевинске историје цркве светог Петра
у Риму, а као архитект родољуб изградио је велики
део модерног Београда почетком двадесетог века.
Други брат Јован А. Јовановић своју докторску титулу одбранио је у Швајцарској 1911. године. Био је
професор на Вишој трговачкој школи у Санкт Галену.
Катаринин дом био је стециште познатих људи, не
само из Швајцарске већ и из целог културног света.
„Њен рад је био плодан, њено учење је давало вели-
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ке и важне резултате. И у периоду учења Катарина
је умела да ствара и пише, да говори и предаје, да
обавештава свет о својој земљи и њеним патњама“,
пише Топаловићка. Од 1914, па све до смрти, била
је права амбасадорка Србије, а затим и Југославије
у Европи, мада се никада није бавила политиком.
Сама Катарина је говорила да „оних који могу да
пишу добро на српском језику има доста, али је
мало тих који могу на страном језику да упознају
свет са нашим историјским благом. Зато је то мој задатак.“ Прво њено велико дело био је превод „Луче
микрокозма“ и „Горског вијенца“ на немачки језик.
Његош је био њен омиљени писац. Био јој је близак
по својој романтичарској души и филозофскопоетском стварању, тако да је превод „Горског вијенца“
оцењен највишим оценама. Речено је да га није
превела, већ препевала. Увод је написао професор
Павле Поповић. Награђена је Хумболтовом наградом, али је од 4.000 примерака одштампане књиге
сачувано само неколико примерака. Уништене су током бомбардовања Минхена. Катарина је пред саму
смрт спремила и друго, поправљено издање, али
није дочекала да га види. „Антологија југословенске
књижевности, песници и приповедачи“ објављена
је 1932. године у издању познате циришке издавачке куће „Рошер“. Предговор пише професор Павле
Поповић. У ову антологију Катарина Јовановић уноси
оргиналну фотографију Вука Стефановића Караџића,
коју је снимио њен отац Анастас Јовановић. На првих
седамнаест страна су одабрани преводи из српског
народног песништва. Уметничко песништво почиње
„Написом“ деспотице Јефимије из 14. века. Одмах
иза ње ставља Његоша, а затим следе: Франц Прешерн и Иван Мажуранић, Петар Прерадовић, Бранко
Радичевић, Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Симон Грегорчић, Антон Ашкерц, Војислав Илић, Анте
Тресић Павичић, Алекса Шантић, Милета Јакшић,
Јован Дучић, Светислав Стефановић, Владимир Видрић, Драгутин Домјанић, Милан Ракић, Владимир
Назор, Драгутин Кете, Отон Зупанчић, Јосип Александров Мурн, Даница Марковић, Вељко Петровић,
Сибе Миличић, Мирко Королија, Милутин Бојић,
Аница Савић-Ребац, Ранко Младеновић, Десанка
Максимовић, Густав Крклец, Божидар Ковачевић.
Заступљени приповедачи су: Људевит Вуличевић,
Лаза К. Лазаревић, Симо Матавуљ, Ксавер Шандор
Ђалски, Стеван Сремац, Јанко Веселиновић, Динко Шимуновић, Светозар Ћоровић, Иван Цанкар,
Боривоје Станковић, Милица Јанковић, Љубомир
Ненадовић, Божидар Кнежевић, Богдан Поповић, а
завршава се епископом Николајем. Поговор овој антологији је написао Херман Хилтбрунер. Он упознаје
иностране читаоце са постанком Југославије, са мукотрпном историјом и животом народа на Балкану,
балканским мозаиком. Цитира песника Љ. Вуличевића: „Српска песма је горак доживљај, она је вера.
Она је жалосна, јер има свој постанак у прастаром
болу. Наша песма је јаук, израз љубави и бола једног целог народа“. О својој сарадњи са Јовановићевом пише да је одмах видео да на њу може да се
ослони, јер има сигуран инстинкт, лирско истанчано
осећање, способност да процени шта је вредно а шта
не. Иста издавачка кућа „Рашер“, 1951. године издала је и превод Катарининих народних и јуначких
песама из „Косовског циклуса“. Ову збирку песама
Катарина је посветила сени свог пријатеља Карла
Шпителера, великог швајцарског епичара и добитника Нобелове награде за књижевност. А ево шта
сам Шпителер пише у својој књизи „Наше, швајцарско полазиште“, која је објављена 1915. године у

Цириху. „Срби имају славну и јуначку прошлост.
Њихово народно песништво не изостаје ничим иза
осталих сличних творевина, а њихове јуначке песме
надмашују све остале; јер тако дивне епске песме,
као што су српске, ниједан други народ није спевао
још од Хомерових времена.“

Владарка мисли

Песмама из Косовског циклуса Катарина А. Јовановић градила је мостове између своје и домовине
по избору. Тамо је научила и да говори и пише на
швајцарском, циришком дијалекту. Доктору Ернсту Дикенману, Катаринином добром пријатељу и
пријатељу српског народа, ова књига је послужила
да у новинама напише текст у коме је изнео укратко историју Срба. Навео је све досадашње покушаје превођења српских песама на немачки језик
тврдећи да је Катаринин превод у самом врху. „Ове
песме нису превођењем ништа изгубиле у својој
лепоти. Катарина Јовановић није само одабрала
најлепши циклус, већ њен превод пружа максимум
онога што се од једног оваквог превода може очекивати. Она пружа изванредан доживљај и дубок
увид у биће ових песама и ономе ко уопште не зна
српски. Она не пружа само садржај ових песама
него читаоцима омогућава да кроз изванредно
успело преношење и подржавање стила и стиха самог оргинала да схвати и наслути уметнички облик
ових песама.“ Али ова умна жена није остала само
на превођењу. Катарина А. Јовановић је и филозоф.
Не задовољава се само да чита велике филозофе,
већ своје знање и своју главу користи да удари темеље свог филозофског креда, па тиме и да заузме
почасно место у галерији српских жена филозофа
као прва. Она је неуморно посматрала, одгонетала
и учила. Пошто није била површна нити самољубива трудила се да схвати све што се око ње збива и
креће. Своја филозофска схватања сажима у књизи
од 78 страна „Основна посматрања живота“, коју је
1921. године објавила у Београду и коју је била наменила тадашњој српској младежи. Своју филозофску књигу написала је са 56 година, што значи да је
Катарина била изграђена личност. Дело је поделила
на пет глава: небеса, земља, живот, човек, закључак, и у њима је изразила своја филозофска сватања
свега видљивог и невидљивог. Она признаје да се
све креће, мења, постаје и нестаје, да је небо бесконачан простор, али у коме светли мртва материја.
Катарина ту материју замишља као светлу и издваја
је од тог хладног, мрачног и бескрајног простора. У
свом даљем размишљању она усваја Кант Лапласову теорију о постанку небулоза и из њих чврстих
звезданих тела у бесконачном простору, па и наше
земље. Затим песнички описује постанак нашег Сунчевог система са Сунцем као центром. И тврди да све
ово подлеже једној „величанственој еволуцији“ која
се обавља по „непоколебљивим природним законима“. Занимљиво је да је Катаринин простор испуњен
етером који разноси та материја. Катарина није тада
још могла ништа да зна о модерној атомској науци,
нити да материја у себи носи високи потенцијал, али
дедукцијом долази до закључка да мора да постоји
још нешто што је лакше и невидљивије од материје
и да је то нешто прапринцип и да материја није
ништа друго до потенцијална енергија. Живот је за
њу још веће чудо. Диви се свему живом на земљи.
Уводи нове елементе у своје размишљање: свет
мисли и осећања, као тајанствени и чудесни свет
за себе. Али њен универзални дух, који уводи као
један од главних појмова у својој филозофији не

воли анализу, не одаје се детаљима и не осврће се на
континуитет мисли. Она мисли у дедуктивној форми
и изводи опште закључке. Види само хармонију и
прелази преко непријатних појава које би могле да
наруше ту хармонију. Што се тиче хришћанства, она
из њега узима само моралну страну, прихвата једино његову етику. За њу је крст симбол човекољубља,
а не вере у личног бога. Његова гносеологија њу не
интересује. Катарину у филозофско разматрање није
увела сумња, већ дивљење. И то дивљење бескрајности простора и светова. Она види све у хармонији
под владом вечних и непроменљивих закона који
подлеже једино влади мисли. Мисао је творац свега,
па и разума, а не материја. У своју филозофију уводи и нову категорију: душу прожету дахом вечности. Катарина почиње и завршава свој филозофски
трактат Кантовим мислима које изражава према
свом схатању: „Кад управим поглед у то звездама,
обасуто небо нада мном, кад угледам његова сјајна
чудеса, све што је пролазно потоне, осећам вечност
и бескрајност. Како се покрећу те звезде? Не знам.
Али видим да их чврст закон води на њиховом путу.
У мене уђе мир и ја осећам сигурног вођу - морални
закон у мени.“

Мост преко Алпа

Катаринин дом био је прави музеј њене земље.
Украшен ћилимима, везовима, сликама. У њеној
радној соби, како пише Милица Топаловић, велики
старински диван био је покривен пиротским тепихом. Испред њега велики пескун са месинганом
синијом препун лепих стварчица од дрвета, сребра,
кристала, бакра, слоноваче, порцелана, разне пепељаре, филџани, опанчићи, а около мали пешкири
и наслоњаче. Поред зида велики раф са књигама, а
у углу поред прозора велики писаћи сто са породичним сликама, телефоном, гомилом књига, писама и
свезака. За тим столом, у својој великој наслоњачи,
седела је и неуморно радила од зоре до мрклог мрака. И на столу и на балкону и по прозорима увек је
било много цвећа. Она је волела природу и говорила
је да је цвеће најлепша и надрагоценија творевина природе. Зато су јој многи посетиоци доносили
цвеће и она му се радовала попут малог детета.
Жеља да помогне људима и својој земљи, за ову
жену био је основни императив живљења. Да је у то
уложила целу себе говоре историјски подаци, писани документи, али надимак који је добила од оних
којима је помогла у Швајцарској и у отаџбини говори
више од сваког писаног податка. Срби у Швајцарској,
а и сви остали Југословени, звали су је Мамица. Мамица је била вољена и цењена, њено мишљење се
слушало. И у њега се веровало. „Она је била права
добра мамица свима, без разлике којој вери припадају, полу, народности, партији или уверењу. Мада
се никада није удавала, на све је људе преносила
свој нежни матерински инстинкт који се временом
претворио у бригу према свим људима око ње.“ Свој
хуманитарни рад започела је током балканских ратова, да би у Првом светском рату при Швајцарском
црвеном крсту основала одељење за помоћ српским
војницима. Треба споменути и неуморни „Циришки
биро за тражење несталих у Првом светском рату“,
који су водили познати швајцарски филантропи,
свештеници, лекари, професори, директори, где
је Јовановићева била задужена за југословенску
секцију. Тражила је изгубљене, посредовала да се
успостави преписка између заробљеника и њихових
породица, повезивала растурене породице. У својој
архиви имала је више од 400 адреса људи којима је
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на тај начин помогла. Помагала је да се организују
пошиљке болесним, рањеним и заробљеним. Великим делом захваљујући Катарини А. Јовановић,
Швајцарска је почетком рата послала и своју лекарску мисију која је благотворно деловала у Србији. А
кад се појавио пегавац у Србији и народ почео да
се десеткује ангажовала се да стигне медицинска
помоћ. Кад су, да би преживели, помоћ затражили
студенти, пензионери и бивши чиновници, јер нису
имали ни најосновнија средства за живот, и ту је
одиграла незаменљиву улогу. На њену интервенцију
упућена је и стална помоћ у новцу и храни уз гаранције Црвеног крста Швајцарске. Катарина Јовановић
била је и активан судионик оснивања 1928. године
у Цириху „Југословенско-швајцарског друштва“. И
новчано је помогла том друштву да почне да ради,
јер је њена жеља била да се помоћу те организације
Југославија и Швајцарска зближе, да се обе земље
узајамно упознају са културом и лепотама које поседују и да схвате да има много више ствари које их
повезују него раздвајају. На зближавању две земље
наставила је да ради и у току Другог светског рата,
па све до својих последњих дана, маја 1954. године.
Пријатељи су је затицали у постељи, са отеченим ногама (била је срчани болесник), како наслоњена на
јастуке куца на машини писма посредујући између
земље и емиграције. „Дирљиво је било гледати ту
велику алтруисткињу како већ полумртва упорно
настоји да не прекине тај рад, за њу тада најважнији
посао на свету“, пише Топаловићева. „Радовала се
као мало дете кад би успела да повеже неку породицу у земљи са њиховим најмилијим у емиграцији.
А кад би јој пријатељи саветовали да привремено
прекине тај посао одговарала је: „О, не говорите ми
то. То ћу да радим до свог последњег даха, јер је то
најсветији посао, то је народни посао и ту нема престајања. Док могу да мрдам рукама, то ћу да радим.“
Успела је да за своје идеје и рад придобије многе
Швајцаркиње. У име швајцарских жена познато је
учешће у Србији и велике самарићанке, публицисткиње Катарине Штурценегер, личне пријатељице
Катарине Јовановић.

Богатство

Људи су знали да Катаринину доброту и злоупотребе. Једног дана посетио ју је млад и здрав избеглица
који јој је испричао да нема документа, да је без пребијене паре и затражио је од ње да му да сто франака (у то време то је било право мало богатство).
Катарина је била изненађена. Одговорила је да тај
новац нема, а и да је и сама сирота емигранткиња
која живи од помоћи коју добија од снаје и пријатеља. Затражио је тада половину те суме, а кад му је
рекла да има само пет франака, љуто је добацио да
то што прича сигурно није истина, јер сви знају да је
богата жена. Одговорила му је да никада није била
богата, и пружила му је својих последњих пет франака. Незадовољник је одјурио без поздрава.

Сестре по срцу

Поштовање и узајамно поверење повезало је Катарину Јовановић са Милицом Топаловић. Упознале
су се у Цириху, а наставиле да се друже, посећују и
дописују и кад се Милица преселила у Париз. Делиле су сличне погледе на збивања у свету, у Србији и
Југославији. Кад год је требало, једна другој су помагале, што саветом, што ангажовањем. О дубоком
пријатељству те две жене сведочи и неколико писама које је Милица Топаловић унела у своју књигу.
Сва потичу из 1947. и 1953. године. Катарина пише

Милици (писмо је послато из Цириха 21. септембра
1947. године): „Милице, вољена моја! Нашла сам
твоје дивно писмо, оно је сво Ти, сво моја домовина.
У теби кључа српска крв наша, која и мени хоће да
растргне ово старо срце. Каква је то сила у мени што
зовемо „љубав“, одушевљење, патриотизам, а нема
речи за њу. Зашто смо се ти и ја у првом магновању
(у мом тамном коридорчићу,) а не бесмо се људски
ни виделе, загрлиле као рођене сестре невиђене и
остаћемо тако до смрти. Није ли свака од нас у оном
магновању загрлила сав свој род, васцелу своју
земљу, сву нашу прошлост и даљу будућност.“ А у октобру исте године пише јој: „Помисли шта сам нашла
у њиховој башти. Босиљак. Расцветан! Хилтбрунер
ми је узбрао један стручак. Па плави дивљи ладолеж. Шта још. Љубичице у цвету – по други пут. Ал
доста о свему томе. Има данас важније теме. Шта
велиш за `Коминтерн`, па још у нашем Београду.“ А
у октобру 1953. пише Милици: „Ономад сам говорила са Маром да одемо у Париз. Да узмем свој штап,
па да се са њиме некако догегамо обе тамо. Шта мислиш? Зар то не би било лепо? Још једном да се прошетамо по Болоњској шуми. Али не знам, можда ће
то остати сан. Дођи, дођи што пре, имала бих с тобом
да разговарам. Ти си део моје земље, мог Београда.
И то оног старог Београда…“ Сва писма потписивала је само са Мамица. Милица Топаловић је Катарину
последњу пут видела 1953. године. Катарину А. Јовановић везивало је дуго и искрено пријатељство са
књижевником и новинаром Властом Петковићем.
Једину њену фотографију писац монографије добио
је баш од Петковића. Катарина није волела да се
слика. Говорила је да никоме није потребна њена
фотографија, већ да је важно оно што остане у срцу.
Она и Петковић много су учинили на збрињавању,
организовању и прешколовању бивших официра
Војске Краљевине Југославије која је из Италије, после фашистичке капитулације, прешла у Швајцарску
и ту добила пуну заштиту ове државе. Било је више
од 1.000 људи. Неки од њих отишли су даље у Енглеску, Аустралију и Америку. Остали су основали
1946. године Удружење Југословена у Швајцарској.
Председник је био Власта Петковић, а почасни члан
Катарина Јовановић. О тим данима причао нам је
капетан Мирослав Ћићарић, један од малобројних
преосталих старих ратника који је заједно са Властом
Петковићем живео и радио у Ивердону и Женеви.
Данас капетан Ћићарић живи у Ивердону, а деветог
маја напунио је 94 године и рођендан прославио у
Србији, где остаје три месеца. „Ово је мој други одлазак у Србију од прошле године“ - прича нам господин Ћићарић. – „Иако ме је и послератни режим
звао да се вратим, нисам то урадио. Тек прошле године, после 66 година боравка у Швајцарској, видео
сам родбину и родну Србију. Катарина Јовановић је
била, сећам се још добро, лепа и господствена особа.
Увек је била у црнини, са штапом и торбицом. Много
нам је помагала. Људи су је волели, а и знали су да
за све могу њој да се обрате. Нама је било тешко да
схватимо начин и обичаје живљења у овој земљи, а
она нам је и ту могла да помогне. Знам да је Власта
много са њом сарађивао. У прво време она нам је
била десна рука.“

Туђин у свом дому

Волела је Катарина Јовановић Цирих. Био је то њен
дом, али прави и незаборављени дом био је њен Београд. Стално је хтела да се врати, али многе ствари
јој нису ишле наруку. Све до 1899. године, док јој је
отац био жив одлазила је и проводила време с њим

у њиховој старој кући у Косовској. Први пут се у Београд вратила са жељом да остане и да помогне и у
самој земљи после ослобођења и стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Мислила је да ће
њено знање и искуство бити нешто што је неопходно
њеном народу. Нарочито је веровала да ће њене
способности, смисао за организацију, за развитак
приватне иницијативе на свим пољима бити од велике користи српским женама и њиховом покрету.
Али јој је тада стављено до знања да је непотребна и
да је - туђинка. „Ми не знамо у чему би нам ви могли
помоћи и бити корисни“, рекле су оне 1921. године. Вратила се у земљу у којој су јој живела браћа.
Друго њено разочарење био је комунистички систем који је после Другог светског рата успостављен
у Југославији. Није хтела да се врати и да прихвати
понуђену пензију, народно признање, одликовања
и све обећане повластице. „Није могла да дође себи
од чуда да се такав преокрет могао збити у земљи у
којој живи њен народ“ - пише у монографији Топаловићке. Кућом у Београду управљао је њен адвокат.
У њој је била њена домаћица са кћерком. Кад је режим видео да ни са примамљивим понудама Катарина неће да се врати у Београд саопштили су јој да
се кућа откупљује, као и збирка радова њеног оца.
Није се са тим сложила, али и поред силних интервенција и тужби њеног адвоката одлуку није могла
да измени. Одштета за кућу била је само трећина
праве вредности, отплаћивали су је у ратама, а за
очеву збирку понудили су јој незнатну суму, коју је
она одбила и збирку је поклонила Музеју у Београду.
Кућа је срушена. У свом последњем писму Милици
Топаловић написала је Катарина: „Нећу им никада
опростити што су ми уништили моје османлуке и
моју дивну башту. А већ о срушеној кући и да не говоримо. Уморна сам од живота и умире ми се. Време
је већ да идем.“
Катарина А. Јовановић умрла је 31. маја 1954. године, у један сат после поноћи. Спаљена је 3. јуна и сахрањена истог дана на циришком гробљу Нордхајм.
Њена урна положена је у исти гроб где је сахрањен
њен вољени брат Константин и коме је она подигла
споменик. Ту је хтела да и она буде сахрањена. Испратили су је Швајцарци, емигранти и пуно деце. Српска деца из Цириха на њен гроб положила су букет
пољског цвећа. „Удружење Југословена у Швајцарској“, свој Књижевни фонд основан 1952. године и
назван „Милош Обилић“ претворио је 1954. године
у Српску библиотеку „Катарина Јовановић“, која је
постала место окупљања и трајан спомен емиграната својој незаборавној чланици и добротворки.
Данас је библиотека смештена под кровом Српске
православне црквене општине „Свете тројице“ у Цириху, Цоликерштрасе 14. Библиотека садржи дела из
свих области духовног стваралашта и регистрована
је под бројем 165 код градских власти у Цириху. То
је једина српска библиотека у дијаспори која има
свој штампани каталог у два тома, који је изашао
1978. године. У овој библиотеци се налази и пасош
последњег југословенског краља Петра. Овај фељтон
завршавамо речима Катарине Јовановић, које је она
изговорила на прослави свог 80. рођендана: „Једино
што се броји, што важи на крају живота није оно што
смо ми примили од живота, него оно што смо ми
дали животу. Све што смо доживели одлази са нама,
гаси се са нама и једино што остаје и можда живи
после нас - то је оно што смо ми дали животу.“
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Pletenica
preko snijega

svim učesnicima. Raspoložen svih prisutnih
je bilo divno i nastavilo se dalje sa veseljem u
sitne sate. Pošto je bio pred nama dalek put,
mi smo naše veselje nastavili u autobusu, gdje
smo čitav put do kuće propjevali i proveselili
se. Napokon smo u rano jutro u nedjelju stigli
svome domu.
Svima nama će ovaj izlet i učestvovanje na
prvoj „Pletenici“ ostati u vrlo lijepom sjećanju.
Nadamo se, da ćemo ostvariti još mnogo
ovako lijepih uspomena i poznanstava.

Svaki prvi put se pamti dugo, tako će i
članovi KUD „Opanak“ iz Salzburga pamtiti
subotu, 22.10.2011. Takođe ćemo je pamtiti
i mi, članovi i ostali simpatizeri KPŠD „Vuk
Karadžić“ iz Radovljice. U Salzburgu je
KUD „Opanak“ po prvi put organizovalo
folklorijadu sa nazivom „Pletenica“. Ovom
prilikom želimo im se zahvaliti na srdačnom i
lijepom gostoprimstvu.
Članovi folklorne sekcije i ostali članovi, koji
su željeli s nama podijeliti veselje u Salzburgu,
u rane sate smo se smjestili u autobus i u 8.00
časova sa Jesenica krenuli prema Salzburgu.
Dobro raspoloženi i puni radosnog očekivanja,
put smo započeli pjevanjem i smijehom. Preko
Karavanki i tunela smo prešli u Austriju, gdje
nas je pozdravila sniježna okolina kao u bajci.
Put do Salzburga je brzo proletio i na cilju nas
je dočekalo sunčano i toplo vrijeme. Sunce je
pozdravilo sve prisutne i ovako blagoslovilo
na novo započetu tradiciju, mladog društva.
Program je počeo u 16.00 časova i trajao je do
kasnih večernjih sati. Folklorna sekcija KPŠD
„Vuk Karadžić“ ovaj put se predstavila sa dvije
koreografije. Prva koreografija je bila „Igre iz
Srbije“, koju je postavio Jovan Mijalković, vođa
folklorne sekcije je Željko Milanović. Drugm

Negdje na putu

Folklorna grupa KPSD Vuk Karadžić
prilikom članovi folklorne sekcije su prikazali
„Gluvo glamočko kolo“. Koreografiju je
postavio Mile Đorđević a folkloraši su je izveli
pod budnim okom Željka Milanovića. Publika
je naše nastupe dočekala sa burnim aplauzom
i atmosfera je bila puna pozitivne energije.
Poslije dugotrajnog kulturnog programa
domaćini su podijelili priznanja i zahvalili se

Takođe se nadamo narednoj saradnji jer smo
sa članovima KUD „Opanak“ započeli jedno
divno prijateljstvo.
Daniela Mitrić
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Сунчани Митровданак,
хајдучки растанак
Од самог оснивања КПСД „Вук Караџић“
Радовљица, сталницу представља Митровдан, крсна слава друштва. Митровдан је
православни празник посвећен Димитрију
Солунском, који је страдао због ширења
хришћанске вјере. Овај празник је легендаран, јер тога дана су хајдуци одлазили,
да траже мјесто где ће презимити и поново су се састајали о Ђурђевдану слиједеће
године – Митровданак, хајдучки растанак,
Ђурђев данак хајдучки састанак. Празник
светог великомученика Димитрија слави
се 8. новембра по новом или 26. октобра по
старом календару. У црквеном календару
га обиљежава црвено слово. Празник је непокретни или стајаћи, зато се сваке године
слави на исти датум, не везано на дан.

Свети Димитрије

Славски обред

Због техничких потешкоћа одбор КПШД
„Вук Караџић“ донио је одлуку, да славље
помјери за неколико дана. Тако смо славу
прославили у недјељу, 13.11.2011. у културној дворани на Ланцовем. По ријечима
свештеника Будимира Галамића, пароха
крањског, то није ништа необично и прихватљиво је, да се славље помјери за неколико дана ако је то потребно. Да нам наш
заштитник није замјеријо видјело се и по
лијепом времену, које нам је намијенио. Та
је недјеља била обасјана сунцем и дивним
бојама топле јесени. Као и сваке године
наш почасни гост био је отац Будимир са

својом женом, попадијом Јелом. Такође су
нам част својим присуством исказали наши
блиски пријатељи из СКД „Петар Кочић“ из
Крања, КД „Брдо“ из Крања, представници
КД „Триглав“ са Јесеница, КД „Јеловица“
Ланцово, СКД „Никола Тесла“ из Постојне
и СКД „Слога“ из Нове Горице. Ту су такође
били чланови и симпатизери КПСД „Вук Караџић“.
Са читањем славе отац Будимир је почео у
14.00 часова. Слиједило је давање крснице присутним и читање славског колача
са ломљењем. Наше стопанице су се и ове
године исказале. Припремиле су укусне
разнолике пите, курузни хљеб, сир и салату. Као што крсној слави доликује, није
изостајало ни свињско печење и наравно
грешно добри колачи.
Овом приликом се захваљујемо свима присутнима а посебно нашим стопаницама,
које се сваке године изузетно потруде, да
слава буде изведена како заповиједају православни обичаји и заповједи за прославу
наше славе, Митровдана. Ове године нам је
наш заштитник, свети великомученик Димитрије на дан своје славе и нашег славља
намијенијо прелијепо сунчано вријеме, за
које се надамо, да ће наше друштво пратити до слиједеће године.
Даниела Митрић
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Културно обојена јесен

„2. Вукови дани“
Културних приредби никад није доста или
превише, зато је КПСД „Вук Караџић“ одлучило, да српску културу приближи свим
грађанима општина Радовљица и Јесенице. Из тог разлога прошле године је настала нова манифестација друштва „Вукови
дани“. Ове године су одржани „2. Вукови
дани“. Са прославом се желимо поклонити
великом реформатору српског језика, чије
име поносно носимо сви чланови КПСД из
Радовљице, Вуку Караџићу. У интересу нам
је такође сачувати, обновити и упознати
српске обичаје и наравно нашу културу,
којом се поносимо. Публика је уживала у
разноврсним фолклорним наступима, рециталима и пјевању.
Пријатну и топлу јесен смо обиљежили
шареним вечерњим програмом, који се
одржао у два дана: у суботу, 19.11.2011. у
Туристу на Словенском Јаворнику на Јесеницама и у недјељу, 20.11.2011. у културном
дому у Кропи. Наш програм су увеличали
почасни гости, чланови ГКУД „Пронија“ из
Прњавора, чланови СКД „Петар Кочић“
из Крања, ФС „Триглав“ са Јесеница, МКД
„Илинден“ са Јесеница, ВИС „Топрак“ из
Крања, КД „Рибно“, МКД „Св. Кирил и Метод“
из Крања и наравно домаћини, чланови
КПСД „Вук Караџић“ из Радовљице.
Нашем програму присуствовала је многобројна публика у којој су били предста-

вници наступајућих српских друштава и
осталих српских друштава из Словеније.
Сигурни смо, да су сви присутни уживали
у сликовитом програму тако у суботу како
и у недјељу. У суботу је послије културног
програма слиједила неформална забава у
Колперну на Јесеницама уз бенд Бумеранг
из Босанске Градишке, која је трајала до
ситних јутарњих сати. У недјељу је била у
културном дому у Кропи, после програма, одржана закуска, захваљујући нашим
домаћицама, које су спремиле укусне колаче. Свакако је атмосфера била пријатна
и опуштено дружење је трајало до касних
сати уз живу музику КД „Рибно“, чланова
ГКУД „Пронија“ из Прњавора и вокалних
спретности КПСД „Вук Караџић“ из Радовљице.
Желимо се захвалити свим учесницима на
нашим „2. Вуковим данима“ и свима који су
присуствовали и такође свима који су на
било који начин припомогли у реализацији
овог пројекта. Захваљујемо се водитељима Ради Зупан и Милошу Жујићу, који су се
поново показали као прави професионалци. Са својим вођењем културног програма
дивно су заокружили нашу сијајну приредбу.
Посебно се желимо захвалити Јавном фонду РС за културне дјелатности (ЈСКД) те радовљичкој и бледској општини које су финанцијски подржале овај пројекат. У нади,

да ће „Вукови дани“ постати традицијоналан пројекат нашег друштва, потрудићемо
се, да га и слиједеће године изведемо како
најбоље будемо могли. И за оне који су догађај пропустили ове године, моћи ће уживати слиједеће.
Даниела Митрић
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Mitrovdanski
šahovski turnir
Tradicionalni šahovski turnir u organizaciji KPŠD „Vuk Karadžić“ ove
godine je održan pod nazivom „Mitrovdanski“ i održan je 12. 11. 2011.
sa početkom u 10 sati u Radovljici . Ovoga puta na početku turnira se
okupilo 15 šahista iz Radovljice, Kranja, Ljubljane i Jesenica.
Igralo se brzo potezno na sat, dva puta po 10 min 9 kola. Turnir je
računarski sudio i vodio Drago Šiftar iz ŠD „Simp“ Radovljica. Poslije
odigranih 9 kola prva tri mjesta su zauzeli .
1. Tugomir Kočevar
2. Zlatko Jeraj
3. Risto Cvetkov
Prvo plasirani su dobili pehare a svi ostali priznanja za učestvovanje.
Bile su podjeljene i tri praktične nagrade koje smo izžrebali među
svim igračima. Poslije podijeljenih priznanja i nagrada svi zajedno smo
zaključili ovaj turnir uz zakusku i piće koju su pripremili naši vrijedni
članovi. Na kraju smo svi zadovoljni i skoro svi su se najavili na slijedeći
u 2012. godini. Hvala svima koji su odvojili svoje vrijeme i učestvovali u
ovoj manifestaciji na bilo koji način .
Milan Stojanović

Pobjednici

Турнир у шаху
СКД Петар Кочић организовало је 14.01.2012. турнир у шаху
између својих чланова и позваних гостију. На турнир су се
одазавали сви позвани шахисти. Посебно задовољство
нам је приуштио Анђелко Илић наш драги пријатељ и
поштовани шахиста из Љубљане. Поред већ споменутог
Анђелка Илића на турниру су били присутни веома добри
шахисти: Бошко Праћа, Бране Илић, Лазо Бубања, Жаре Аџић
, Мирко Савановић из Љубљане, Бобан Крнета, Мирослав
Милојчић, Владимир Пантелић, Зоран Праћа и Игор Праћа.
Било је веома занимљивих пратија, јер су сви учесници
турнира веома добри шахисти. Издвојићемо неколико
веома занимљивих партија као на примјер: Анђелко Илић
– Бране Илић, Бошко Праћа – Мирко Савановић, Жаре Аџић
– Мирослав Милојчић или Бобан Крнета – Лазо Бубања.
Пошто се турнир играо на бод систем, до последње игре
није се знало који шахиста ће бити први. Двојица шахиста
имали су по 8 бодова а један 7 бодова, на крају је одлучивао
њихов међусобни сусрет.
Прва три мјеста освојили су:
1. Жаре Аџић
2. Бране Илић
3. Мирко Савановић
Предсједник друштва Неђељко Марић се захвалио свим
шахистима учесницима турнира и подијелио признања
друштва за прва три мјеста. Поред добре трпезе, чула
се добра крајишка пјесма. Дружење је трајало до касних
вечерњих сати.
Неђељко Марић
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„Славуји
из нашег луга“
Српско културно друштво „Петар Кочић“
из Крања је 05. новембра 2011. године у
просторима душтва, Савска ц. 34, Крањ,
организовало литерарно вече и промоцију
новоиздане књиге друштва у којој судјелује
седам аутора који живе и раде у Словенији
и пишу на матерњем српском језику и који
су већ издали по неколико својих књига.
Издана књига носи име „Славуји из нашег
луга“.
Поред чланица и чланова друштва, на
промоцију су дошли и сви аутори односно
писци чија дјела су објављена у овој књизи:
Смиљана Илић из Крања, Раде Илић из
Железника, Раде Вучковац из Шентјура,
Бранко Баћовић из Љубљане, Маринко
Јагодић-Маки из Љубљане, Небојша
Игњатовић из Кочевја и Ђорђо Радовић из
Словењ Градца.
Књига „Славуји из нашег луга« биће промовисана у свим споменутим градовима одакле долазе аутори пјесама у овој књизи.
Поред споменутих писаца, скупу су присустовали и поједици других друштава:
Стојан Миловић, предсједник СКД „Кочевје“,
др Васо Предојевић, проф. Андрија Кевка
из удружења украјинаца у Словенији, Душан Јовановић, секретар ССДС и уредник
часописа Мостови, СнежанаМаксимовић
и Радоман Крговић из СКПД „Свети Сава“
Крањ, Јордан Ставров самостални писац.

Наши пјесници

Садржај књиге је такав да је од сваког аутора објављено све најбоље из његових већ
објављених дјела.
Програм је почео тачно у 19 сати када је
млада и симпатична водитељка програма
Диана Кричковић поздравила све присутне
и најавила садржај планираног програма.
За координаторе програма одрђени су
Крстан Шућур, вођа реализације пројекта
и Остоја Шобот вођа литерарне секције
друштва. Први је наступио Остоја Шобот
вођа литерарне секције друштва. У свом

запису је представио односно на слиједећи
начин описао (окитио) све присутне писце
ауторе ове књиге:
Сјетно пише жена ријечи
О свом драгом завичају
Нигдје каже, таквог неба
К’о што је у њеном крају
Са чежњом се сјећа, крушке и амбара
Родне куће и хладна бунара
Опојнога цвијећа, мирисна босиљка
Отвара нам душу наша њежна Смиљка
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Носталгија тужна у пјесми његовој
благе строфе ђачке са кућнога прага
невини стихови из дјечачких дана
к’о бисери нанизани с почетка и страга
многе строфе, тужне су му приче
из дјечачких дана крај мајчина крила
ту нађоше мјеста жућине баладе
то су снене ријечи нашег Илић Раде
Свако слово брижно пише и у ријечи слаже
А ријечи му нанизане у стиху стасаше
Комбинује и претура строфе на све стране
Док добије мисао, шта жели да каже
Строфе му бујне поручују много
Поезија маштовита садржајно прича
Стиховима просто плијени, стихови му само таки
Поручује нама пјесмом, наш Мринко Маки
Пјесници су чудне душе, сваки својим стилом
пише
Ал’ овај се стихом игра, шоумен је сасвим
прави
И строфама разиграним у срца нас њежно
дира
Сваком ријечју он се смије, ведрином одише

Запиткује пјесник врли у дубини душе своје
И на крају с пјесмом спозна ведро небо на
видику
Те су строфе убједљиве са поруком добре
наде
Поезија позитивна Вучковца нашег Раде

Програм је текао тако да је сваки писац
имао прилику да прочита по четири пјесмице из нове књиге. Координатор програма Крстан Шућур је у свом излагању представио најновију књигу Боре Капетановића, познатог књижевника из Републике
Српске.
У тој књизи је Боро Капетановић описао
страдања српског народа у другом свјетском рату: Крагујевац, Јасеновац, Козара и
Шушњар. Скупу се обратио и др Васо Предојевић, један од сарадника те књиге, који

Мушка пјевачка група СКД Петар Кочић
све присутне и уједно се захвалио свима
што су се одазвали позиву. Такође је изрекао похвалу свим писцима који су повјерили своја написана дјела да их друштво
објави. Неђељко Марић је рекао да су сви
писци били веома коректи до друштва и

Пише пјесме неуморно у заносу разиграном
У бесједи здрави хумор, многе насмијава
Он упорно пише пјесме и слаже их без престанка
То су љупке, ведре ријечи Баћовића Бранка
Много пута заборавља постојање тијела свога
Са душом се сасвим сроди у спознаји незнанога
Он јутарњу росу сретне на ливади покрај
р’јеке
Повјетарац њега носи, мирисима жита, тек
жњелога
У духу се благо смјешка и стихове њежно слаже
Час се диже у облаке, а час грли жубор р’јеке
И његове благе строфе, исповијест су њежна бића
То је дивна поезија Небојше Игњатовића
Кад се нађе у беспућу, без времена свијета
Стихови му сами дођу, па се тражи, па се пита
Куда од нас бјеже сјенке, шта л’ се с нама збива
Гдје станује наше биће, да л’ ће срећа да нам
цвјета

Смиљана Илић
је описао нека истраживања око тих страдања Срба у споменутим мјестима.
Скупу се преставила женска и мушка вокална група. Присутни су били веома одушевљени наступом женске и мушке групе,
као и пјесмама које су одпјевали.
На крају, скупу се обратио и предсједник
друштва Неђељко Марић. Поздравио је

да је друштво испоштовало све договорене обавезе око издавања ове књиге.
Очекујемо сарадњу и у будуће између
нашег друштва и свих писаца у Словењи
који пишу на матерњем српском језику. На
крају је подијелио признања друштва свим
ауторима новоиздане књиге. Друштво је
такође додјелило признање Душану Јовановићу, уреднику листа Мостови, за веома
добру сарадњу и коректно представљање
друштва у часопису Мостови.
Предсједник друштва Неђељко Марић
позвао је све присутне да се придруже округлом столу, на којем је било обиље добро
припремљене крајишке хране, коју су припремиле наше чланице друштва.
Било је на столу нама старима добро позната пита са купусом, пита са сиром, свињско
печење, разне салате и колачи. После вечере дружење је трајало до касно у ноћ. Играло се бираће коло и многа друга кола, а
није недостајало ни крајишке пјесме.
Неђељко Марић

Женска пјевачка група СКД Петар Кочић
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Позориштна представа

„Јазавац пред судом“

у Кочевју
СКУД „Кочевје“ је 9.децембра 2011. године
угостило СКД „Петар Кочић“ из Крања. Организован је културни програм у Шешковом
културном дому Кочевје. Програм је почео
у 19 часова. Предивне младе водитељице
програма, најавиле су садржај програма
и прочитале подручја дјеловања сродних
друштава. Сарадња између друштава је
настала одмах по оснивању СКУД „Кочевје“.
За веома добре односе два друштва заслуге имају предсједници друштава Стојан Милојевић и Неђељко Марић.

На бини су се појавиле двије младе водитељице програма. Једна на српском језику
а друга на словеначком језику, уобличиле
су дјеломично великог српског писца, књижевника Петра Кочића. Такође, описале су
Давида Штрбца, боснског сељака којег је
варала и пљачкала туђинска власт.

Поред стотињак присутних гостију у Шешковом културном дому, прекрасној дворани, први су наступили чланови пјевачке
групе СКД „Петар Кочић“ из Крања.
Пјевачка група је отпјевала родољубне пјесме у три арије. Показали су веома добру
пјевачку способност, како вокалну тако и
басовну. По завршеном наступу пјевачке
групе проломио се громогласан аплауз
присутне публике.

Након шездесетпет минута у прекрасној
представи и дворани, проломи се огроман аплауз присутне публике као награда
глумачкој екипи „Театар Давид“ коју води
Љубо Андрић - судија а остале улоге у представи тумаче: Остоја Шобот – Давид, Љубо
Тодоровић – писар и Лазо Рапић – доктор.

Из представе

А потом највише представу „Јазавац пред
судом“, угасише се свјетла у дворани, зачу
се свирка и пјесма грокталица са Змијања.
Представа је почела, у дворани тишина.

Дружење смо наставили у клубском простору СКУД „Кочевје“, где су нам домаћице

Поглед на гледалиште
друштва приредиле веома обилну и квалитетну храну као и пиће. Играло се и пјевало
до касно у ноћ. Користим ову прилику да
се захвалим у своје име и име свих чланова
СКД „Петар Кочић“, СКУД „Кочевје“ на доброј организацији програма и гостопримству нашој огромној делегацији.
Неђељко Марић
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Школа српског
језика у Постојни
У основној школи „Мрослава Вилхарја“ Постојна отворено дечје одељење за
учење српског језика и ћириличног писма
Након дужег времена договарања и преговарања коначно је дошао свечани дан, 07.
октобар 2011. године, када је у Постојни, у
основној школи „Мирослава Вилхарја“ отворено одељење за учење српског језика,
српског ћириличног писма и историје Србије. На свечаном отварању били су присутни Јернеј Вербич, градоначелник Постојне, др Пиа де Паулис Дебевец, директорка
основне школе „Мирослава Вилхарја“ из
Постојне, протојереј ставрофор Томо Ћирковић из Копра, јереј Срђан Спасојевић
из православне цркве Копар, иницијатор
за отварање одељења Драган Таталовић
унив. дипл. инг. машинства из Љубљане,
наставнице српскога језика, око 20 ученика
који ће први почети са учењем, фоклораши
СПД „Никола Тесла“ и присутни чланови
друштва. Наместо оправдано одсутнога

председника СПД „Никола Тесла“ Боре Мирића, присутне госте и остале је поздравио
Милош Демоњић, члан извршнога одбора
друштва, и дао реч градоначелнику Јернеју Вербичу који је након поздравног
говора свечано отворио одељење у коме
ће једном недељно почети настава на српском језику.
Драган Таталовић, иницијатор свега тога,
испричао је како се родила идеја за школу српског језика у Постојни. Углавном,
идеја или иницијатива се родила на једном
рођендану или журки на којој се окупило
то наше (моје) друштво, углавном људи који
су после 2000. године дошли у Словенију.
Како то већ иде после првих пар година,
дошла су деца и нека нова енергија и интересовање са њима. А како су они расли,
будила се и свест у нама да је потребно
нешто учинити да подмладак не заборави
свој језик и културу и тако изгуби везу са
отаџбином.
С обзиром на темпо живота, чак и високо
образовани родитељи имају све мање времена да уче своју децу српском језику, а
многи немају знања ни способности за то.
Осим тога, далеко је бољи, занимљивији и
подстицајнији рад у групи у којој се остварује припадност, проблеми се решавају
заједнички, а цела атмосфера мотивише да

се градиво савлада на што лакши начин.
Зато сам сматрао да би оснивање те допунске наставе у Постојни била јако добра
ствар за све, пошто је Српски културни
центар „Данило Киш“ из Љубљане већ организовао бесплатну наставу, било је потребно само повезати и информисати људе из
Постојне односно из Српског просветног
друштва „Никола Тесла“ Постојна. Све остало се одвијало по инерцији, идеја је подржана од стране свих чланова, а најлепше од
свега је да су и деца одмах била јако заинтересована.
Допунска школа је отворена, учиће се српски језик, ћирилично писмо, српска култура, српска историја, а биће организовани и
сусрети, допунска предавања, путовања у
Србију, кампови и још много тога. Остаје да
се сви заједно потрудимо да школа постане
традиција, да се развија и да број ђака сваке године буде што већи.
Школа је почела са радом 11. октобра 2011.
и првих 20 ученика већ марљиво стиче
нова знања.
Слободан Додић
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Pozdrav jeseni
Srpsko prosvetno društvo „Nikola Tesla“ iz Postojne pozdravilo jesen 2011 prigodnim programom 15. oktobra 2011. Na kome
su nastupile folklorne i pjevačke grupe SPD „Nikola Tesla“ i gostiju iz Modriče, KUD „Modriča“
Na početku ove priredbe, koja je održana u
Kulturnom domu Postojna, voditeljka programa Vesna Jelić, pozdravila je prisutne među
kojima su bili Jernej Verbič, predsjednik opštine Postojna, protojerej stafrofor Tomo Ćirković, paroh koparski i jerej Srđan Spasojević,
kao i predstavnici drugih srpskih društava.
Prije početka programa voditeljka je na binu
pozvala Jerneja Verbiča, predsjednika opštine, koji se obratio prisutnima i pohvalio SPD
„Nikola Tesla“ za organizaciju ove priredbe. U
svom govoru posebno je istakao da o multikulturalnosti mnogi govore, a malo urade.
Prisutnima su se obratili i protojerej stavrofor Tomo Ćirković i Boro Mirić, predsjednik
SPD „Nikola Tesla“ a zatim je Jernej Verbič
predstavnicima KUD „Modriča“ i Dušanu Jovanoviću, sekretaru Saveza srpskih društava
Slovenije uručio monografije o Postojni. U
nastavku je Vesna Jelić navela: Po nekima,
jesen je najtužnije godišnje doba. Lišće opada, kiše su duge i dosadne, vlaga se uvlači u
kosti, a nebo je prekriveno beskrajnim sivim
oblacima. Ipak jesen ume da bude i lepa. Lepa
i prijatna. Šume su u jesen obojene bakarnom,
zlatnom i žutom bojom i sigurno nema koloritnijeg doba od jeseni. U jesen priroda se sprema da spava. Posle besnih letnih oluja, žege
i iznenadnih provala oblaka u jesen zavlada
spokoj. Jedino sve još oživi kada počnu berbe
grožđa i kada se toči slatko vino, a kako jesen
može da bude lepa pokazaće, vjerujemo, i
naš večerašnji program u kojem će nastupiti
mladi folkloraši kao i članovi pevački grupa.
Verujemo da je pred svima nama jedina lepa
jesenja noć.
Kao prvi u programu su nastupili domaćini,
SPD „Nikola Tesla“, sa koreografijom „Ozrensko-trebavsko prelo“ u kojoj su prikazani običaji Ozrena i Trebave vezani za seoska prela.

Ozrensko-trebavsko prelo
Nakon lijepog uvoda u program, uz pjesmu i
igru, Vesna Jelić je pročitala pjesmu „Jesen“ od
Vojislava Ilića.
Ovom prilikom SPD „Nikola Tesla“ u goste je
pozvalo KUD „Modriča“ iz Modriče koji su se
publici u Postojni, koja je inače ispunila dvoranu, predstavili igrama iz centralne Srbije. Za
svoj nastup dobili su veliki aplauz kao nagradu publike koja je sa velikim oduševljenjem
prihvatila svoje goste.
„Jesen stiže dunjo moja“, pjesma koju je odrecitovala Vesna Jelić da bi potom najavila nove
goste, članove Mješovitog hora „Žarek“ iz Juršča kod Pivke koji su otpjevali splet pjesama i
svojim glasovima i interpretacijom zaslužili da
ih publika nagradi burnim aplauzom. Nastavilo se pjesmom i to ozrenskom, a nastupili su
Nedeljko Gojić i Miloš Demonjić uz muzičku

pratnju Petra Markovića i Radeta Nikolića, violina i šargija. Na redu je ponovo bila poezija
i to pjesam „Jesen“ Alekse Šantića, da bi onda
na scenu stupili folkloraši KUD „Modriča“ i veoma dobro odigrali vlaške igre.
Ženska pjevačka grupa SPD „Nikola Tesla“
otpjevala je pjesmu „Tri devojke“ a muška
pjevačka grupa KUD „Modriča“ izvela je pjesmu „Nema raja bez rodnoga kraja“, a Slaviša
Spasojević predstavio se kao solista izvodeći
pjesmu „Jedna reka u mom kraju“. Veoma zanimljiv bio je nastup Plesne grupe KUD „Modriča“ koji su izveli nešto novo za prisutne
i svojim nastupom obogatili ovaj program.
Domaći folkloraši nastupili su sa igrama iz
okoline Leskovca, a publika je još jednom čula
nešto iz poezije i to pjesmu Vere Tornjanske
„Pre rastanka“.
Gosti iz Modriče još jednom su se predstavili
i to igrama i zVranja, a domaći folkloraši, članovi SPD „Nikola Tesla“ premijerno su izveli
koreografiju „Igre iz Vladičinog Hana“ što je
izazvalo oduševljenje u publici, kako novom
koreografijom tako i nastupom folkloraša.
Na kraju programa Boro mirić, predsjednik
društva uručio je priznanja za učešće na ovoj
lijepoj manifestaciji koja je održana pod pokroviteljstvom opštine Postojna.
Druženje je nastavljeno u prostorima društva
gdje je održana promocija CD-a Drage Ninića
iz Kranja.
Dušan Jovanović

KUD Modriča
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Вече Николе Тесле
Српско просветно друштво „Никола Тесла“ одржало вече Николе Тесле на
коме су приказани поезија, игра, пјесма и глума
Вече Николе Тесле одржано је 10. децембра
2011. године у Културном дому у Постојни.
Након што је водитељка поздравила све
присутне и госте на бину је позвала протојереја стафрофора Тому Ћирковића, пароха копарског, који је у свом говору истакао значај оваквих догађаја за очување
српске културе и традиције.

није упозната са Јагодићевом поезијом, и
овај пут са великом пажњом пратила је његове рецитације. Пјевачи изворних пјесама
Недељко Гојић и Милош Демоњић уз пратњу Петра Марковића и Радета Николића,
виолина и шаргија, отпјевали су озренске
изворне пјесме а њихов глас одзвањао је
двораном културног дома.

Присутне, који су испунили дворану, поздравио је и Боро Мирић, предсједник СПД
„Никола Тесла“. У програму први су наступили чланови фолклорне секције који су
извели Озренске игре а затим је Маринко
Јагодић Маки, пјесник из Љубљане, одрецитовао неколико својих пјесама из самосталних збирки „Музино шапутање“ и „Пут
под ноге“ као и из заједничке збирке „Славуји нашега луга“. Публика, која је још од ра-

Била је ово прилика да се публици представе и они најмлађи, чланови фолклорне
групе, који су на свој начин показали да
су већ заљубљени у српске игре и пјесме,
а женска пјевачка група извела је изворне
пјесме. Дошао је ред на игру и то су искористили чланови фолклорног ансамбла са
својим занимљивим и добрим наступом.
Смијех је лијек за све, нарочито за срце и
душу. А присутни у дворани до суза су се

Маринко Јагодић Маки
исмијали пратећи наступ драмске секције
која је под вођством мр Весне Анђелковић
одиграла драмску представу, комедију,
„Мала вечерња школа“ а Живана Мирић,
Цвијета Цица Гојковић, Гојко Лазић, Милош
Демоњић, Владо Шпанић и Боро Мирић доказали су да им глума лежи, нарочито ако
су у питању комедије.
У свом другом наступу Маринко Јагодић
Маки прочитао је још неколико пјесама
које су примљене са великим симпатијама.
Женска пјевачка група отпјевала је сплет
пјесама да би овај лијеп и занимљив програм био завршен наступом фолклорне
групе СПД „Никола Тесла“ са играма из Владичиног Хана.
Са дружењем се наставило у просторима
друштва, такође уз пјесму и игру. Ова приредба реализована је уз подршку Јавног
фонда РС за културне делатности.
Душан Јовановић

Најмлађи учесници

Чланови драмске секције
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Светосавски
дани у Крању
СКПД „Свети Сава“ из Крања обележило Савиндан Светосавским данима
који су ове године трајали четири дана, од 25. до 28. јануара 2012.
Првог дана, у среду 25. јануара у просторима Градске општине Крањ одржана је пројекција филма о Светом Сави
„Житије Светог Саве“ Теодосија Хиландарца, српског биографа из 13. вијека,
у продукцији РадиоТелевизије Србије,
главна улога Љуба Тадић, режија Ратко
Илић. Они који су били присутни са великом пажњом огледали су овај одличан филм који говори о животу и дјелу
Светога Саве.
У четвртак, 26. јануара, другога дана
светосавских свечаности отворена је
у Светосавском културном центру изложба фотографкиње, графичког дизајнера и сликарке Бисерке Комац.

рили изложбу. Затим се присутнима
обратила и сликарка Бисерка Комац а
Игор Калабић уручио је захвалницу за
учешће на Светосавским данима.
Отварању изложбе присуствовао је
велик иброј чланова друштва и љубитеља ликовне уметности који су наставили дружење уз закуску коју је припремило друштво „Свети Сава“.
Трећег дана Светосавских дана, у петак, 27. јануара СКПД „Свети Сава“ про-

славило је своју славу, Савиндан. Славски обред водио је протојереј стафрофор Будимир Галамић, парох крањски
а резање славског колача обављено
је са члановима друштва и гостима из
КПСД „Вук Караџић“ из Радовљице. Парох Будимир Галамић честитао је славу
и одржао кратку беседу и благословио
трпезу.
Док су гости и чланови друштва били
за трпезом Пајо из певачке групе ветерана уз гусле отпевао је једну песму а
Стефан Вранеш, на хармоници и његова мајка Зора, на фрули одсвирали су
неколико музичких нумера.

Ауторка је у свом опусу представила различите циклусе и технике. Отварање изложбе почело је наступом
мушке певачке групе ветерана. Игор
Калабић, председник СКПД „Свети
Сава“ поздравио је присутне и најавио
отварање изложбе а Стефан Вранеш
одсвирао је неколико композиција на
хармоници.
Барба Штембергер Зупан и Нико Зупан,
уметници керамичари, говорили су о
делу сликарке Бисерке Зупан и отво-

Освећење славског жита и колача

Славље се наставило уз песму и игру,
наравно и уз добро расположење.
Овогодишња Светосавска прослава,
као задњи догађај Светосавских дана
одржана је у суботу, 28. јануара у дому
Примсково.
Поред домаћина, фолклораша и певача, извођачког и ансамбла ветерана,
на овој манифестацији наступили су
и чланови КД „Брдо“ из Крања, АФС
„Озара“ из Крања, СКД „Петар Кочић“
из Крања и КУД „Младост“ из Љубљане.
Душан Јовановић
Бисерка Комац, Нико Зупан, Игор Калабић и Барба Штембергер Зупан
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Gostovanje u
Banatskom Novom Selu

Na poziv Doma kulture „3. oktobar“ iz Banatskog Novog Sela SKPD „Sveti Sava“ iz Kranja sa svojim folklornim ansamblom
gostova je u ovom lijepom banatskom mjestu od petka 10. novembra do nedelje 12. novembra 2011. godine
Bilo je ovo još jedno lijepo putovanje i
gostovanje u sklopu saradnje dva društva.
Svako putovanje, pa i ovo, bilo je zanimljivo
i svako od folkloraša donio je lijepe utiske
i uspomene. U Banatsko Novo Selo došli
smo u petak uveče, oko osam sati, malo se
kasnilo zbog već uobičajenih pauza u putu.
Dočekali su nas članovi Doma kulture „3.
oktobar“ , direktor Sorin Boljanac poželio
je dobrodošlicu a Igor Kalabić, predsjednik
SKPD „Sveti Sava“ zahvalio se na prijatnom
i lijepom dočeku. Tu su bili i domaćini kod
kojih smo kasnije smješteni. Susret sa starim
poznanicima bio je srdačan i dirljiv. Sa svojim
domaćinima otišli smo do njihovih domova.
Mladi su, nakon što su se smjestili, sa svojim
domaćinima otišli na zabavu a drugi su ostali
sa domaćinima koji su pokazali prave izraze
dobrodošlice i kao dobri domaćini nudili su
gostima mnogo toga.
Drugog dana, subota, prijepodnevno
vrijeme svako je proveo na svoj način, a
oko četiri sata popodne bile su probe za
nastup. Koncert folklornih grupa održan je
sportskoj dvorani, veoma lijepom zdanju.
Pored domaćih folkloraša, članova Kulturnog
doma „3. oktobar“ i folkloraša SKPD „Sveti
Sava“ na koncertu su nastupili i članovi KUD
„Smederevo“ iz Smedereva. Prvi su nastupili
domaćini sa igrama iz Banata i svojim
nastupom pokazali ljepotu ovih igara i svoj
kvalitet. Zatim su došli na red smederevci,
da bi prvi nastup SKPD „Sveti Sava“ počela
ženska pjevačka grupa a nastavilo se sa
igrama iz okoline Gnjilana. Ponovo su na
sceni bili članovi KUD „Smederevo“ a onda
su folkloraši iz Kranja izveli „Orački bal“igre iz Banata i svojim nastupom pokazali
da i oni veoma uspješno mogu izvoditi ove
igre, i to su pokazali upravo u Banatu. U
nastavku programa na redu su bili domaćini
i gosti iz Smedereva da bi ponovo na scenu

SKPD Sveti Sava-Svadbeni običaji iz Vranjskog polja
izašli folkloraši SKPD „Sveti Sava“ i odigrali
koreografiju „Svadbene igre iz Vranjskog
polja“. Na kraju programa, nakon zajedničkog
nastupa folkloraša Doma kulture „3. oktobar“
i KUD „Smederevo“, svi koji su učestvovali
u programu uhvatili su se u jedno veliko
zajedničko kolo. Bila je ovo prilika da folklorni
ansambl SKPD „Sveti Sava“ još jednom pokaže
svoj kvalitet i svojim nastupom oduševi
publiku koja je do zadnjeg mjesta ispunila
gledalište i burnim aplauzima nagrađivala
učesnike u ovom lijepom i kvalitetnom
programu. Na kraju programa Sorin
Boljanac, direktor Doma kulture „3. oktobar“
predstavnicima društava iz Smedereva
i Kranja uručio je priznanja za učešće a
izmijenjeni su pokloni u znak sjećanja na ovaj
događaj. Po završetku programa nastavilo se
druženje u diskoteci Milenijum i prostorima
Doma kulture. Uz muziku i dobro raspoloženje
ostalo se sa domaćinima dugo u noć. Bilo je

veselo, svi su bili oduševljeni, naročito oni
koji su bili prvi put na ovakvom putovanju i
gostovanju. Došlo je vrijeme da moramo na
put i da se oprostimo od naših domaćina i da
im se zahvalimo za sve ono što su nam nudili
u toku našeg boravka u Banatskom Novom
Selu. Sorin Boljanac zahvalio se da su članovi
SKPD „Sveti Sava“ bili gosti u njihovom mjestu
i da se nastavlja saradnja dva društva.
Dugo je trajao oproštaj sa našim domaćinima
ali moralo se na put. Krenuli smo uz
obećanje da ćemo se uskoro ponovo vidjeti
i nastaviti ovo lijepo druženje. A onda dug
put do Slovenije koji je protekao u dobrom
raspoloženju i veoma brzo, ispunjeni lijepim
utiscima sa lakoćom smo podnijeli dugačak
put u nadi da nas uskoro očekuje slično
putovanje.
Dušan Jovanović

Zajednička fotografija sa domaćinima
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„Атлантида“

узети у руке и насумице отворити било коју
страницу и понекад је довољно да прочитамо само ту једну страницу па да добијемо
поруку и поуку, и тако роман можемо исчитавати, не журећи да сазнамо шта ће бити
са јунацима о којима говори прича.

У издању СКПД „Свети Сава“ изашла и промовисана нова књига Срђана
Ђерића, роман „Атлантида“

У роману нема много ликова, свега пет актуалних, не узимајући у обзир споредне

Настављајући своју издавачку дјелатност
СКПД „Свети Сава“ из Крања издало роман
„Атлантида“ чији је аутор Срђан Ђерић. Ово
је иначе друга Ђерићева књига у издању
друштва, након збирке пјесама „Хармонија
изумрлих боја“ на ред је дошла проза и то
роман „Атлантида“.
Промоција ове занимљиве књиге одржана је 10. децембра 2011. године у Градској
библиотеци у Крању уз присуство чланова
друштва и Срђанових родитеља. И ову промоцију припремила је литарарна секција у
сарадњи са пјевачком групом СКПД „Свети
Сава“.
Програм је почео наступом женске пјевачке групе, да би затим водитељка програма
Снежана Максимовић поздравила присутне и између осталога рекла: „Ово је трећа
књига у издању нашег друштва, до сада смо
издали збирку песама Радета Вучковца као
и збирку песама Срђана Ђерића а ово је
била прилика да се Срђан Ђерић представи
и својим прозним радом. До сада је углавном писао поезију и објавио неколико самосталних збирки и на тај начин допринео
очувању и неговању српског језика на овим
просторима. Наше друштво је поносно да
је са издавачком делатношћу проширило
своје деловање, а исто тако и да је омогућило српским писцима из Словеније да широј
јавности презентују своја дела.“
Затим је наступила мушка пјевачка група а
о роману „Атлантида“ говорио је Душан Јовановић који је о овом дјелу рекао: „Атлантида, роман Срђана Ђерића представља
нешто ново у књижевности Срба који живе
и стварају у Словенији. Не ради се овдје
само о начину писања, мада је присутан
својеврстан стил и начин приповиједања,
колико је битна тема о којој се говори у

Бранка Крговић, Снежана Максимовић и Младен Бошкан
овом дјелу, а то је однос између материјалног и духовног, истина често присутна тема
али са мало начина и жеље да духовно надвлада материјално, а управо је Ђерић желио да покаже, и показао је, како духовно
може надјачати и побиједити материјално.
Непрестана борба између добра и зла, таме
и свјетлости, позитивног и негативног, борба између Бога и ђавола, присутна је вијековима, може се рећи од постанка човјека
и човјек се стално налази разапет између
једнога и другога, често узалудно покушавајући да се савлада све оно што човјека удаљује од њега самога а и од његовог
Створитеља.
Роман „Атлантида“ и није класичан роман,
читајући га, можемо примијетити да може
бити роман, као и поучна књига, неке врсте
приручник који можемо у свако вријеме

ликове који својим присуством само допуњавају амбијент у којем се појединачна
радња догађа. Главни лик, односно јунак
је Етос, млад човјек који не би требало да
брине за свој живот и своју егзистенцију,
али срећом код неких људи то и није најбитније. Одмах се поставља и питање шта
је Срђана Ђерића навело и подстакло да
напише овај роман. Након читања романа може се закључити да је Ђерић мотиве
нашао у свакодневном животу, у свијету у
коме је надвлада материјалног над духовним, у којем се рађа нови свјетски поредак
који жели од човјека направити све друго
само да не буде човјек. У жељи да некако
спријечи те сулуде намјере Срђан Ђерић
пише о томе како да се савладају силе које
желе и уводе тај нови свјетски поредак, он
их назива Демонима.
Ако се вратимо на почетак приче видјећемо да се она одвија у неодређеном времену и простору али ипак блиском нашем
„савременом“ свијету. Град Неополис је
на неки начин утопијски град, са својим
уређењем који сваком становнику омогућава квалитетан и удобан живот. И поред
те уређености ипак се појављују пороци
којима је подлегао и Етос, а то су наркоманија, проституција, питање сексуалности,
раскошан живот… Кроз те фазе Етос пролази добијајући нова сазнања која га воде
путу који су му одредитли Ратници Духа а
кроз тај пут води га Кхаал.

Душан Јовановић и Срђан Ђерић

Учећи од Кхаала Етос долази до нових
спознања а његова „Атлантида“, антиквар-
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ница коју је добио у насљедство од дједа
Леона призориште је веома важних догађаја у његовом животу и ту некако почиње и завршава се овај роман. У једној од
лекција Кхаал каже Етосу: „..у животу је једино важно да се такмичиш са самим собом,
а никако са другима. Увек себи постављај
највише циљеве и веруј у себе, али истовремено буди свестан да си сам себи уједно и највећа препрека. И, без обзира шта и
колико постигнеш у животу- буду скроман
и једноставан“.
Разговори између Кхаала и Етоса приказани су сократовски, кроз дијалоге долазило
се до рјешења, Кхаал није желио наметати своја мишљења него је желио, и у томе
успјео, да Етос сам схвати значење ријечи
које је Кхаал изговарао и на тај начин су
завршаване лекције на крају којих је Етос
био одушевљен и тада схватао колико му
недостаје знања и духовности.
У односу између Кхаала и Етоса присутни
су и елементи религиозности али је нејасно
о каквој религиозности се ради, осјећај је
да су помијешани елементи више религија,
како оних којих више нема тако и ововремених. И код њихове религиозности присутни су елементи универзализма али никако
глобализма, што се двије различите ствари.
Спомиње се и дванаест Ратника Духа што
може асоцирати на Дванаест Апостола а на
мјестима се појављују и неки елементи који
подсјећају на Свето писмо. Ипак, све је везано на духовну страну човјека, мада Етос
ужива у благостању које нуди материјални
свијет, али тек толико да оствари оне циљеве које му је поставио Кхаал.
Као што је већ споменуто, и овдје се ради
о борби добра и зла, чак и у граду какав је
Неополис, и у њему су се настаниле силе
зла које одавде желе да владају цијелим
свијетом. Постављају се и друга питања као
што су питање појединца и његова улога,
затим ново друштво, ратови због новца и
моћи, зависност материјалног напретка од

Женска пјевачка група СКПД Свети Сава
духовног, свјестност свог духовног бића,
однос према прошлости, питање среће,
мишљење других, рањивост бића…
Поред медитација које обавља заједно са
Кхаалом Етос се враћа у реални живот, буде
се у њему осјећања и жеље, буди се љубав
које је он жељан иако је окружен многим
лијепим дјевојкама ипак му недостаје она
права, истинска љубав коју он проналази
у Мии.
Ова прича не иде праволинијски, започето
поглавље не завршава се одмах, тако имамо догађаје везане за Етоса и Кхаала који се
не завршавају до краја а већ се почиње са
причом о Мии и Етосу, да би се већ у наредном поглављу вратили на Етоса и Кхаала.
То на свој начин даје драж цијелој причи и
представља посебан начин приповиједања
а на крају романа може се закључити и зашто је то тако.“
Женска пјевачка група отпјевала је још један сплет пјесама и то веома лијепо и допадљиво, како рече Митке у драми „Коштана“:

„...грнета свири, дајре се чује и песма... И
тој не песма, већ глас само. Мек, пун глас.
Сладак глас као прво девојачко миловање
и целивање. Па тај глас иде, с’с месечину се
лепи, трепери и на мен’ као мелем на срце
ми пада.“
Снежана Максимовић позвала је Срђана
Ђерића који је у свом кратком излагању
представио роман и захвалио се свима који
су учествовали у реализацији овог пројекта, Душану Јовановићу, Светиславу Савићу, Николи Китановићу и наравно СКПД
„Свети Сава“, као издавачу.
Да би присутни бар донекле стекли утисак
и сазнали, односно упознали ово дјело,
Снежана Максимовић и Младен Бошкан
читали су неке од дијалога а Бранка Крговић читала је уводе у дијалоге. Био је ово
веома занимљив и симпатичан начин приказивања романа.
У наставку програма Срђам Ђерић је одржао мало, али веома занимљиво и квалитетно предавање а теме су биле разне, везане на наш свакидашњи живот, највише
на духовну страну живота, а публика коју
су чинили углавном млади, са великом
пажњом пратила је Ђерићево излагање.
Програм промоције завршен је онако како
је и почео, наступом пјевачке групе. Сви
присутни добили су по један примерак
романа као и Градска библиотека у којој је
одржана промоција.
Надамо се да ће роман наићи на добар
одзив публике и да ће бити подстрек за
будућа дјела, како Срђана Ђерића тако и
других који се баве писањем било поезије
или прозе.
Душан Јовановић

Мушка пјевачка група СКПД Свети Сава
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Festival
narodne nošnje
Srpsko kulturno umetničko društvo „Vidovdan“ organizovalo koncert narodnih igara i pesama na kome su pored
igara prikazane i nošnje za pojedine koreografije
Bio je ovo koncert na malo drugačiji način,
cilj je bio da se pored koreografija, odnosno
pesama i igara prikažu i nošnje tih koreografija. Slađana Šmitran, predsednik SKUD
„Vidovdan“ o festivalu je rekla: „da članovi
poznajemo razlike u nošnji, a publika često
nema prililku da bolje upozna i taj deo naše
tradicije. Verujem da svaki član koji se aktivno
bavi folklorom, voli da obuče nošnju jer i na
taj način doživljava svoje korene, svoje pretke,
svoj izvor. Svaki član bi trebao biti ponosan
na nošnju kad je obuče. Nošnje u sebi nose
veliko bogastvo i mnogo toga govore, samo
je potrebno sve to primiti. Kad vidite sav vez,
sve bogastvo, i zamislite koliko vremena i truda i kreativnosti je potrebno da se nešto takvo napravi, onda jednostavno morate voleti
i poštovati nošnju u kojoj se predstavljate.“

SKPD Sveti Sava Kranj

SKUD Vidovdan Ljubljana

SKUD Vidovdan Ljubljana-Cipiripi
Koncert je održan 7. oktobra 2011. godine u
Kulturnom domu Črnuče u Ljubljani. Na samom početku dečija grupa „Ćipiripi“ izvela je
pesmu Lepa Anka a onda su voditeljke Tanja
i Tamara najavile koncert sledećim uvodom:
„Kultura i umetnost, običaji i verovanja, lepota
i mudrost života, čine tradiciju jednog naroda.
Tradicija srpskog naroda je neiscrpiva riznica
koju treba otvarati, otkrivati, upoznavati i tako
od zaborava očuvati neprocenljive vrednosti
koje čine lepotu duha našeg naroda. Narodno
iskustvo gomilalo se vekovima: radom, bor-

bom sa prirodom i samim sobom, ali i večitim
traganjem za novim i nepoznatim. Vremenom
riznica se menjala, nekada je bila bogatija, a
kada je narod bio potisnut teretom istorije
bivala je oskudnija. Dolazak novog vremena i
novih generacija, težnja da se ide u korak sa
vremenom i savremenim svetom, kao da lagano potiskuju ono što nam je u korenima.“
Kao prvi predstavili su se domaćini festivala,
članovi SKUD „Vidovdan“ i to sa igrama i pesmama iz Bele Palanke. Bela Palanka je deo
oblasti jugoistočne Srbije, tačnije 40 km jugoistočno od Niša, na putu prema Dimitovgradu
i Bugarskoj. Muška nošnja je tipično pirotska:
bela pantalone i beli jelek, koji je dug skoro do
kolena. Nose se široke crvene tkanice, koju se
opasuju oko kukova. Momci imaju šubare crne
boje. Ženska nošnja je specifična po svojim
zubunima ili kako jih stručnije zovemo pamuklijama, jer su iz pamuka i prešite sa koncem
vertikalno i horizontalno. Pamuklije i marame
mogu da budu u različitim bojama. Marame
imaju više načina vezivanja: na „krunu“ ili tako,
da se veže na zadnjoj strani glave. Kecelja je
takođe u raznim bojama, najčešče ne u istoj kao što je pamukljija. Čarapa su crne bez
veza i ukrasa. Svi su u opancima pretljašima.
U nastavku voditeljka Tamara je rekla: „Srbija
kao etnokoreološko područje deli se na pet
glavnih celina: Vojvodina, centralna Srbija, zapadna Srbija, severoistočna Srbija i jugoistočna Srbija, svaka od tih celina deli se na manje
oblasti i ukupno samo na području Srbije postoji blizu 100 etnokoreoloških oblasti, koje
čine jedan bogat mozaik narodne kulture, pesme, običaja, igre i naravno narodnih nošnji.
Pored tih oblasti srpski narod razprostire se i
razprostiro se na široki deo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pojedine delove Makedonije, te
se i na tim područjima nalazi bogato nasleđe i
ostaci srpske tradicije. Članovi Kulturnog društva „Brdo“ iz Kranja predstavili su nošnju a zatim pesme i igre iz Zapadne Slavonije. Nošnja
koju koristi stanovništvo određenog područja
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uklapa se u sliku kraja i otkriva nam osnovne
grane privrede, iz nje se čitaju klimatski uslovi,
na njoj se odražava blagostanje šire zajednice,
ali i imovinsko stanje svakog pojedinca i njegove porodice. Posle toga narodna nošnja skicira u sebi i tragove onih istorijskih događaja
koji su u prošlosti kraja bili značajni i koji su
ostavili svoj pečat u njenom oblikovanju. Konačno, narodna nošnja je slika veštine, likovnog stvaranja i stavaralačkog dometa naroda,
koji je u tom, za život neophodnom rekvizitu,
našao medij kroz koji je progovorio iz dubine
svog bića, da bi na svoj način i svojim govorom izrazio težnju za lepotom.
Folkloraši Srpskog kulturno-prosvetnog društva „Sveti Sava“ predstavili su nošnju koja
se nosila u Banatu i odigrali „Orački bal“-igre
iz Banata. U svojoj najavi voditeljka Tamara
kaže: „Svaka životna praksa, životna faza, svaki
događaj i značajna promena u životu, od detinjstva preko doba zaruke i udaje, mladovanja posle svadbe, postizanja materinstva kod
žena, zrela dob i udovištvo- sve se to često
može očitati u odelu predviđenom i propisanom za neki određeni praznik ili određeni
događaj. Kada tome dodamo još obrednu
nošnju, koja se ne sme izostaviti kod pojedinih običaja, onda postajemo donekle svesni
koliko ćemo bogastvo raznovrsnih tipova,
vrsta i podvrsta, sresti u narodnim nošnjama.
Devojke SKUD „Vidovdan“ otpevale su splet
narodnih pesama u različitim nošnjama. Publika je videla narodne nošnje Dimitrovgrada, Bele Palanke o kojoj je već nešto rečeno,
Bujanovca, Obudovca, Šumadije i Brusnika. A
nakon pevanja Tamara reče: „Prirodna okolina,
kulturno istorijski uticaji i vlastiti stvaralački
duh naroda su tri faktora, koja su uvek prisutna u oblikovanju narodnog odela i zbog toga
nošnja predstavlja jedan od najkompleksnijih
dometa narodnog stvaralaštva. Na ovom festivalu bili su i iz Makedonskog kulturnog društva „Sveti Kiril i Metodij“ iz Kranja. Predstavili
su nošnju za Prespanske igre koje su odigrali
odmah posle predstavljanja nošnje. „Značajnu ulogu u nestanku narodne nošnje iz svakodnevne upotrebe, odigrala je i činjenica da je
pred kraj 19. veka došlo do raspadanja velikih
područnih zadruga na samostalne porodice.
Zadruge su nekada brojale i do nekoliko desetina pa i na stotinu ukućana, a svi poslovi odvijali su se organizovano razpoređeni među

SKD Sloga Nova Gorica
svojim članovima po strogim, tradicijom ustaljenim pravilima. U takvom zadružnom životu
na žensku čeljad spala je briga o izradi odeće
za sve ukućane. Žene su se bavile gajenjem,
proizvodnjom i preradom tekstilnih sirovina,
brinule o njihovom predenju, bojenju, o tkanju platnenih, suknenih, pa i svilenih tkanina
i, konačno o šivenju i ukrašavanju odeće za
sve ukućane.“-navela je Tamara a zatim najavila predstavljenje nošnje iz Bosilegradsko
Krajišta, koja je jedna od bogatije ukrašenih
nošnji. Nošnju su predstavili folkloraši SKD
„Sloga“ iz Nove Gorice a onda odigrali igre
iz Bosilegradskog Krajišta. U sledećoj najavi
voditeljka Tamara kaže: „Sve do kraja Drugog
svetskog rata, a u nekim krajevima i izvestno
vreme posle njega, srpski narod je svoju nacionalnu tekstilnu proizvodnju zasnivao na
prirodnim sirovinama: lanu i konoplji, nekim
vrstama rogoza, barske trske, pamuku, vuni,
kozjoj dlaci, svili. Međutim, svakako su najširu
primenu imali konoplja i lan, kada govorimo
o sirovinama biljnog porekla, i vuna, kada je
reč o sirovinama životinjskog porekla.“ Iz kojih materijala i kakva je bila nošnja Binačke
Morave rekli su članovi KUD „Mladost“ iz Ljubljane i odigrali koreografiju „Đurđevdan u
Pasjanu“ – igre iz Binačke Morave. Došlo se i
do kraja ovog lijepog i zanimljivog programa.
Ostalo je još da se predstavi nošnja u kojoj su
nastupili domaćini, članovi SKUD „Vidovdan“.
A Tamara o ovoj nošnji reče: „Muška nošnja je
jako slična belopalančkoj, o kojoj ste večeraš
već čuli. Jedna od razlika je u tome, da se nose
pantalone preko čarapa. A zubuni dolaze u
više različitih varijanti. Žene na tom području

KD Brdo Kranj
nosile su crne litake, koje su sa šljokicama (oko
vrata) i koncem u raznim bojama (na dnu litaka) ukrašavale. Košulje imaju čipku oko vrata
ili oko ruke, koja je ukrašena šljokicama i perlicama. Dimitrovgradska nošnja ima mnogo
ukrasa a i nakita. Veliko bogastvo nakita čine
pafte, kopče za pojas koje se u raznim krajevima nazivaju raznim imenima: pafte, pavte,
tapte, kopče, kanice, čampre, pahte…Nose
se na tkanom pojasu, najćešče su izrađene od
metala (srebro, bakar, bronza,…) ali ima ih i od
srme, kao i onih koje su izrađene od nanizanih
perli ili bisera. Pored pafti nosillo se mnogo
drugog nakita: minđuše, narukvice, dukati…
i što je posebno za ovaj kraj – gombice kojima
su ukrasile pojas/tkanicu. Imale su specifičan
način češljanje kose: razdelile kosu na pola, po
sredini glave, isplele dvije ribje kosti a nakraju
ih družile u jednu kiku i nju okrasile gajtanom.
Preko frizure ide marama u raznim boja: roza,
lila, žuta, zelena, crvena…Kao ukras na marami služi ukosna igla.“ Pre nego što su članovi
SKUD „Vidovdan“ pokazali igre i pesme iz Dimitrovgrada, voditeljka se publici zahvalila
na pažnji u nadi da su ispunjena očekivanja
publike i da su prisutni saznali i naučili nešto
novo. Ovaj festival omogućili su Javni fond RS
za kulturne delatnosti (JSKD) i donatori a druženje je nastavljeno posle večere za učesnike,
uz pesmu i igru.
Dušan Jovanović

KUD Mladost Ljubljana
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Igraj da nas daleki čuju,
neka dođu da se sa nama raduju!
Srpsko kulturno umjetničko društvo „Vidovdan“ održalo svoj godišnji koncert pod
nazivom „Igraj da nas daleki čuju, neka dođu da se sa nama raduju“
Koncert je održan 3. decembra 2011. godine
u Kulturnom hramu Moste-Španski borci u
Ljubljani. Bila je ovo prilika da folkloraši pokažu a ljubitelji folklora, koji su dobro popunili dvoranu, vide šta je novoga urađeno, kako
su napredovali i šta se može očekivati u budućnosti. Voditeljka Maja najavila je koncert
slijedećim riječima: „Dobro veče poštovani
gosti. Dobro veče dragi prijatelji i dobro nam
došli na drugom godišnjem koncertu Srbskog
kulturno umetničkog društva Vidovdan iz
Ljubljane. Društvo postoji i radi punih sedam
godina i već drugu godinu za redom svoj rad
predstavlja na samostalnom godišnjem koncertu. Godišnji koncert je za sve članove jako
bitan dan i poseban događaj. Svi zajedno
želimo naše društvo predstaviti u najlepšem
svetlu. Nadamo se da će naš koncert pod nazivom „Igraj da nas daleki čuju, neka dođu da
se sa nama raduju!“ zaigrati melodije koje će
vam ulepšati ovo veće i da ćete se radovati sa
nama. U programu učestvuje oko 120 članova
koji vredno rade više puta sedmično. Danas
vam se predstavljaju sve folklorne sekcije – od
naših namanjih i najslađih Cipriripija do naših
najstarijih po godinama i ujedno najmlađih
po stažu u društvu – veterana. Videćete i pripremnu grupu te izvođački ansambl koji vam
večeras zajedno premierno izvode Igre i pesmi iz Kobišnice.“
Ne binu je stupila Slađana Šmitran, predsjednica društva koja se publici obratila na slijedeći način: „Dobro veče poštovani gosti, dragi
roditelji, rodbino, naši prijatelji, oče Milane,
predstavnici drugih društava i svi ostali koji
ste došli da nas večeras podržite. Razmišljala
sam šta bi trebala da kažem kao predsednica
društva a da to ne bude čisto prepričavanje
toga šta radimo, kako radimo, gde smo bili i
slično. Ponekad se mora desiti nešto tužno da
bi se čovek okrenuo sam prema sebi i shvatio
šta je zapravo bitno u životu. Tako sam inspiraciju za svoj govor dobila juče kad sam saznala
tužnu vest da je preminula Desanka Đorđević.
Desa je bila i ostaće ikona u srpskom folkloru
i to ne samo zato što je živela i ceo svoj život
posvetila očuvanju bitnog dela našeg identi-

SKUD Vidovdan-Veterani

teta i pokušala ga preneti na sve nas, već što je
bila kako kažu veliki čovek. Lično nisam mala
prilike da je upoznam, ali po rečima onih koji
su imali tu čast Desa je prosto zračila pozitivizmom i plenila svojom energijom. Onima koji
su imali čast da je poznaju – bila je kao majka,
koja je delila svoju ljubav, toplinu, znanje i iskustva. Večeras smo Desi odali počast i članovi SKUD Vidovdana iako nismo imali prilike da
direktno učimo od nje, što ne znači da nemamo razloga za poštovanje takve persone. Na
nekin način ostavila je trag i na nama jer su od
nje učili oni koji svoje znanje prenose na nas.

običaji Srba su tokom dugog vremenskog
perioda bili izgubljeni ili potisnuti. Danas,
u izmenjenim okolnostima, unutar srpskog
entiteta, postoji sve veća težnja da se većina
običaja obnovi i utka u kontekst savremenog
života. Da bi smo bili jaki i poštovani, moramo
imati - koren. Bez korena je svaki narod samo
suhi list na vetru sudbine, i brod bez kormila.
Narodne običaje je potrebno sačuvati i time
sačuvati vlastiti koren. Time zidamo kuću na
tvrdim temeljima i ostavljamo kao što je ostavila Desa tragove na nama, tragove na svim
budućim generacijama. Da ne zaborave ko su.
Vaše prisustvo večeras je podržka za naš rad i
potvrda da smo na pravom putu da i dalje gradimo ne samo svoju kuću već i svoj dom. Ne

SKUD Vidovdan-Cipiripi
Zapisali su da je Desa rekla: „Deco, ako želite
da se bavite narodnom igrom morate je VOLETI. Ja sam igri posvetila ceo svoj život. Ona me
je održala i hvala joj.“
Svi mi koji se bavimo foklorom volimo ga,
i znamo da se folklor ne igra, već se folklor
živi. A sve to verovatno i treba da bude tako.
Folklor kao i svi ostali narodni običaji koji su
tako šaroliki i raznovrsni, ipak imaju jednu
zajedničku zlatnu nit koja ih sve povezuje. Ta
zlatna nit jest 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

samo za sebe već i za generacije koje dolaze
za nama. Iskreno hvala Na vašoj pažnji. Uživajte i dalje do kraja programa. Hvala.“
U nastavku programa voditeljke Maja i Marina
na veoma lijep i simpatičan način govorile su,
kroz dijalog, o narodnim običajima, prvo su
na redu bili igranka, zbor, vašar, moba i prelo,
tako da su prisutni u dvorani imali priliku ili da
se podsjete na sve ovo ili da se upoznaju. O
igrankama i zborovima Marina je rekla: „Pa na
igrankama su se okupljali mladi, tamo su se
upoznavali, družili, rađale su se nove ljubavi
i prijateljstva. Igranke su se obično održavale
u kulturnim domovima ili školama. A zbor je
skup ljudi svih generacija, obično se to održava na dan crkvenog praznika, u crkvenom
dvorištu. Zborovi su se održavali u svim selima i svako selo je imalo zbor na određen crkveni praznik, kako bi se svi ljudi iz susednjih
sela okupili na istom mestu i tako uveličali taj
događaj. Zborovi su se takođe održavali na
određene državne praznike.“ A Maja je upitala: „A da li si bila ti nekada na nekom vašaru?“
i dobila odgovor: „Pa jesam, iz sela odakle su
moji roditelji uvek se ljudi okupljaju na vašaru za Ilindan. Imam utisak šta je to vašar, ali
pretpostavljam, da je to sada malo drugačije
nego što je bilo nekada. Sada je to malo kao
modernije, dođeš na vašar, sa svake strane
udara druga muzika, ringišpili i tako dalje..“
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Marina je Maju upitala: „Pa, Majo, znaš i ti
nešto. Ali mogu se kladiti, da ne znaš šta je
moba.“ A ova odgovara: „Hm... e to stvarno ne
znam. A šta je to?“ Marina joj je objasnila: „E
pa, moba je označavala okupljanje ljudi, pre
svega, radnika. Najčešće je to bio neki poljoprivredni posao, koji jedno domaćinstvo,
samo, ne bi moglo da završi u ograničenom
vremenskom roku. Bez organizovanja mobe
nisu se mogli obaviti žetva, zatim kosidba,
orezivanje vinograda, branje kukuruza itd.
Takva organizacija zajedničkog rada iako se
zasnivala na dobrovoljnosti, bila je uslovljena
i određenim etičkim normama. Proizašla iz
praktičnih potreba pojedinca, ali i hrišćanskog odnosa prema bližnjem, moba je bila i
jedna vrsta škole morala. Rad se davao i uzvraćao i uvek se znalo da, onaj ko je pozvan
da radi, može da računa da će mu ta usluga
biti uzvraćena.“ A Maja je to prokomentarisala:
„Aaaaaa, pa onda je neka vrsta mobe i prelo.
Jer tada su devojke i žene čijale čarape, prele
vunu, plele, vezle itd. A nikada im se za taj rad
nije plaćalo. Za prelo je bilo značajno okupljanje momaka i devojaka u večernjim satima u
jednoj od kuća u selu. Obično su devojke obaveštavale momke da će biti prelo u njihovom
zaseoku i ta vest bi brzo prosla kroz celo selo.
Na prelo su dolazili i muškarci, ali su oni dok
se radilo bili u posebnoj prostoriji. Tek kada
se prelo završilo, svi su se izmeštali i sledila je
igranka i veselje uz pesmu i muziku. Pesme na
prelu su takođe prigodne, vezane za rad koji
se obavlja. Prela su trajala do kasno u noć, pa
čak i do jutra. Mladići su odlazili i u druga sela
na prela. Obično se išlo peške, u grupama.“
A onda je potekao razgovor o muzici. Maja
reče: „Oseća se energija o kojoj smo pričale...
jel tako publiko?“ A Marina dopuni: „Oseća
se...a nismo još pokazali sve.“ Maja nastavlja:
„E da, ne bi bilo ništa toga da nema dobre muzike i muzičara da nas prate. Muzika je nešto
što nas ponese i daje nam neki dodatni zanos.
Negde duboko u vekovima na izvoru srpskog
naroda potekle su muzika i pesma. Pevalo se
u svim prilikama, naročito pri radu. Pesme
su nastajale tako što bi začele u nekoj duši a
kasnije nastavljale svoj život putujući od grla
do grla, od srca do srca... menjajući se polako
i prolazeći kroz mnoge unutarnje šake dobijale su svoj besprekoran i plemenito prost oblik
pun sažetog i koncentrovanog emotivnog
položaja duše jednog naroda. Ovakav vid narodne pesme javlja se u svim delovima sveta,

Voditeljke Maja i Marina
ali poseban i atmosferski jedinstven oblik narodne pesme javlja se u dušama naroda posejanom na poljima Balkana. Jedinstven srpski
duh oseća se u pesmama mnogih krajeva...
zahvaljujući nepristupačnosti i zabačenosti
sela u kojima je živeo i radio prost narod neke
pesme su se do danas očuvale netaknute i nepromenjene.“
Govoril su i o narodnim instrumentima, harmonici, trubi, fruli.. i o tome ko je prvi izmislio
neki instrument. Maja: „E sad sam se sjetila koji
instrument smo sigurno prvi izmislili...“ Maja
upita: „Koji?“ i dobi odgovor: frula, na šta se
nasmija: „hahahahahha a odkud to znaš?“ a
Marina joj odgovori: „Pa znam, frula je srpsko
čudo to je izum davno upokojenih pastira koji
su uživali na šumadijskim pašnjacima i otrgli su
granu napravili rupice i počeli svirati i tako je
nastala frula.“ Opet smijeh Marine a na Marinino pitanje zašto se smije odgovori: „Pa nije to
tako hahahha. Mnogi narodi u svojoj tradiciji
imaju frulu u nekom obliku. Za njen nastanak i
razvoj vezane su mnoge legende (priče, bajke,
basne, muzička dela...) Jedna od njih govori da
je prvu frulu odsvirao vetar na slomljenoj trsci.
Čovek je zatim samo oponašao prirodu. Frula
je “veseo” instrument. Na njoj su se najčešće
izvodile melodije uz koje se ljudi vesele (na
svadbama, slavljima, prelima i igrankama). Frule izrađujemo od drveta. Nekada je u svakom
srpskom selu postojao neko ko je umeo da napravi frulu (i da na njoj nešto odsvira) bilo od
šuplje stabljike zove i trske, bilo da buši komad
nekog drugog drveta. Pravila se recimo od šljive, kruške, drena, bagrema, javora, klena...

Drvo se suši prirodno najmanje pet godina.
Dužina sušenja zavisi od vrste drveta, to je
vreme potrebno da se ono na prirodan način
oslobodi viška vlage. Posle sušenja pristupa se
izradi koja je najvećim delom ručna.“
Na ovo objašnjenje Marina reče: „ Ti sve znaš,
ko da si je ti pravila hahaha.“ A Maja će: „ Nisam
ali sve znam pošto je to čaroban instrument.“
A Marina će na to: „Jeste ali ja ipak mislim,
da je to naš insturment.“ Maja joj objašnjava:
„Marina, najstariju frulu, koja ima čak 35000
godina pronašli su zakopanu u jednoj pečini
u Njemačakoj.“ Marina nezadovoljna odgovorom kaže: „Kako opet Nemci, jaooo... Ma džaba njima sve, kad zasvira Bora Dugić (svetski
poznati naš svirač frule) ja znam da je to vrh!
Ili, ili naš Vasa! I naši muzičari...“ Na ovo Maja
ushićeno odgovori: „Ma i to što kažeš...ajde da
ih čujemo.“
Između njihovog dijaloga tekao je program
u kome su nastupile sve kategorije folkloraša
SKUD „Vidovdan“. Izvođački ansambl izveo je
koreografiju „More zađe sunce“, igre i pjesme
iz Bujanovca a onda su se predstavili veterani
sa igrama i pjesmama iz Bele Krajine. Na red
je ponovo došao izvođački ansambl sa igrama i pjesmama iz Bele Palanke da bi potom
pjevačka grupa otpjevala splet narodnih pjesama. „Naklala Lenka sedenka“, igre i pjesme
iz Dimitrovgrada je koreografija koju je izveo
izvođački ansambl. I oni najmlađi imali su priliku da se pokažu publici, grupa Cipiripi odigrala je igre i pjesme iz Leskovca. Pripremni
ansambl nastupio je sa igrama i pjesmama iz
Brusnika a orkestar je izveo splet tradicionalnih melodija a pjevačka grupa još jednom je
otpjevala splet narodnih pjesama. Na scenu
je još jednom stupio izvođački ansambl koji
je izveo koreografiju sa igrama i pjesmama iz
Kobišnice.
Ovaj koncert održan je uz finansijsku i materijalnu pomoć Javnog fonda RS za kulturne
djelatnosti (JSKD) i donatora.
SKUD „Vidovdan“ još jednom se pokazao kao
dobar organizator ovakvih priredbi i kao i do
sada prikazao je nešto novo, kao što je način
najave i prikazivanja narodnih običaja, a folkloraši i svi koji su nastupali pokazali su svoj
kvalitet i svoju opredijeljenost do očuvanja
srpske kulture i tradicije.
Dušan Jovanović

SKUD Vidovdan
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Света Петкаслава СКУД „Видовдан“
Српско
културно
умјетничко
друштво „Видовдан“ прославило
27. октобра 2011. године своју славу
Свету Петку
У очување традиције српског народа спада
и очување вере и верске традиције а то је
код Срба најпрепознатљивије и највидљивије код слава. Слава је породична традиција и преноси се са кољена на кољено. Поред појединаца, односно породица, славу
славе и разна удружења и друштва. Да би и
сами учествовали у очувању ове традиције у
СКУД „Видовдан“ одлучили су да имају своју
славу и изабрали су, уз савјете свештеника
СПЦ Љубљана, да то буде Света Петка.
С обзиром да су ове, 2011. Године, први пут
славили, било је потребно да се претходно
упознају са значењем и начином слављења
славе, у томе су им својим савјетима помогли протојереј стафрофор Перан Бошковић,
парох љубљански и јереј Милан Јовановић.
Слава је прослављена 27. октобра 2011. године у Парохијском дому СПЦ Љубљана.
Славски обред обавили су јереј Милан
Јовановић и јереј Славиша Спасојевић, а
резање славског колача обављено је уз
присуство чланова друштва, родитеља и

Ломљење славског колача
гостију. Обред освећења и резања славског
колача протекао је у веома свечаној атмосфери, управо онако како личи и доликуј
славама. Млади чланови друштва потрудили су се да све буде онако како треба и како
се слави.
Јереј Милан Јовановић одржао је кратку
бесједу и честитао славу. Након славског обреда присутни су приступили за богату тр-

пезу и уз јело и пиће наставили са славњем.
Као што неки неписани обичаји налажу,
није могло без пјесме и игре и у одличном
расположењу прослављена је Света Петка, слава СКУД „Видовдан“ а млади из овог
друштва и на овај начин показали су своју
разноврсност у очувању српске традиције.
Душан Јовановић

Јереји Милан Јовановић и Славиша Спасојевић
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4. dječija folklorijada
u Ljubljani
Kulturno umjetničko društvo „Mladost“
iz Ljubljane organizovalo 4. dječiju folklorijadu na kojoj su se predstavili najmlađi folkloraši
Kulturno umjetnička društva imaju pored izvođačkog ili prvog ansambla i one najmlađe,
koji su tek na početku i koji tek uče prva korake igre. S obzirom da nemaju mnogo mogućnosti za nastupe iskoriste svaku priliku
koja im se ukaže.
Tako je bilo i 26. novembra 2001. godine kada
je KUD „Mladost“ iz Ljubljane u dvorani Duhovnog centra sv. Antona u Ljubljani organizovalo 4. dječiju folklorijadu. Na dosadašnjim
dečijim folklorijadama nastupala su društva iz
Slovenije a ove godine publika je imala priliku
da vidi i goste iz inostranstva a to su bili članovi Ansambla domristov „Cveti vdohnovenija“
iz Moskve.

Ansambl domristov Cveti vdohnovenija

Nakon uvodnog pozdravnog govora gosti iz
Rusije predstavili su se instrumentalnim izvođenjem ruskih narodnih pesama i igara.
Njihovi žičani instrumenti, praćeni klavirom,
dočarali su nam rusku širinu i rusku, slovensku dušu. Bila je prava milina slušati njihovo
izvođenje i uživati u predivnoj muzici. Ovi
mlađani muzičari nastupili su kao pravi profesionalci i oduševili punu dvoranu.
Nakon gostiju iz Moskve na scenu su stupili
domaćini, oni najmlađi članovi KUD „Mladost“
koje vodi i uči Suzana Jagodić, i otpjevali jednu svoju pjesmici, a njihov nastup naišao je
velike simpatije publike. Odmah zatim nastupili su i oni malo stariji i odigrali igre iz Gornje
Resave.

KUD Mladost
Iz Kranja su došli mladi folkloraši KD „Brdo“, a
iz Ljubljane članovi KUD „Židan Parazol“ koji
su izveli jednu divnu dječiju igricu koja se

mnogo dopala publici. Da najmlađi članovi
KUD „Mladost“ znaju i da zapjevaju pokazali
su se izvođenjem izvornih pjesama a posle
njih nastupili su članovi AKUD „Kolo“ iz Kopra
i članovi MKD „Sv. Kiril i Metod“ iz Kranja. Saša
Pantić iz KUD „Mladost“ odsvirao je na klavijaturama Moravac kolo a onda su ponovo na
scenu stupili gosti iz Moskve i još jednom pokazali svoj veliki talenat i svojim muziciranjem
razgalili srca publike koja je velikim aplauzom
nagradila njihov nastup.
Na kraju programa mr Drago Vojvodić, predsjednik KUD „Mladost“ učesnicima se zahvalio
za učešće u programu i podijelio im priznanja a sa predstavnicima Ansambla domristov
„Cveti vdohnovenija“ razmijenjeni su pokloni
kao znak sjećanja na ovaj lijep događaj.
Realizaciju ovog projekta podržao je Javni
fond RS za kulturne djelatnosti (JSKD).

Suzana Jagodić i "njena dječica"

Dušan Jovanović
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Годишњи концерт
КУД „Младост“
Поводом десетогодишњице свог
дјеловања Културно умјетничко
друштво „Младост“ из Љубљане одржало годишњи концерт у
Љубљани
Прошло је већ десет година веома успјешног рада КУД „Младост“ из
Љубљане. У том периоду друштво је
било веома активно, доживјели су
много тога, највише онога лијепога и
данас могу бити поносни на све што су
постигли својим пожртвованим радом,
великом вољом и жељом, одрицањем
али у великој нади да сви раде нешто
добро и корисно.
Као и неколико година уназад, и 2011.
припремили су и извели концерт народних пјесама и игара на коме су
наступиле све категорије играча, од
оних најмлађих до првог ансамбла.
Концерт је одржан 24. децембра 2011.
године у Културном храму МостеШпански борци у Љубљани. Пред препуном двораном фолклорашима КУД
„Младост“ пружила се прилика да још
једном, у години која је на измаку, покажу дио свог богатог репертоара.
Програм су почели они најмлађи које
води Сузана Јагодић и отпјевали једну
пјесмицу, а њихов симпатични наступ
пропраћен је великим аплаузом као

Драго Војводић, унук Боре Симића, Чедо Миросављевић и Видак Симић

и наступ дјечије групе коју води Бојан
Антонић а која је одиграла игре из
Горње Ресаве.

ли са играма из Мрчајеваца. Публика
је веома топло и са одушевљењем прихватила њихов наступ.

Први ансамбл КУД „Младост“ у 2011.
години поставио је и припремио нову
кореографију аутора Дејана Милисављевића Звечанца под називом „Игре
из околине Неготина“. На овом концерту премијерно су извели, и то веома
успјешно, ову лијепу кореографију која
приказује влашке игре из ових крајева.
На овај концерт КУД „Младост“ позвало
је КУД „Абрашевић“ из Чачка који су се
љубљанској публици прво представи-

Млађа фолклорна група КУД „Младост“
наступила је са играма из околине Лесковца, ову кореографију поставио је
Миле Ђорђевић.
„Ђурђевдан у Пасјану“-игре из Биначке
Мораве, посебно је привукао пажњу
с обзиром да су извођењем те кореографије чланови првог ансамбла КУД
„Младост“ освојили Златну плакету на
16. Европској смотри српског фолклора дијаспоре и Срба у региону.
Гости из Чачка у свом другом наступу
извели су игре из околине Ниша да
би затим млађа група КУД „Младост“
наступила са играма из Шумадије. Да
не би било само игре него и да се чује
пјесма потрудиле су се женсак и мушка
пјевачка група са неколико изворних
пјесама.
„Врањска свита“, односно игре из
Врања увијек привалеч пажњу, тако је
било и овај пут када су на сцени били
фолклораши КУД „Абрашевић“ и који
су морали да одиграју на БИС.

Најмлађи фолклораши КУД Младост Љубљана

КУД „Младост“ је, како је већ речено, у
госте позвало КУД „Абрашевић“ из Ча-
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чака, зато је мр Драго Војводић, предсједник КУД „Младост“ на сцену позвао
др Александра Пајовића, предсједника
КУД „Абрашевић“, захвалио се на одзиву и да су својим гостовањем и наступом увеличали славље поводом десет
година постојања.
Предсједник КУД „Абрашевић“ захвалио се на гостопримству а свима у КУД
„Младост“ на очувању народне традиције и идентитета. Након поздравних
ријечи предсједници су измијењали
поклоне као знак сјећања на овај сусрет.
У свом досадашњем раду друштво је
имало неке појединце који су се посебно истицали у раду друштва или су
својим несебичном и великом помоћи
допринијели да друштво буде успјешно и да је пред њим добра будућност.
У вези тога друштво је донијело одлуку о проглашењу почасних чланова
КУД „Младост“. Предсједник друштва,
мр Драго Војводић, прво је уручио
признања за учешће на овом концерту а затим је признање „Почасни члан
КУД Младост“ уручио за Бору Симића,
признање је преузео њего унук, а Боро
Симић је дуго година велики донатор
друштва и чије донације су омогућиле
много тога.
За исте заслуге признање почасни члан
додијељено је и Богољубу др Рајићу,
који из оправданих разлога није био на
подјели. Свој велики допринос у раду
друштва дао је и Чедо Миросављевић
и због његовог пожртвованог рада
и припадности друштву додијељено
му је ово највише признање, Почасни
члан КУД „Младост“.

КУД Абрашевић Чачак

Какви су били почеци дјеловања
друштва, кроз какве се препреке морало прећи, шта све доживјети, чега се
одрећи, како све лијепо и корисно урадити и бити задовољан са постигнутим
резултатима, најбоље је осјетио први
предсједник друштва Видак Симић. За
све оно што је дао и учинио за друштво
додијељено му је признање Почасни
члан КУД Младост.
Видак Симић је искористио прилику
да се захвали на овом највишем признању кој друштво додјељује.
Тако смо дошли и до самог краја програма а на крају игре из Босилеградског Крајишта у извођењу првог ансамбла КУД „Младост“. Ову кореографију
Слободанке Сеје Рац фолклораши
„Младости“ извели су, мало је рећи, одлично и тако на најљепши начин завршили свој наступ у 2011. години.

Александар Пајовић и Драго Војводић

Друштво се побринуло и за своје
најмлађе чланове, они који тек почињу
да се баве фолклором и подијелило им
новогодишње пакетиће.
Дружење уз музику, игру и пјесму
настављено је уз вечеру у „Гостиони
код Јове“.
Куд „Младост“ је још једном показало
да не само да има веома квалитетне
фолклорне групе него и да је добар
организатор оваквих приредби које
захтијевају много рада, много воље и
знања да се уради нешто добро и корисно.
Душан Јовановић

Подјела новогодишњих пакетића
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Седми дани српске
културе у Крању
Културно друштво „Брдо“ из Крања и ове године је успјешно реализовало Дане српске културе у Крању. Овај у свом
богатом раду најзначајнији пројекат, који сигурно преставља својеврсну ретроспективу цјелогодишњег рада, КД
„Брдо“ традиционално (ове године седму годину заредом) реализује крајем октобра.
Када смо прије седам година први пут осмислили тродневна културна догађања
српске културе и традиције у Крању, опредијелили смо се да овај пројекат постане традиционалан, да сваке године добија
нове садржаје, а да постојеће сваке године
подиже на виши ниво. Без лажне скромности можемо констатовати да смо успјели
остварити своје намјере. Овакву тврдњу
могуће је изрећи на основу изјава многобројних посјетилаца, критичке јавности
као и људи којима је културни рад животно
и професионално опредјељење.
Сви су они сагласни да би без оваквих
манифестација, приредби и програмског
садржаја, били ускраћени за многе лијепе тренутке. Тешко је говорити колико је
посјетилаца пратило све што је било понуђено у четири дана, колико су ове године
трајали Дани српске културе у Крању. Ово
због тога што су многи у оваквим приликама склони претјеривању, а ми никако не
желимо да се поистовјећујемо са њима и да
читаоци препознају истрошене, често поновљене фразе.
Скромно закључујемо да је посјета премашила наша очекивања. Срећни смо и задовољни што смо све ове године угостили
многе умне бесједнике и културне раднике

из Републике Српске и Србије.
Поносни смо што смо успјели
да наше приредбе понудимо
широј јавности коришћењем
постојеће културне инфраструктуре, Градске библиотеке
Крањ, културних домова и других културних здања.
Такође нас радује што смо за
наше приредбе успјели заинтересовати добар дио припадника других етничких заједница,
као и матичног народа. На тај
начин директно учествујемо у
акултурацији поднебља у којем
живимо.
Посебну радост нам чини што
наше приредбе посјећује и узима учешће у њиховој реализацији све већи број младих и ом- Боро Капетановић
ладине чланова нашег друштва,
ших програма активно осмишљавају и
као и оних који то нису, али су
реализују управо млади. Можда је то наша
у нашим садржајима препознали своје
посебност. Не знам. У нашем друштву ми
потребе. Број расте из године у годину. То
старији дајемо пуну подршку младима. Они
је оно што даје снагу и гаранцију да смо на
су наша будућност и живот. У неким друштправом путу.
вима имају озбиљних проблема да то схвате и ми их никако не разумијемо.
Такође сматрамо за потребно да на овом
мјесту изнесемо чињеницу да већину на-

Стално говоре и понављају како желе да се
баве очувањем културе, традиције и ......, а
при томе немају у својим редовима младе?
На коју будућност можете рачунати ако се
при томе замјерите омладини, будућности
и животу?
Све ове године трудили смо се, чини нам се
успјешно, да озбиљним радом на озбиљним
садржајима заслужимо помоћ Јавног фонда
Републике Словеније за културне дјелатности (ЈСКД), Градске општине Крањ и одређеног броја донатора. Иако и даље највећи
терет подносе наши чланови на челу са
Управним одбором друштва, без помоћи
споменутих институција и појединаца овај и
овакве пројекте не би било могуће реализовати. Свима њима истински захваљујемо на
пруженој помоћи и подршци.
Златомир Бодирожа

Женска певачка група Билбил Нови Сад
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Књижевна трибина
Мирослављево Јеванђеље

У оквиру овогодишњих Дана српске културе у Крању, у Културном друштву Брдо смо као и сваке године неизоставно
у програму предвидјели књижевне вечери.
За ових седам година од када традиционално организујемо Дане српске културе у
оквиру књижевних вечери говорили смо о
многим великанима српске књижевности
као што су: Кочић, Ћопић, Андрић, Дучић
и други. Такође је било ријечи о српском
језику и његовом очувању у дијаспори.
Свјесни важности и сложености тема које
смо обрађивали, а уједно вођени жељом да
овакве вечери и предавања имају легитимитет, ми смо сваке године за ове прилике
ангажовали људе којима су књижевност,
српски језик и српска ријеч уопште, професионално и животно опредјељење. Тако
смо угостили многе угледне бесједнике из
Србије и Републике Српске.
На овогодишњој књижевној трибини на
тему Мирослављево јеванђеље бесједили
су Душко Певуља, доктор књижевности,
редовни професор на Филолошком факултету у Бања Луци и Златко Јурић, магистар
књижевности, такође професор. Као што су
наши гости у току свог једносатног изузетно занимљивог и поучног излагања нагласили, ова тема и њен избор заслужују све
честитке организатору. Сви који се баве
словенским језицима знају да је ово најста-

рији сачувани писани документ српске писане ријечи, писан ћириличним писмом,
документ који је основа средњовјековне
и све даљње српске писмености. Колику
важност и драгоцјеност представља Мирослављево јеванђеље, не само за српску, већ
свјетску културну баштину говори податак
да је УНЕСКО овај документ уписао у свјетску културну баштину и ставио га под своју
заштиту.
Изузетно задовољство даје чињеница да
је ове године на књижевној вечери био
присутан велики број нових лица, односно
велику већину посјетилаца представљали
су млади, студенти и ђаци. Та чињеница
никако није остала непримијећена нашим
предавачима, што је изазвало видно одушевљење у њима самима, а што се одразило и на њихов начин говора, прилагођеног
поменутој популацији.
Посебну радост слушалаца, а и бесједника, сигурно представља чињеница да смо
овако занимљиво предавање могли да
слушамо у просторијама нове библиотеке
у Крању. Ми организатори и овом приликом искрено захваљујемо крањској библиотеци и њеном руководству на челу са

директором, што су нам указали повјерење
и дозволили бесплатну употребу нових
простора библиотеке за потребе овог предавања. Уз дужну захвалност ми осјећамо
да смо својим трудом и марљивим радом
са озбиљним садржајима заслужили овакву наклоност. Свакако нам је у велику част и
задовољство што је директор, поред бираних ријечи поздрава упућеног присутним
и израженог задовољства импозантним
бројем посјетилаца, остао до краја предавања и сам се директно укључио у тему
трибине са конкретним питањима и разговором. Још једном велико хвала, заиста
смо изузетно почашћени.
На крају сви присутни, предавачи и слушаоци, били су јединствени у оцјени да су
провели једно дивно вече сви заједно обогаћени новим сазнањима и познанствима.
Закључак је да је ово прави пут и да треба
наставити са оваквом праксом. И ове вечери се показало да занимање за овакве вечери расте из године у годину, што нас чини
задовољним, а свакако и обавезује.
Златомир Бодирожа

Мишљење о културној манифестацији
7. дани српске културе у Крању
У организацији Културног друштва „Брдо“
из Крања , од 19. до 22. октобра 2011. године, су одржани, седми пут за редом, Дани
српске културе. Ради се о добро осмишљеној те пажљиво и зналачки организованој
четвородневној културној манифестацији,
коју карактерише богатство разноликих
културних садржаја.
Посебну пажњу у оквиру ове манифестације
заслужују књижевно-културна дешавања.
Ове године је, у централној библиотеци
града Крања, уз присуство директора ове
институције, одржана трибина о Мирослављевом јеванђељу, на којој су говорили др
Душко Певуља и мр Златко Јурић. Трибина
је била изузетно посјећена и изазвала је велико интересовање присутних гостију. Одабир теме је био добар будући да се ради о
најстаријем сачуваном српскословенском
ћириличком споменику.
Наредног дана уприличена је промоција
нових књига књижевника из Бањалуке,
Боре Капетановића и Златана Јурића, те

заједничко књижевно вече ових аутора са
пјесничким ствараоцима који живе и раде у
Крању. И ова вече је била добро посјећена
и изазвала је жив интерес присутне публике.
Поред осталих дешавања, она везана за
књижевност и културу, доприносе озбиљности и високом нивоу Данима српске културе у Крању, због чега се ова манифестација етаблирала као једана од најважнијих
међу Србима у Словенији. Истовремено,
међу Србима у граду Крању, али и међу
Словенцима, ова манифестација је својом
озбиљношћу и садржајношћу ужива велики углед.
Свесрдно подржавам Дане српске културе
у Крању као промишљен културни догађај
који организују озбиљни људи који имају
довољно енергије, умјешности и визије.
Доцент доктор Душко Певуља
Универзитет у Бањалуци
Филолошки факултет

Др Душко Певуља
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Литерарно
пјесничко вече
Културно друштво „Брдо“ из Крања је и
ове године у оквиру Дана српске културе
у Крању, успјешно реализовало литерарно
пјесничко вече. Неизоставно ове године,
као и претходних шест година у оквиру
Дана српске културе, одвијају се књижевне
и литерарне вечери.

Смиљана Илић и Маринко Јагодић-Маки.
Они живе и раде у Словенији, пишу на српском језику и тако својом писаном ријечју
дају велики допринос српској култури у
Словенији, очувању српског језика као темеља културе и идентитета народа којем по
свом бићу припадају - српског народа.

Ове године у петак 20. октобра 2011. у Културном дому Стражишће код Крања одржано је литерарно вече на којем су гости,
књижевници из Бање Луке Боро Капетановић и Златко Јурић, представили своја нова
књижевна дјела. Бројна публика, њих око
120, имали су прилику да се упознају са новим романом Боре Капетановића „Убијање
мува у Доџу“ и збирком пјесама Златка Јурића која носи наслов „Недоречене речи“.

Велики српски жупан Стефан Немања, родоначелник српске династије Немањића,
потоњи Свети Симеон, у једном од предања своме сину Светом Сави рекао је:

Поред уважених гостију из Бања Луке,
учешће у програму узели су и српски писци

„Народ који изгуби своје
речи престаје бити народ“
„Нестао је један језик, нестао
је један народ“
О новим књижевним издањима наших уважених гостију и о њиховом стваралаштву
говорио је Душко Певуља, доктор књижев-

Златан Јурић Атанас
ности и редовни професор филозофског
факултета у Бања Луци. На свој начин, бираним ријечима и препознатљивом милозвучношћу, публици је представио ова
издања и тако им помогао да лакше прате
излагања аутора самих. Поред дијелова из
нових књига, аутори су говорили поезију
из свог богатог пјесничког репертоара. Сви
присутни су истински уживали у богатом и
надасве занимљивом програму. Своје задовољство присутни су изразили бурним
аплаузима којима су више пута наградили
учеснике програма.

Боро Капетановић, Златан Јурић, др Душко Певуља,
Смиљана Илић и Маринко Јагодић Маки

На крају прекрасне вечери коју су нам
приредили учесници, Културно друштво
„Брдо“ као организатор је у маниру доброг
домаћина за све присутне припремило
богату закуску. Сви заједно су имали прилику у опуштеном, пријатном разговору да
измијењају мишљења, изразе своје задовољство и успоставе нова познанства.
Закључак свих присутних јесте да су ово
пројекти са којима треба наставити јер сваке године привлаче све већи број посјетилаца. Имајући у виду све наведено, вољу,
енергију и упорност организатора, нема
сумњи да ће овакве и сличне вечери бити
организоване и у временима која долазе.
Златомир Бодирожа

Смиљана Илић чита своје пјесме
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„11. Etno glas“
Za nekoga (ne) srećan, za druge misteriozan,
a za nas Brđane datum kojeg ćemo ostaviti u
lepom sećanju. Nastup na „Etno glasu“, festivalu koji je po 11. put održan u organizaciji
Kulturno umetničkog društva „Stanko Paunović“ iz Pančeva, um. rukovodioca Dejana Trifunovića. Iz tog razloga smo izvođači folklorne
sekcije KD „Brdo“, u vikendu od 11.11.2011. do
13.11.2011. gostovali u uzvratnoj poseti kod
prijatelja koji su bili naši gosti 2010. godine za
vreme Dana srpske kulture. Ovog puta bilo je
sve još zanimljivije, jer su sa nama putovale i
družile se „Cintare“, ženska vokalna grupa iz
Ljubljane, koja je takođe bila učesnik festivala.
Koncertni deo 11. susreta izvornih pevačkih
grupa „Etno glas“ otvorili su igrači KD „Brdo“
sa „Božićnim običajem“ iz Like. Pančevci su
mogli da uživaju i uz pesme i igre iz Zapadne
Slavonije, a igre iz Crne Trave su ih tako oduševile da su čak insistirali na „bis“, „hoćemo
još“, a tek smo se bližili kraju koncerta. I za sam
kraj nastupili smo s igrama iz Bosilegradskog
Krajišta. Publika je uživala u odličnoj igri domaćina festivala KUD-a „Stanko Paunović“ i u
pevanju ženske pevačke grupe „Cintare“ koja
je izvela pesme iz svih krajeva Slovenije. Posle
završenog koncerta družili smo se, pevali, plesali i posle ponoći proslavljali rođendan našeg
člana Dejana Bodirože – Dekija.
Subotu smo Brđani iskoristili za obilazak Beograda, grada u kojem su nas obuzeli najlepši
osećaji i uspomene na ovogodišnju smotru u
Centru Sava. Bili smo i u Etnografskom muzeju, u kome je baš tih dana bilo izloženo delo
Vilme Niškanović, „Dečja nošnja“. Jeli smo i

Za uspomenu

Nastup KD Brdo Kranj
najbolje palačinke na svetu, pojedine srećnice
su se slikale sa poznatim glumcem Andrijom
Miloševićem i za sam kraj popili smo piće sa
našim dragim prijateljima iz Beogradskog
KUD-a „Dimitrije Koturović“, sa kojima smo
ove godine sklopili novo prijateljstvo. Početak subotnje večeri svako je preživeo na svoj
način, jedni na koncertu pevačkih grupa, drugi na koncertu „Abraševića“, a mi smo uživali
u nastupu naših prijatelja iz Kranja, SKPD-a
„Sveti Sava“, koji su tog istog vikenda gostovali u Banatskom Novom Selu. A kako se završila
noć, verovatno svi znate… Pa naravno u diskoteci i na splavovima u rano jutro.
Nedeljno jutro po običaju zove ka povratku
kući, ali ovog puta nije bilo tako. U večernjim
satima čekao nas je još nastup pevačkih grupa
koje rade u okviru KUD-ova i najvažnije izvor-

ne grupe koje čuvaju vokalnu tradiciju svoga
kraja. Tu su se naši pevači, kako ženska pevačka grupa „Brđanke“ tako i naši „Krajiški momci“
predstavili pred mnogobrojnom publikom, u
kojoj smo zapazili i mnoga poznata lica iz sveta folklora, dr. Oliveru Vasić, mr. Sanju Ranković, Zdravka Ranisavljevića, pojedine igrače
Nacionalnog ansambla Kolo, …itd.
I tako smo naše gostovanje priveli kraju. Još
zadnji put smo se izljubili, izgrlili i pozdravili
sa našim domaćinima. Svi smo se složili da
„Sve što je lepo kratko traje“. Ali igrači folklorne sekcije KD „Brdo“ iz Kranja vole da to završe
na svoj jedinstven način: „Al` uspomena u srcu
zauvek ostaje!“
Aleksandra Jović
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KD „Brdo“ iz Kranja ponovo pobednik
Evropske smotre srpskog folklora
U takmičarskom delu 16. evropske smotre srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu u Beogradu 11. i 12. juna 2011. godine
nastupilo je 51 kulturno-umetničko društvo iz cele Evrope
Titulu najboljih već drugu godinu zaredom
poneli su članovi KD „Brdo“ iz Kranja koji su
izveli splet igara i pesama iz zapadne Slavonije pod nazivom „Cikni Lolo kad pođeš u kolo“
autorke Slobodanke Seje Rac.
U prestonici Srbije, u Beogradu, u srcu države matice u kulturnom hramu „Centra Sava“
folkloraši Kulturnog društva „Brdo“ iz Kranja
uradili su čudo. Postigli su nešto što nije pošlo
za rukom još nikome do sada u istoriji održavanja Evropske smotre. Postigli su rezultat kojem su se i oni sami najmanje nadali. Pa ne iz
razloga što su mislili da to ne zaslužuju i da se
ove godine nisu spremili.
Bilo je suvišno očekivati da relativno mlado
društvo koje na području folklora aktivno radi
poslednjih desetak godina može da ponovi
neponovljiv uspeh iz 2010. godine, kada su u
Brčkom na 15. smotri pobedili i pokorili Evropu.
Kako se sve skupa odvijalo?
Odluka da se izvode igre i pesme iz Slavonije
donesena je u našem društvu još pre Brčkog 2010. Zbog velike ljubavi za pesmu i zato
što koreografija nosi svoju priču i dozvoljava
maksimalno uživanje na sceni, osetili smo da
bi taj vrhunski rad Slobodanke Seje Rac bio
prava stvar za našu folklornu grupu. Sticajem
okolnosti ugostili smo Seju i Julijana Raca u

Kranju tek u novembru 2010. godine, uradili
smo koreografiju i pustili da sazreva na našim
lokalnim nastupima, regionalnim okupljanjima i susretima sa ostalim folklornim grupama.
U međuvremenu, zbog velike upornosti umetničkog rukovodioca grupe Milana Glamočanina, u okolini Virovitice u Slavoniji pronađeni
su u jednom selu originalni delovi ženske nošnje koju smo, istog momenta kad smo proverili autentičnost i očuvanost nošnje, otkupili
i dodali u svoj fundus nošnje. Većina ženskih
kompleta su tako originali iz perioda pre drugog svetskog rata. Nakon toga pronađeni su i
originalni delovi muške nošnje po kojima su
urađene i verne rekonstrukcije.
U međuvremenu je naše društvo održavalo
koncerte, organizovalo priredbe i nastupalo
na raznim scenama po Sloveniji i u inostranstvu. Taj način kontinuiranog rada doveo je do
maksimalnog sazrevanja našeg folklornog ansambla. Treba reći da su imperativi našeg društva usmereni ka očuvanju tradicije i folklorne
baštine kroz organizaciju folklornih manifestacija, celovečernjih koncerata, učešća na
međunarodnim festivalima netakmičarskog
karaktera po Evropi, te da je učešće na takmičarskom delu smotri jedan od ciljeva, a nikako
ne glavni i jedni cilj u sezoni. I uvereni smo da
je upravo ta vizija pravilna pri razvoju našeg
društva u folklornom smislu.

Tako smo maja meseca 2011. godine održali i svoj tradicionalni celovečernji koncert
„Đurđevdanske igre“ koji je zapravo bio uvertira u Evropsku smotru u Beogradu. Bez obzira
koliko mi to hteli ili ne, smotra je u poslednjim
godinama prerasla u najveću folklornu manifestaciju Srba iz dijaspore i regiona, u pravu
malu „olimpijadu“ srpskog folklornog stvaralaštva. Ove godine poseban motiv bilo je i mesto održavanja smotre. Centar Sava, Beograd,
Srbija, bina na kojoj su imali prilike igrati profesionalci....sve je to još dodatno podstaklo
naše folkloraše da budu jedni od skoro 2000
učesnika na smotri.
Bez lažne skromnosti potrebno je istaći da
smo u poslednjih nekoliko godina imali sreću.
Ali kažu da sreća prati hrabre i uporne, pa izgleda da smo imali dovoljno hrabrosti i znanja krenuti jednim svojim putem. Odstupiti
od ustaljenih praksi u radu, postaviti i izvoditi
program koji je nov i inovativan. Već 2009.
godine u Temišvaru osetili smo da smo učinili
pravi potez izvodeći deo božićnog običaja iz
Like, sa vernim prikazom određenih tradicionalnih motiva.... Sledeće godine, kao što je
već poznato, sa novom koreografijom igara iz
Crne Trave potvrđeno nam je da smo na pravom putu, a 2011. godine u Beogradu dobili
smo definitivnu potvrdu da je naša odluka
bila na pravom mestu.
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U te tri sezone, na Evropskim smotrama smo
triput uzastopno osvojili Zlatnu plaketu za
najbolji pevački ansambl smotre, dobili smo
specijalne nagrade za koreografiju koja se
najbolje približila izvornom stvaralaštvu, za
najbolju originalnu nošnju smotre, i dvaput
uzastopno pobedili i osvojili 1. mesto u apsolutnoj konkurenciji među svim učesnicima.
Da se ne bi uspavali, sve te pohvale i priznanja iz godine u godinu dali su nam nov motiv i
elan za naš rad. Treba priznati da smo prevazišli granice Slovenije u kojoj živimo i stvaramo
i da smo poneli ime društva daleko u beli svet,
ali smo uz to ogromno stvari uradili i na lokalnom i regionalnom nivou. To se odrazilo i na
prepoznatljivosti našeg društva među ljudima, kao i među državnim institucijama koje
su prepoznale našu zagriženost, upornost i
kvalitet rada. Naše članstvo se na našu sreću
povećava skoro iz meseca u mesec. Naša mlada generacija dece je naše najveće bogatstvo.
To je potvrda koliko smo truda uložili i garancija za dalji rad. Verujemo da će ova generacija
ostati zajedno i u buduće, ali u međuvremenu
gradimo i naše mlađe sekcije, upisujemo nove
članove svih uzrasta, jer želimo naše bogato
znanje i iskustvo da podelimo sa što većim
brojem dece, njihovih roditelja i prijatelja,
zato pozivamo sve koji još uvek niste članovi
folklorne grupe da nam se pridružite.
Motiv za ovo moje izlaganje je bio rezultat u
Beogradu, pa ću sa njim i završiti. Kao što smo
i prošle godine istakli zaslužne članove i saradnike bez kojih nam svakako ne bi uspelo sve
ovo uraditi, i ove godine treba istaći sve koji
su zapravo i pisali ovu lepu priču kojoj, verujemo, još nema kraja i koja se kao dug ljubavni
roman piše i dalje.

Naši igrači, folkloraši aktivni na sceni:
Aleksandar Knežević, Aleksandra Jović, Anđelina Arsenić, Dario Jović, Dejan Bodiroža, Dejan Jović, Dejan Krejić, Duško Bogdanović,
Goran Čiča, Igor Ninić, Ivana Vujinović, Jasna
Lojič, Maja Petrović, Marijana Đaković, Milan
Novaković, Nataša Babić, Sanja Zdjelar, Sašo
Bodiroža, Sašo Pećanac, Tamara Bijelić, Tanja
Marić, Tijana Vujinović, Vanja Čajić, Marina Arsenić, Željko Andrić i Violeta Jakovljević.
Zaslužni muzičari:
Orkestar SKC „Vuk Stefanović Karadžić“ iz Bačke Topole na čelu sa šefom orkestra Julijanom
Racom.
Članovi KD „Brdo“: Dejan Erceg i Danijel Regojević
Avtor koreografije i mentor: Slobodanka Seja
Rac
Stručni saradnik za narodnu nošnju: Marko
Ivanović iz Raške

Asistenti za šminku, frizuru i oblačenje: Danijel Vućićević iz Stare Pazove i članice SKC „Vuk
Stefanović Karadžić“ iz Bačke Topole.
Ostali saradnici: Đorđe Nađ iz Debeljače i Marija Radić iz Pančeva
Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i svim
našim članovima koji su putovali sa nama u
Beograd i svima koji iz objektivnih razloga
nisu mogli da pođu sa nama, ali su nas podržavali iz Slovenije i radosno nas dočekali pri
našem povratku.
Neka moja zadnja misao bude: „Folklor je život, sve ostalo su sitnice“
Do sledećeg izlaganja
Umetnički rukovodilac folklornog ansambla
KD „Brdo“
Milan Glamočanin
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Ђурђевданске игре 2011
Већ традиционални целовечерњи концерт
фолклорног ансамбла Културног друштва
„Брдо“ из Крања одржан је ове године 20.
маја у прекрасном амбијенту културног
храма Игнација Борштника у Церкљу у Горењској.
Како већ налаже традиција, програм који
спремамо за наш свечани концерт увек
презентује неку нову идеју и иновацију у
самом програму и његовом концепту.
Ове године велику пажњу смо посветили
традиционалним инструментима и њиховој презентацији. А како бисмо то боље
одрадили него да позовемо у госте једног
од најбољих младих извођача на традиционалним инструментима у Србији, Марка
Којадиновића. Марко је солиста на традиционалним инструментима и члан Националног ансамбла „Коло“ Београд, кровне
фолклорне институције у Србији. Фрула,
дудук, кавал, двојнице, гајде, све то имали
смо прилику да чујемо током три изласка
на сцену у Крању на овогодишњим Ђурђевданским играма.

Највећи део посла одрадили су наши чланови извођачког ансамбла који су на концерту представили игре и песме из Пчиње
у кореографији Саше Богуновића, приказали део божићних обичаја и игара из
Лике у кореографији Мирјане Мандић и
Милана Гламочанина, представили српске
игре и песме из западне Славоније ауторке
Слободанке Сеје Рац и на крају затворили
програм победничком кореографијом Европске смотре српског фолклора у Брчком
2010. године „Кад бапне гоч у мене срце да
искочи“, игре и песме из Црне Траве у кореографији Милана Гламочанина.
Поред наведених сплетова игара, у програму су се представиле и „Брђанке“, наша
женска певачка група која је дан пре концерта издала свој првенац, CD са традиционалним песмама који је премијерно представила на Ђурђевданским играма.

Марко је био наш специјални гост вечери,
а главну пажњу су као сваке године до сад
имали наши фолклораши, чланови Културног друштва „Брдо“ из Крања.

Поред наведених гостију у програму свакако вреди споменути и чланове нашег
оркестра за који су овом приликом у Словенији гостовали и музичари из Бачке Паланке, из нашег побратимљеног друштва
„Коста Абрашевић“, и једног члана оркестра из Панчева, наравно под будним оком
шефа оркестра Дејана Ерцега и наших сталних чланова из Словеније.

У програму је учествовало 95 чланова
фолклорног ансамбла свих узраста наше
секције. Најмлађи „Цицибани“ представили
су се са неколико песама са подручја Србије и Босне.

Око 350 присутних гостију у храму културе
у Церкљу било је тако у прилици да ужива
у једном пријатном и врхунском програму,
кроз који су их провеле водитељке програма Дарја Вученовић и Снежана Пантелић.

Омладински ансамбл извео је сплет игара и
песама из Босилеградског Крајишта те сплет
влашких игара из Кобишнице из Неготинске крајине. Ветерански ансамбл којим од
прошле године руководи Дејан Бодирожа
извео је премијеру игара из Лесковца и, наравно, одушевио присутну публику.

Све то је на наше велико задовољство било
пропраћено од стране медија и БН телевизије.
Тако су наше игре приказане у емисији Фолклор магазин који је био емитован на сателиту
и приказан милионима гледалаца. Посебно се
захваљујемо Мићи и Драгани Чалдовић који
су били наши гости у Крању већ по трећи пут.

КД Брдо Крањ

Марко Којадиновић
Ђурђевданске игре су и ове године успеле
и поново је била у првом реду игра, песма, добра воља и ненадмашива позитивна енергија коју гаје чланови Културног
друштва „Брдо“. Посебна захвалност иде
свим нашим члановима тако фолклорног
ансамбла као и друштва, који у оваквим
пројектима несебично помажу и на тај начин доприносе ка врхунској реализацији
приредбе. Без њих и без наше деце, ниједна
наша приредба не би могла ни да постоји.
А овај концерт као да је био увертира у следеће догађаје у друштву...шта и како се све
десило у Београду непуних 14 дана касније,
сазнајете у следећем излагању.
До следећег сусрета.
Уметнички руководилац фолклорног ансамбла
Милан Гламочанин

Фебруар 2012 | Литерарна страна | 43

„Белоградске песме“
Обележено десет година стваралаштва за децу Миће Јакшића

да постану честити и примерени одрасли
људи“, навео је Јакшић.

Писац Миодраг Мића Јакшић обележио је
десет година објављивања песама за децу
новом збирком за децу и родитеље „Белоградске песме“.

У програму, поред Миће Јакшића и његове деце Јане и Михајла, учествовали су и
Бора Ђорђевић, Леонтина Пат, Рада Ђуричин, Паулина Манов, Даниел Сич, Растко
Јанковић, Вјера Мујовић, Драгана Мркић,
Светлана Сретеновић, Александар Чотрић,
Раша Попов, Слободан Станишић, Миња
Субота, Гордана Влајић, Немања Каначки,
Бранко Пражић, Бојана Новаковић, Мирјана Марковић, Кловн Смехуљко, Драгана
Јовановић, Дечији хор РТС и хор Чаролија,
а глумци Иван Бекјарев и Ненад Окановић,
предали су Јакшићу специјани поклон ФК
Црвена звезда и председника Владана Лукића, Звездин дрес са бројем 10 и Јакшићевим презименом на њему.

Пред бројном публиком у клубу „Култ театрар“ у Београду, Јакшић је синоћ представио нову књигу песама које су, како је
навео у предговору, писане за његову децу
и са њима бележећи тренутке њиховог заједничког живота, одрастања и сазревања.
„Ове песме и јесу један од метода, чини
ми се, који ће њих, њихове другаре и сву
децу Света бар мало, надам се, научити док
су мали, вредностима које ће им помоћи

Миодраг Јакшић
Јакшић је прве песме за децу написао 2001.
године и до сада је објавио неколико књига
песама за децу „Мали змај и његови снови“,
„Како расте Мали змај“ и „Тајне заљубљеног
Малог змаја“.
Осим збирки песама, аутор је и драме са
седам сонгова „То, добро дрво“ и публикације за одрасле „У част писаца из расејања
и Срби“, као и фељтона „Зграде београдске“
и „Историја београдске архитектуре“.
Уредник је часописа „Витез“ и уметнички
директор Београдског фестивала писаца за
децу „Витезово пролеће“.
Песме су му превођене на енглески, шведски, румунски, словачки и македонски. Добитник је више књижевних награда.
У публици су били бројни поштоваоци
Јакшићевог дела, а међу њима и Исидора
Бјелица, Ивана Јордан, Радоман Кањевац,
Миланка Мамула, Радомир Мићуновић,
Бода Нинковић, Жика Ајдачић, Зоран Сеизовић, Весна де Винча, Александар Симић,
Александра Ангелов, Миша Јовановић, Владимир Кепић, Мита певач групе Блок Аут и
многи други.
(ТАНЈУГ)
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Мостови
Неки су права ремек дела, па им се људи
диве. Јер се одликују елеганцијом, раскоши
и лепотом те представљају најбоља
архитектурна решења. Неки изгледају
као дворске даме из неких прохујалих
векова нацифране „скупоценим хаљинама
и окружене својим кавалирима“ којих је
време већ одавно прегазило, али и поред
тога стари шарм барока и мириси реке
су остали исти. Неки су архитектурно
врло једноставни, али су ипак елегантни
и изгледају попут газеле која се пружила
преко реке да би људима олакшала живот.
Неки су обични и неопазни .
Други су градски или сеоски. Велики и
мали. Значајни и безначајни. Неки имају
знана имена и знане градитеље. А неки су
без имена као напуштена деца, па носе име
како им ко да.
Постоје мостови који су изграђени из
престижа и они који су изграђени из
потребе.
Али било какви да су, сви имају само један
задатак, а то је да спајају људе, раздвојене
реком или неком другом препреком.
Неко дели људе по боји коже. Неко према
националности. Већина па их дели на рђаве
и добре. Карактеристика рђавих људи је та,
та и та…
А једна од карактеристика добрих људи
је да граде мостове. Било оне преко реке,
било оне исплетене од танких и финих нити,
осетљивих и нежних које спајају људска
осећања, односе и „судбине“.
Ово је прича о једном мосту, или можда
прикладније „мостићу“, већ оронулом
и оштећеном што од зуба времена што
од обесности људи. И прича о његовом
градитељу.
Мостић који преко потока спаја стару
локалну цесту са насипом поред реке и тиме
битно скраћује људима пут.
Скупио се ту испод крошње дрвећа као
једине заштите, лети од јаког сунца и кише, а
зими од ветрова и мраза. Обавијен дивљом
виновом лозом која се као шал омотала око
њега, изгледао ми је као старац кога је неко
желео да утопли и заштити од болести, лома
и костобоље.
Кад год прођем поред тог тужног места
осетим бол негде у крајичку ока и питам се
како ми, људи, не поштујемо ничији труд,
рад и добру вољу. По неки пут смо тако
безосећајни да не поштујемо чак ни себе.
Мост као хиљаде сличних. Запуштен и на
изглед стар, згурио се ту у осами. Без имена
и презимена као сироче које никоме не
припада и нико за њега не мари, а сви га
користе и користиће га док се не сруши. А
када се то догоди, први који буде дошао у
намери да пређе преко њега само ће зачуђен

рећи: Види, срушио се. И од беса што мора
километар и више да пешачи до следећег
брвна, да по клизавом и несигурном путу
пређе на другу страну потока, изрећи ће
неку сочну псовку на рачун старудије која је
баш сада морала да се сруши.
Ипак, постоји неко коме би на вест о
срушеном мосту срце уздрхтало. Оном који
га је са љубављу и пажњом градио. Мост
никада није имао своје име, али ја сам га
звао Јакин мост. Можда би неко упитао
"Зашто Јакин мост?". Па зато што га је Јака
градио.
Ко је тај Јака? Логично питање.
Па, Јака је ….Хм
Кад би питали људе, већина би рекла да је он
чудак и један тежак тип. Човек без осећања.
Грубијан, без манира и лепог понашања.
Кад „подивља“ очи му бљескају и севају као
муње, а из уста му уместо огња избија бујица
погрдних речи и псовки. Док сам слушао
овакве и сличне приче, чинило ми се да у
страху, пред собом видим оно чудовиште
Годзилу, филмског монструма које руши и
пали све пред собом. А онда сам почео да се
питам да ли је све то истина? Да људи ипак
мало не претерују?
Јакина супруга, медицинска сестра, радила
је са мном у здравственом дому. Била је
то једна врло драга, фина и нежна жена.
Никако ми није било јасно како једна тако
пријатна и увек на добро спремна особа
може имати таквог типа за мужа. Једном сам
искористио тренутак и врло неспретно је
замолио: „Причај ми мало о свом мужу“.
Зачуђено ме је погледала. Трајало је то
секунду, две, а онда се загонетно насмешила
и одлепршала као лептир, рекавши да жури.
Осећао сам се врло бедно. Свашта сам себи
рекао, али то није баш пуно вредело.
Нисам више размишљао о Јаки, мада су
понекад о њему кружиле приче, све гора
од горе, тобож да је суседима урадио ово и
оно, али ја сам се трудио да ништа не чујем.
Морам признати да сам потајно желео да
упознам тог типа. Човека који је по причању
других бар једној трећини Орможанаца
дизао притисак.
Једног лепог дана дочекао сам и то. Жена
га је дан пре најавила, а онда га је довела на
преглед.
Признајем да сам био мало психички напет.
Није ми било све једно да се предамном
појави тај Џек трбосек, Годзила и шта ја знам
већ како сам га доживљавао.
Ушао је са супругом и рекао: „Добар дан“.
Узвратио сам поздрав и лагано га одмерио
погледом. Нисам се усудио онако, од главе
до пете, него обрнуто. Од пете до главе.
И…? И Био сам изненађен и помало
разочаран.

Није имао полудивљи поглед, нити класичан
изглед градског разбијача и силеџије. Чак
није био ни рашчупан. Истина, није имао баш
много косе, али је био елегантно обучен у
изразито спортском стилу. Више висок него
низак, атлетски грађен. Глатко избријано
лице, плаве очи и посве пријатан поглед ме
је збунио. Ипак, успео сам то да прикријем.
Пружио ми је руку, осмехнуо се и рекао: „Ја
сам Јака“.
Био је то мој први сусрет са њим. Остао сам
жив и преживео.
Али, последице су остале. Као да је бацио
бомбу у моје мисли и све окренуо на главу.
Говорили су: Јака је такав и такав и ја сам га
таквог и замишљао.
Његов осмех и изглед, пријатељски пружена
рука и разне приче о њему, нису се слагали.
Моја логика то никако није могла да споји.
Одлучио сам да боље упознам тог човека.
Можда је слутио какву збрку је направио
у мојим мислима, па је решио да ми да
прилику да ствари поставим на своје место,
позвавши ме да дођем к њима у посету,
а можда је то био само добронамеран и
пријатељски гест.
Без обзира какав мотив је имао, ја сам његов
позив прихватио као идеалну прилику да га
непосредно упознам.
И он и супруга били су врло гостољубиви,
љубазни и углађени. Показали су ми кућу,
раскошну терасу и врт. Све је било чисто,
педантно и уредно. Обликовано и уређено
са великим осећајем за естетику и простор.
Седели смо у пријатном хладу терасе,
пијуцкали сок и гледали како напољу сунце
пржи лишће, ретко цвеће и траву, док је
ваздух треперио од несносне врућине.
Причали смо о свакидашњим стварима. О
времену и врућини. О томе кад се очекује
киша. О послу и деци. А онда је Јака почео
да прича о голубовима. Приметио сам да му
је то била врло важна тема јер је причао са
видним одушевљењем и изузетним жаром.
Причао је о својим поштарима, гаћанима
и гушанима и неким другим сортама за
које никад нисам ни чуо. Показивао ми
је дипломе и признања које је освајао са
својим љубимцима. Спонтано је почео да
прича о својим суседима, њиховим мачкама
и проблемима које има са њима. Причајући
о томе лице му се променило, а поглед је
постао мрк и врло непријатан. Процедио је
полугласно, кроз зубе, пар непримерених
речи на њихов рачун, а онда је махнуо руком
као да је хтео да отера „врага“ и непријатне
мисли које су га опселе.
Ставио је врхове своја два прста у уста. Зачуо
се резак звиждук и док сам ја изненађен
тиме помислио „шта му би из чиста мира“
до нас су дотапкала два велика црна
добермана.
Не знам како би сте се ви понашали кад би
се пред вама ненадано створила ова два
предивна али опасна створења. Гледала су
у мене показујући своје зубе преко којих је
вирио језик. Да ли је то био пријатељски гест
или не, не знам, али знам да сам претрнуо,
да сам устукнуо и вероватно пребледео.
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Јака је то видео, а вероватно и очекивао.
Опет је постао насмејан и пријатан. Ухватио
ме за раме мало га протресао и рекао: „Хеј!
Не бој се. Неће ти они ништа“.
Још увек тврд од страха и
погледа
прикованог за добермане очекујући да
сваког часа скоче, помислио сам „Теби
можда неће ништа а мене гледају као да
хоће да ми одгризу нос“.
Гледали смо се тако можда још који тренутак.
Очекивао сам да скоче на мене, а они да им
нешто кажем. Можда како су лепи, паметни,
можда да их помилујем или ко зна шта.
Схвативши да то неће добити, одједном су
изгубили занимање за мене. Као да се ништа
није догодило и као да не постојим, поглед
су усмерили своме господару, очекујући
од њега вероватно похвалу што су добро
обавили свој посао. Ја сам то искористио да
са олакшањем изговорим „ух“, да одахнем
и скинем зној са чела које ми је у тренутку
било мокро. Јака је смејући се погладио
своја два пса по глави. Чучнуо је покрај њих
и загрлио их, док су га они лизали по лицу,
показујући колико су му одани.
Зар нису дивни? Било је то његово питање
које је звучало као закључак.
Јесу. Шта бих могао друго да одговорим а
шта сам мислио ?... нека то остане тајна.
Док сам се после свега лагано враћао кући
скупљао сам „стаклиће“ за мозаик. Требало
ми је још времена и корекција да направим
слику за коју сам могао рећи да је колико
толико стварна.
У међувремену пролазиле су јесени и зиме
и дошло је једно пролеће. Касно пролеће.
Леп дан. Небо јасно и плаво, а ваздух чист
и миришљав, време као створено за шетњу.
Упутио сам се насипом поред речног језера,
орможанцима омиљено место за шетање.
Мирисало је на неке траве и ливадско
цвеће. А то је фантастична подлога за
размишљање и сањарење отворених очију.
Па сам и ја отишао међу „звезде“. Не сећам
се више међу које, знам само да ми је било
угодно. Врло угодно. А онда ми је тај полусан
прекинуо неки удаљени лавеж или ми се то
само учинило. Слике из сна су се изгубиле
у некој измаглици кроз коју сам нејасно
могао да разазнам околину. У даљини поред
потока, неко је нешто радио. Прва мисао ми
је била: „Коме је до посла по овако чаробном
времену, створеном за одмор и ленчарење“.
Када сам дошао мало ближе, препознао
сам особу. Сав пренеражен сам прошаптао
... Јака. Шта доврага ради ту? Несвесно сам
почео да се окрећем лево и десно у страху
да из неког жбуна не искоче она два његова
добермана. На срећу није их било. Око себе
је имао гомилу балвана, дасака и алат. Био је
толико занет послом да ме није ни приметио.
Јака шта то радиш?
Изненађено је подигао главу и кад ме је
видео, насмејао се и рекао: „Правим мост“.
„Мост“?
Опет се насмешио бришући зној са лица: „Па
добро, мостић.
Знаш, људима је далеко да ходају до првог
брвна које је спуштено преко потока, а ово
је најбоље место да им скратим пут“.

„Па што и ти не ставиш само брвно? То би
било најједноставније“.
„Кад радиш, ради најбоље што знаш“. Мудро је
одговорио. Личио ми је на учитеља који даје
савете својим ђацима, смејући се при том.
„Да ти помогнем“? Грицнуо сам се за језик
јер нисам био спреман по тако предивном
времену било шта да радим. А и ко би? Осим
наравно Јака. Помислио сам: „А шта ако се
сложи са мојим предлогом? “
Међутим, његове плаве очи боље су читале
мене него ја њега.
„Погледај своје руке“, шеретски је рекао,
„ниси ти за тај посао“.
Још мало смо ћаскали, он је остао да гради
свој мост, а ја сам наставио своју шетњу. Само
што више нисам био међу звездама него сам
сишао доле, размишљајући о човеку кога је
мало људи волело. Скоро нико га не би хтео
имати за пријатеља. И док су сви они уживали
у хладу, слободном времену, добром пићу
и базену, он је на сунцу и у властитом зноју
правио мост за њих, да се не ломатају тамо
и овамо хватајући равнотежу док прелазе
преко уског, округлог и клизавог брвна.
Зар је то правично. Шта нагони човека да
ради за оне који о њему мисле да је рђав
човек, тиранин и варварин?
Зар људи не знају да саберу оно што је добро.
Да одузму оно што је лоше и сагледају оно
што је остало? Зар је лакше живети по туђем
уверењу него сам доносити закључке. Зар
људи не знају да пруже руку и науче ону
чаробну реч, опрости. Реч која се, истина, на
сваком језику врло тешко изговара.
Заиста, Јака је био необичан човек. Причао
ми је о својим родитељима, о детињству и
свом животу.
Рођен од мајке, нежне и осећајне жене која
га је учила да је живот мек као пахуља и
нежан као цвет. Успела је да у његовој души
развије једну златну нит. А то је, препознати
потребе других и бити несебичан. Бити
свестан да ниси сам, да постоје слабији, који
имају иста права и потребе као и они јаки.
Отац му је био војник. Са једне стране
ред, строгост, послушност без поговора
и дисциплина, а са друге, раскалашност,
самовоља, алкохол и …ко зна.
Мајчине особине закључао је у своје срце
као највеће благо које је од неког могао да
наследи. Научен животом да све што вреди
треба заштиту, направио је око свога срца
оклоп од очевих „дарова“.
Мало људи је знало ту његову тајну. И зато
је Јака за већину од њих био тврд и суров
човек. Данас нико нема времена да застане
и да те пита како си? А кад то и учини, у оној
секунди док ти скупиш мисли и спремиш
одговор, он је већ у другој улици. Зато није
ни чудо што се познајемо, а немамо појма
ко смо.
Постоје људи за које мислиш да су „мед и
млеко“, а кад их пробаш видиш да су горки
и непријатни.
На срећу постоје и они који изгледају хладно,
неприступачно и незаинтересовано, а кад
их упознаш и завириш у њихов свет постану
ти пријатељи. Много пута и најбољи.

Кад би за мене људи говорили да сам лош, да
сам због тога на маргини друштва, кад би за
мене говорили лажи и окретали своје главе
од мене, Јака би остао мој пријатељ. Кад бих
био гладан, нахранио би ме. Кад не бих имао
шта да обучем, скинуо би своју кошуљу и
дао је мени. Кад бих био жалостан, Јака би
то видео.
Док ово пишем сетио сам се једне приче
коју сам недавно чуо.
Један је човек дошавши на Небо био у
пратњи свог анђела који му је показивао
околину.
„Ово је Златни град“, рекао је анђео. „А ово
је кристална река која га окружује. Да ли си
видео човека који је управо прошао крај
нас“?
„Јесам“.
„Е видиш, то је био највећи песник свог
времена“.
„Како“? Зачуђено је упитао.„Па ја га познајем.
То је пекар из нашег села“.
„Јесте“, одговорио је анђео. „Пекар је зато
што му људи нису дали прилику да покаже
то што има и то што зна“.
Можда је тако и са Јаком... Можда му људи
нису дали прилику да разбије оклоп око
свога срца. Нису му дали разлог да отопи
лед у својим очима. А можда треба сам да
нађе тај разлог. Можда би требао да скупи
снагу, одагна предрасуде и сам разбије
оклоп који га спутава и стиска, који му не
да дâ задише дубоко и слободно, као муж и
отац. Као човек и као пријатељ, да отклони
страх да ће га неко повредити покаже ли
своја осећања. Можда би ова прича била
другачија да је нисам причао ја. Можда би
имала други укус и мирисала на неке друге
боје.
Али порука би остала иста. Они који граде
мостове, који спајају људе, не могу бити
лоши. Без обзира шта се о њима говорило,
они раде добар посао. Раде Божји посао, јер
и Бог је послао свог Сина да постане мост
који ће поново спојити човека са Богом.
Они су нашли себе. Схватили су своје
посланство - Градити, а не рушити. Спајати,
а не раздвајати. Кад би их бар било више!
Свет би био мекши и нежнији. Био би
лепши и праведнији. Имао би своје снове
и милијарде осмеха оних који их сањају..
Али…
Ако вас некада нанесе пут у ормошки
крај, бићете очарани лепотом брежуљака
окићених виноградима. Бићете задивљени
мирисом шума и реке, опијени плавичастим
свитањима.
И ако случајно „залутате“ уз обалу дравског
језера, будите пажљиви. Можда ћете видети
мост. Мост који преко потока спаја стари
прашњави пут са насипом око речног
језера, увијен дивљом виновом лозом као
шалом. Чиниће вам се да је исти као хиљаде
других. Али није. Знам да није. И ви ћете
знати. Знаћете да је то мост који је градио
један човек са великим срцем. Човек који је
хтео да спаја људе.
					
Јован Попов
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Стара српска јела
Јанија

Прави се од младог меса, јагњећег, пилећег или свињског. Прво се у шерпу
метне кашика или две масти. Кад се маст
угреје, стави се ситног исеценог лука, мало
алеве паприке, једна кашика пшеничног
брашна, па се добро промеша, а затим се
метне месо које се пре тога исече на ситне
комаде. Све ово пржи се неко време и непрестано меша кашиком, па кад већ буде
пржено, сипа се мало вруће воде, осоли се,
кашиком добро измеша и још неко време
прокува и јанија је готова. Јанија се сматра
као здрава и добра храна.

меша и разлије у тањире. Кад се охлади,
сгусне се као праве пиктије.

Пасуљарник

Свадбарски купус са
димљеним месом

Састојци за припрему :
3 кг киселог купуса /ситније главице/, 1 кг
говеђег меса, 2 папка и свињско уво, 200
гр димљене сланине, 300 гр димљених
свињских ребара, 3 главице црног лука,
4 црвене паприке, першун и целер лист,
црни бибер у зрну.

Скува се добро пасуљ у шерпи и потом
се сав изгњечи. Иситни се затим главица
празилука (пасуљ је слађи кад се спрема са
празилуком него са црним луком), испржи
се на уљу и сипа у пасуљ. Кад са овим про-

Припремање и кување :
Купус опрати у две воде, одбацити спољашње листове и сваку главицу пресећи на
осмине. Корен купуса одстранити и сваку
осмину пресећи на три дела. Месо и остале

ври, сипа се у тепсију и поклопи врелим
саћем да се пече. Пасуљ се посоли још док
се кува у шерпи. Уопште, со се додаје јелима док се још кувају, пре него што ће их
скинути са ватре. Ово нарочито вреди за
пасуљ, јер се сматра да се пасуљ неће лако
скувати ако му се одмах метне со. Да би се
пак свако јело брже и лакше скувало, народ верује да треба, чим се јело пристави,
метнути у њега залогај хлеба.

састојке исећи на веће комаде. Лук исећи
на коцкице, паприку на колутове, додати
шаку исецканог першуновог и целеровог
листа. Слагати у лонац ред купуса, преко
њега мало лука, першуновог и целеровог
листа, неколико зрна бибера и од сваке врсте меса. Поновити док се не потроше сви
састојци а завршити слагање на врху купусом. Налити хладном водом и ставити на
јачу ватру да проври. Температуру смањити и лагано кувати /крчкати/ полуотворено
неколико сати, најбоље у земљаном лонцу.
Кажу да је најбољи свадбарски купус у
Гучи, уз трубаче!

Месо на тепсију

Прво се метне месо у лонац да се у једној
води прокува. Док се месо кува, у шерпу
се метне једна добра касика масти, па се
стави на ватру да се маст угреје. У врелу
маст ставља се ситно исечен црни лук да
се добро испржи. Кад лук буде добро испржен, метне се месо из лонца које се дотле
кувало. Затим се метне соли, алеве паприке и потребна количина пиринча. Све
ово добро се измеша кашиком и налије
чорбом из лонца у којој се кувало месо, па
се све ово сипа у једну тепсију, коју метну
на саџак да се кува, а одозго се покрије
врелим саћем. Док се ово кува, никако се
не меша, само се саћ често подиже и гледа
да јело не преплане. Кад добро уври, јело
је готово и скида се с ватре. Ово јело је вро
омиљено у народу, а сматра се као добра и
здрава храна.

Купус са орасима

Узме се главица или две киселог купуса
па се ситно исецкају и ставе у лонац да
се скувају. Док се купус кува, очисте се
ораси и у авану добро стуцају, па се метну
у лонац с купусом. Сад се у лонац дода
мало алеве паприке и соли, па се добро
кашиком промеша и још неко време кува,
па је готово. Ово јело сматра се као добра
и здрава храна.

Посна празнична јела
Посне пиктије

Узме се потребна количина боба, отприлике за половину лонца па се лонац налије
водом и метне на ватру да се зрна обаре
толико да може лако да им се скине горња
покожица. Обарена се зрна ољуште, па се
поново кувају и кад буду добро кувана,
кашиком се добро изгњече док се свако
зрно не уситни. Сад се направи запршка
од зејтина, па се у њу метне згњечени боб
и нешто белог лука. Све ово добро се из-

Кромпир на тепсију

Узме се неколико кромпира, па се ољуште
и на парчад исеку. Тако исечени кромпири
метну се на тепсију па се још дода: добра
прегршт крупно исеченог црног лука, добра шака пиринча, соли и на крају се све
то прелије запршком од зејтина. То се сад
метне на врео саћ да се добро укрчка, и
после кратког времена јело је готово. Док
се испод саћа кува, често се надгледа и
долива врућом водом да не загори. Ово се
јело сматра као здрава и добра храна.

Дуван-чварци

Дуван-чварци су отменија врста класичних
чварака, оних тврдих који се, као споредни производ добија при цеђењу масти, а
некада их је јела само сиротиња. Дакле,
дуван-чварци су чварци који се добијају
дужим кувањем, пржењем и цеђењем, док
се не распадну и добију златну боју. Пуна
"ранија" се налије водом, то се кува шестседам сати, док месо не отпадне са костију и постане кашасто. Онда се све кроз
платно цеди стегама, чварци се растресу и
усоле, те постану хрскави. Дуван чварци су
омиљено предјело на српским трпезама,
који се, топли или хладни, једу уз кајмак,
сир, салату из туршије или свежу салату и
топлу лепињу.
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Kalemegdan
Nije veliki broj gradova u svetu koji se
mogu pohvaliti takvim kulturno-istorijskim
kompleksom kao što se Beograd ponosi svojom
tvrđavom – Kalemegdanom. To je i najstariji
deo prestonice Srbije, a tragovi prvobitnog
naselja na tom tlu potiču još iz neolita. Kasnije
su ga naseljavali Kelti, Dračani, Rimljani, Mađari,
Srbi, Turci...Epohe kroz čiji se vremenski tok
zapažaju promene vidljive su na bedemima
ovog utvrđenja i danas. Tako su vidljivi svetliji
delovi bedema iz srednje vizantijskog perioda
kao i crveni sloj nastao u vreme otomanske i
austrijske vladavine, odnosno njihove gradnje.
Zahvaljujući belini kamena kojim su Vizantinci
gradili utvrđenje nastalo je i današnje ime
Beograda – beo grad, a naziv se pominje još
u doba naseljavanja Slovena na Balkansko
poluostrvo oko 878. godine.

Osvajačke vojske su rušile i gradile, te
dograđivale ovo značajno strateško utvrđenje.
Posle turskog osvajanja Beograda 1521.
godine, pa sve do kraja 17. Veka, tvrđava se
nije bitnije menjala. Iz ovog turskog perioda
vladavine ostao je današnji naziv Kalemegdan,
sastavljen od dve reči turskog porekla: kale –
polje i megdan – borba. Istoričari tvrde da su
ga u to vreme Turci nazivali i Fićir bajir što je
značilo brdo za razmišljanje. Posle predaje
tvrđave Srbima 1867. godine, po nalogu
kneza Mihaila Obrenovića, Kalemegdan se
preuređuje u beogradski park.
Danas se, pored velikih zelenih površina,
Kalemegdan ponosi sa trinaest kapija i pet
kula, od kojih većina nosi nazive po vladarima
iz prošlosti kao npr.: Despotova kula, Nebojšina

kula, Zindan kapija, Dizdareva kapija. Ovaj
svojevrstan muzej na otvorenom nudi
gostoprimstvo Zavodu za zaštitu spomenika,
Vojnom muzeju, planetarijumu Astronomskog
društva Ruđer Bošković, Umetničkom paviljonu
Cvijete Zuzorić, crkvama Sveta Petka i Ružica,
dečijem zabavnom parku, beogradskom
zoološkom vrtu i većem broju sportskih terena
i ugostiteljskih objekata.
Pored nabrojanog, tu su još i čuveni Rimski
bunar, česma Mehmed-Paše Sokolovića,
spomen
kosturnica u kojoj su sahranjeni branioci
Beograda iz Prvog svetskog rata, spomenik
zahvalnosti francuskim vojnicima za pomoć
Srbiji u Prvom svetskom ratu, fontana „Borba“
kao i vitezovi Svibor saveza Srbije koji svake
nedelje za posetioce priređuju prezentaciju
viteških igara.
Na platou zapadnog dela utvrđenja,
nad ušćem reke Save u Dunav, sa kojeg
se pruža lep pogled na Zemun i Novi
Beograd, postavljena je 1928. godine statua
„Pobednika“ koja je mnogima prepoznatljiv
simbol Beograda.
				
Kalemegdan je kroz svoje nastajanje i razvoj
postao muzej prošlosti i sadašnjosti, i kao
takav
prepun je znamenja starih vremena i
neustrašivih ratnika. Kada se njime prošetate,
imaćete osećaj da ste dotakli prošlost. Ako uz
to pažljivo oslušnete, čućete i saznati poneku
tajnu, koju čuva samo za one koji tajne znaju
čuvati. Meni je šapnula jednu divnu ljubavnu
priču, ali to je samo moja tajna.
					
			Mirjana Jerotić
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Ko pre
devojci, njemu
devojka!
Kada se pokupi letina, seno spremi u senike, oberu vinogradi, kada
zamiriše ruzmarin, mlado vino i sveža rakija, vreme je za svadbarska
slavlja. Ona traju po tradiciji tri dana, a pripremaju se praktično od rođenja
mlade i mladoženje.

Ko pre devojci, njemu devojka

Tu izreku je moj deda veoma voleo. Nisam
znala kako je nastala, pa mi je on jednom
objasnio. Nekada mladi nisu imali puno prilika za sretanje i upoznavanje. Obično bi
to bilo na igrankama ili prelima, odnosno
sedeljkama koje su se organizovale po
kućama ili dvorištima. Na njima se priča-

lo, družilo i tračalo. Posebna vest koja se
brzo širila selom je bila broj stasalih mladih
za ženidbu. Buknula bi kao šumski požar
i palila i staro i mlado. Devojkama bi se
zarumeneli obrazi, a mladićima osmeh ne
bi silazio sa lica. Svima se žurilo da ne bi
ostali sami, ali nekako je to više važilo za
devojke. Trčale su koliko su ih noge nosile i

„bežale“ od bauka koji se zvao – usedelica.
Sve se relativno brzo odvijalo, i u slučaju
da su mladići bili „prespori“, ostajali bi bez
devojke.

Miraždžika

Na takvoj jednoj igranci/sedeljki/prelu, na
kojoj su se razmenjivali osmesi i pisma,
moj deda je upoznao moju baku. Često
je znao da je zafrkava kako je on mogao
i „miraždžiku“ da ukrade, ali eto bakine oči
su ga osvojile, a ja verujem i tri niske dukata koje je ona nosila oko vrata. To je bio
deo miraza koji je ponela sa sobom, tako
da je deda zamenio dukate za dva vola i
bundu, postavši jedan od imućnijih u familiji. „Miraždžika“ je devojka koja nema braću
ni sestre, tako da nasledstvo ne mora da
deli nego može da odnese sve sa sobom
u novu porodicu. Takve devojke su bile posebno na meti momaka. No, i one same su
često bile probirljive jer su znale za „jadac“.

Miraz

Baka je osim dukata donela i tkane ćilime,
ručno vezenu lanenu posteljinu, vunene
jorgane, peškire, prekrivače, šivaću mašinu i mnoge druge potrepštine za kuću.
Nikako nisam mogla da je zamislim sa
DVD plejerima, HI-FI uređajima, LCD televizorima i sličnim stvarima, kao što nisam
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mogla da zamislim ni da je deda gledao isključivo samo njene oči. Verujem da je prvo
pogledao dukate, pa tek onda bakine crne
oči koje je ona vešto skrivala od šeretskih
pogleda, kao i jednu mirišljavu ceduljicu
nosivši je godinama u jeleku, odnosno prslučetu, koji je oblačila preko bele bluze.
Osim toga, oko vrata je uvek imala i jednu
od ogrlica koju je dobila od svoje majke. Tu
ogrlicu sam kasnije, nasledivši je od nje,
nosila na svom prvom balu.

Vo l e la sam da tražim taj miraz i da
se sakrivam po njenim sanducima i ormanima. Obožavala sam da se šćućurim
i grickam, usred zime, neku od svežih jabuka pazeći da ne ispreturam i ne uprljam
stvari koje su unutra bile brižljivo složene.
Verovatno bih još uvek čučala u bakinom
ormanu da me nije jednom isterao veliki
seoski miš. Možda on nije bio mnogo veliki,
ali sam se ja mnogo uplašila. Od tada više
nikada nisam ulazila sama u bakinu sobu.

Milane jabuko sa grane“. Bili su to nezaboravni trenuci puni emocija i sete.

Dugo godina sam verovala da je ta ceduljica u stvari bilo dedino pisamce. Mislila sam
da baka isto u to veruje ali, kada je ona počela sve vragolastije da se osmehuje svaki
put kada bi je ja pitala koji je od udvarača
to pismo napisao, počela sam da sumnjam
da nije dedino. Sve do njene smrti nije htela da nam oda tajnu.

Buklijaš

Njen buket – bidermajer bio je napravljen
od mirisnih poljskih trava i svežeg cveća.
Bacila ga je po izlasku iz crkve, a njena
drugarica ga je uhvatila. To je bio znak da
je ona sledeća za udaju. Baka je rekla da
su malkice i nameštale jer su želele da se
ona uda za mladića koji je takođe bio na
bakinoj i dedinoj svadbi. Dok je to govorila je malo uvrnula usne, pomilovala me po
kosi i dodala: „e, ćeri moja, ne žuri se, ne
trči... k’o što je trčala tvoja baka, bila su to
neka druga vremena“.

Miš iz ormana

Bakina soba je mirisala na ruže i dunje.

Svadbe su se najavljivale veridbom koja
je bila označena pucnjem iz prangije ili
sačmarice. „Buklijaš“ – momak iz mladoženjine kuće, dolazio je da nas pozove na
svadbu. Buklija je drvena čuturica okićena
svežim cvećem i peškirom. Služila je da se
njom nazdravi mladencima. Prvo bi se prekrstili, a zatim iz nje „potegnuli“, odnosno
ispili, vino ili rakiju. Svi ukućani su to radili, i
naravno mi deca. Deda bi samo namignuo
i šapnuo: „ajde, ajde lizni malo, to je zdravo, vino je to, neće ti porasti rep, valja se
za zdravlje“, kasnije više nije morao da me
nagovara, vino sam zavolela i ispijala gutljaje veoma rado.

Pucanje u jabuku

Zavisno od udaljenosti mladenaca, do mesta predviđenog za svadbu ljudi su išli ili
pešice ili u fijakerima i čezama uz pratnju
muzike. Uh, kako su to bile vesele i radosne povorke. Posebna atmosfera je obuzimala i sve nas koji smo stajali naslonjeni
na drvene ograde i posmatrali. Mi mlađi bi
pevali, trčkarali tamo-amo i cičali od sreće,
a stariji bi se grlili, začikavali i krišom štipkali.
Devojke su bile zadužene za kićenje gostiju ruzmarinom i sakupljanjem cveća. Za to
su dobijale od svakog gosta po nešto para.
Kapije su se kitile sa inicijalima mladenaca
i cvećem u obliku slavoluka. Visoke drvene palice su spajale jednu stranu kapije sa
drugom. Na sredini se uglavljivala crvena
jabuka koju je mladoženja morao puškom
da pogodi ako je želeo da izvede mladu.
Da bi mu otežali posao, stavljale su se veoma male jabuke. Deda se hvalio kako je,
iako su se svojski potrudili da nađu što manju voćku, iz prve pogodio, i time dokazao
da je on iskusan lovac sposoban da izdržava porodicu.

Venčanica
U ormanima su bile složene nošnje,
pletene stvari, ćilimi, peškiri, košulje,
jastučnice. Vez la j e j e l e k e i s v e č a n e k ec elje s r m om n a ta mn o p l a v o m
satenu. S r m a je s re b rn a n i t k o j a s e
kor is t i z a iz r adu u k ra s n i h d e ta l j a
n a noš njam a ili p l a tn i m a . Go v o ri l a
j e da m eni i bra tu s p re ma m i ra z .

Baka je čuvala u jednom od sanduka i svoju venčanicu. Bila je bela, napravljena od
najfinijeg platna, izvezena srmom i okićena sitnim biserima i šljokicima. Veo je bio
dugačak nekoliko metara ukrašen sitnim
perlama. Baka je govorila da su one tako
lepo zveckale dok je hodala i time je čuvale od nečistih sila i zlih urokljivih očiju. Na
glavi je nosila venac od svežeg cveća, a
na grudima niske dukata. Uvek, dok je to
pripovedala, pevušila je staru pesmu „Moj

U crkvi su im ruke spojili belim peškirom
koji je dobila na krštenju. To je bilo simbolično povezivanje duha i tela. Deda joj je
stavio zlatnu burmu na četvrti prst desne
ruke. Baka nikada nije prežalila što je izgubila burmu radeći na polju. Kasnije joj
je deda kupio novi prsten, ali ga ona nije
volela.

Tri dana i tri noći

Slavilo se tri dana i tri noći. Deda je isticao
koliko se vina i rakije popilo, koliko jaganjaca i prasića pojelo. Kao da je mislio da
je količina prasića povezana sa dugovečnošću braka. Baka je samo coktala i vrtela
glavom.
„E, moj ti, ccccc, živ bio ti meni, ali se pameti nikada nećeš naučiti!“
„Ajde bogati ženo, bilo nam je lepo, a deca
treba da znaju sve kako je nekada bilo!“ –
šeretski se deda nasmejao i odlazeći zapevao „dunje ranke, dunje ranke“...
Baka je promrsila jedva razgovetno kroz
zube: „kud se ono sito s krova ne skomata
na zemlju!“ Pitala sam je kakvo to sito spominje? Ona mi je kroz osmeh rekla da se
šali, ali da je pre ulaska u dedinu kuću na
krov bacila sito puno zrna kukuruza i pšenice. Da je palo na zemlju, bio bi to znak
da nevesta neće dugo ostati u toj kući, odnosno da će ona relativno brzo napustiti
dedu. Smejale smo se do suza.
Pitala sam je zašto ja nikada ne mogu da
budem „nakonče“, odnosno da me neka
lepa i mlada nevesta podigne u vis. Baka
je rekla da je to, po našim običajima, nemoguće pošto neveste podižu samo dečkiće
verujući da će se, zbog nastavka „porodične loze“, prvo roditi muška deca.
Baka i deda su ipak prvo dobili ćerku pa
sina, tako da ja ne vidim razloga zašto neka
od nevesti nije mene podigla. Mnogo su se
voleli i poštovali na neki svoj čudan način.
Živeli su zajedno više od pedeset godina.
Ostajte mi u zdravlju do sledećeg susreta.
Živeli!

Iz memoara jedne devojčice
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Branko Baćović

Mojoj devojci
su grudi ok,
a tvoje?
Niko ne voli gubitke. Niko ne voli smrt. Niko ne voli patnju. Niko ne voli
neprijatnosti. Niko ne voli da bude napušten, da ga ne pozovu na žurku,
da ga se ne sete za njegov rođendan. Niko ne voli da je gladan, da je
žedan, da mu je hladno. Niko! Niko ne voli nepa žnju, ignorisanje.
Ali mi nismo niko! Mi smo mi. Mi smo za sebe,
ako ne ceo, a ono bar pola sveta. Mi smo za
sebe sve ono što bi trebalo da budemo i za
druge. Mi smo sebi najbliži. Mi za sebe treba
da smo hrabri, da se pogledamo u oči, da se
pogledamo u srce, da nađemo snagu. Teško
će to neko drugi uraditi za nas. Taj neko, taj on,
ne može, zato što nas ne poznaje. On ne zna
kada smo gladni, on ne zna kad smo siti, on ne
zna koliko smo veseli ili tužni. On može da vidi,
ali ne može da zna. On ne zna bolje od nas. Ali
i neće nikada ni saznati ako mu ne kažemo.
Ako budemo predugo čekali on može da ode,
a on nekada može i da nam pomogne. Može,
ali bez obzira na sve, mi moramo prvo sebi da
pomognemo. Možemo, pod jednim jedinim
uslovom. Moramo da volimo sebe. Moramo, i
kada gubimo, i kada nam je teško, i kada nas
ne vole. Ako slučajno sebe uhvatimo u situaciji
da ne volimo sebe, trebalo bi da dreknemo
– d o s t a! Sto puta dosta! I to da ponovimo
hiljadu puta! Da vičemo i vičemo sve dok svaki
naš atom ne počne da voli onaj susedni atom
i tako redom, od materije pa do antimaterije,
od mozga pa do duše i nazad. Jednom rečju
da volimo celoga sebe, bez odbacivanja, bez
one sumanute reči “ali”. Ovde nema “ali”! U
ovom slučaju ne sme da je bude. Ne sme da
postoji rečenica:– voleo/la bih se “ali”! Ne, ne,
ne! Izbacimo “ali” iz naših života i iz naših tela,
pre nego što “ali” to uradi sa nama. Zašto?
Zato što bi trebalo da svi, bez ikakvog
„ali“, volimo svoje telo i sve na njemu. Od
najmanje dlake koju neumorno čupamo, pa
sve do glave koju gledamo svaki dan. Sve,
i svoju dušu koja pati ako telo pati, i svoje
suze, pošto ih nemamo beskonačno. Sve!
Bez izuzetaka. Bez dvoumljenja. Naše telo je
samo naše telo, tvoje telo, moje telo. Moja
pluća, moji testisi, moje dojke, moj želudac,

moja creva… Sve je moje i ja ne želim da to
uništavam, ne želim da to bude uništeno i
bolesno. Ne želim. Mi ne želimo!
Oktobar je svetski mesec borbe protiv
raka dojke! Srpski blogeri su kroz akciju
“Moje dojke su OK” dali svoj doprinos u
borbi protiv ove opake bolesti. Ovaj tekst,
kao deo ove akcije, treba da nas podseti
da svi (ne samo žene) treba povremeno da
odlazimo na preventivne kontrole.
Više o akciji možete naći na:
http://mojedojkesuok.com/
Pridružite se akciji na facebook-u:
http://www.facebook.com/
mojedojkesuOK
Broj do sada obavljenih pregleda
podstaknutih akcijom:
- 8 dama je otišlo na pregled
- 2 dame su ga zakazale
- ostale dame uredno idu na preglede
Mi želimo da priznamo sebi da se volimo i da
ćemo paziti na sebe svaki dan i svaki sekund.
Neko nam je dao život – Bog, otac, majka,
univerzum… i mi smo ga prihvatili, zavoleli
i ne želimo olako da ga pustimo da se pati.
Moramo da ga pazimo i vodimo računa o
njemu. Pre nego što potrošimo sve suze.
Pre nego što bude kasno. Jedini način da to
uradimo je samo-kontrola i kontrola, odnosno
samo-pregled i pregled. Niko ne voli reč
kontrola, ali ako volimo sebe moraćemo da
zavolimo i ovu reč, pošto ona vrlo često može
da nam spase telo, a nekada i naš život kao i
život naših najmilijih.
Dakle, u ovoj igri života i smrti nema “ali”.
Postojimo samo mi, naša ljubav prema

našoj duši i našem telu, kao i kontrola da to
tako i ostane, da bi ljubav mogli da širimo
i pomažemo onima kojima je naša pomoć
potrebna. A do tada, pomozimo sami sebi.
Pratimo i pazimo svoje telo, kao što pratimo
svoje misli i osećanja. Uz veliku dozu ljubavi
postoji šansa da sve bude OK. Podsećajmo i
druge da to rade zato što neki put ne vidimo
mrlju na svom sopstvenom nosu. A neki put
ta mrlja može da ima kobne posledice. Ja ne
bih voleo da grudi moje devojke ne budu OK,
ne bih voleo da ih izgubi kao što sam ja, zbog
raka, izgubio svoga oca.
Sada su mi ostala samo pitanja. Da li je sve
to mogao da spreči da je ranije otišao na
kontrolu? Da li bi bio još tu sa nama? Da li bi
se još svađali, grlili, pričali i mirili? Ne znam. Ali
znam da kontrola, koliko god da nam se ne
sviđa, u dosta slučajeva pomaže da dobijemo
deo odgovora na ova gore pomenuta pitanja.
I zato, poljubimo svoj odraz u ogledalu i
pođimo na kontrolu da ne ostavimo iza sebe
pitanja bez odgovora.
—
Crtež: Danijel Trstenjak
(Više na Blogu: www.transformation-art.com)
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Zašto disati i pisati?
Mladi, ma koliko pričali o kultu mladosti, ostaju poprilično u senci odraslih. Mi smo ti koji
znamo šta radimo i zašto, a njihovo je da nas
prate i da se od nas uče. Ali možemo li se, mi
stari, nešto naučiti od njih? Da li smo, u opšte,
spremni da ih čujemo?
Pisanje je čin oslobađanja, a takođe i čin obračunavanja sa sobom i društvom. Zanimalo
me je kakve misli i osećanja skrivaju u sebi
mladi, šta ih čini srećnim i zadovoljnim, a od
čega beže ili strahuju. Činilo mi se da bi konkurs Dišem i pišem/Diham in pišem bio prilika
da ih čujemo. Trebalo je postaviti neka ograničenja i okvire jer su ti u svakom konkursu
potrebni. Odlučila sam se za slobodnu temu i
formu kratke priče koja traži dobru koncentraciju misli i očišćen jezik. Naša želja je bila da bi
podstakli mlade da pišu u srpskom jeziku, ali
znajući da se u životu koriste prvenstveno slovenačkim, ostavili smo sva vrata otvorena. Na
prostoru nekadašnje zajedničke države došlo
je do toliko ukrštanja i udruživanja da bi svako
isticanje srpskog jezika, kao glavnog zahteva,
doveo ceo konkurs pod znak pitanja. Zato
smo, suočeni sa poslanim radovima, članovi
komisije odlučili da literarni konkurs mora, pre
svega, častiti lepu reč i stil pisanja, bez obzira
na jezik i poreklo autora.
Na konkurs se prijavilo šest autorica i jedan
autor sa ukupno jedanaest radova. Pet priča
bilo je napisanih u slovenačkom, ostalih šest u

Učesnici konkursa i autori

srpsko-hrvatskom jeziku. S obzirom da se radi
o mladima do 28 godina i da su mnogi od njih
prvi put učestvovali na literarnom konkursu,
vidimo u njima velik potencijal za dalje pisanje. Pokazalo se da je pisanje u srpskom jeziku
za većinu bio dodatni izazov i pored toga što
ih nekolicina studira južnoslovenske jezike.
Uticaj slovenačkog jezika prisutan je kod svih
autora, ali to je činjenica kojoj ne možemo
pobeći ni mi, nekada samo srpsko govoreći
pisci. Vodeći se pomenutim merilima, podelili
smo tri nagrade: prva je pripala Katji Orel (Duh
preteklega časa), druga Goranu Majstoroviću
(Vlak) i treća Eli Šegina (Dosadan dan). Podela
nagrada održala se 28. decembra 2011. u društvu autorica/autora za koje se nadamo da će
i dalje nastaviti hrabro da dišu i pišu!

-Črtica
-Najpomembnejša vprašanja

Zahvaljujem se Marku Jovanoviću za saradnju
i pomoć kod izbora najboljih priča.

6. Ela Robida(Šegina), 1987, Miklošičeva 4a,
1000 Ljubljana
-Globusom putujem svetom
-Dosadan dan – 3. nagrada

Projekat je organizovalo Društvo Srpska zajednica/Društvo Srbska skupnost uz podršku
Javnoga sklada RS za kulturne dejavnosti.
Rezultati konkursa Dišem i pišem/Diham in
pišem leto 2011, Društvo Srpska zajednica
Učesnici/Udeleženci:
1. Nina Pohole, 1991, Cesta Simona Blatnika 1,
3320 Velenje

2. Anamarija Jere, 1984, Novo naselje 5b,
1261 Ljubljana Dobrunje
-Posoda
3. Tamara Đošić, 1987, Celovška cesta 265,
1000 Ljubljana
-Ognjen
4. Katja Orel, 1986, Triglavska 13, 1000 Ljubljana
-Neizzvenela pesem
-Duh preteklega časa – 1. nagrada
5. Goran Majstorović, 1984, Trg Rivoli 3, 4000 Kranj
-Vlak - 2. nagrada

7. Svetlana Garić, 1991, Brnica 44, 1430 Hrastnik.
-Pali anđeo
-Još jedna šansa
Ukupno poslanih 11 priča, ukupno 7 autora
Žiri: Marko Jovanović i Miomira Šegina
Miomira Šegina, vođa projekta
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Duh preteklega časa
Socialistično notranjost brivnice je dušil
neizmeren hlad. Sredi najhujše zime je

kot ravnokar pečena krača in smrdi kot
rezervoar motorja.

jev kupil tudi staro violino, za katero je
potem ugotovil, da je bila stara vsaj 50

- Kako se pa do Gabriča pride?, je go-

let, doma iz Prage. Ko jo je končno popravil je pela tako lepo, da ga je še sosed

tako hladno izgledalo zaradi burje, ki je
po ulicah pometala s kupi svežega snega. Morda je hladno izgledalo zaradi

spod, ki se je bril, prebil tišino.

prišel poslušat.

-A Gabriča...? Hm. Ja tu greste pa proti

Vse to bi lahko počel, si je mislil, potem

svetlo modrih ploščic na spodnji polovici nepravilno postavljenih sten, ki so

Trstu.

ko bi končal delati v tej mrzli brivnici, ki
ni premogla niti slabih radiatorjev, kaj

se dvigale do slabo obrušene površine
temnejšega odtenka stene, ki se je dvigal do belega in že malo razpokanega

-A proti Trstu? Ja,...ja.
In oba sta ponovno poniknila vsak v svo-

šele zatesnjenih vrat. In na mizi, kjer je
včasih kuhal čaj, je bilo sedaj razen malega kupa papirjev vse prazno. In potem

stropa. Vseeno bi bilo, če bi bile stene
rumene. Vseeno bi bilo, če bi bili grelci iz

je misli. Gospod, ki se je bril, je razmišljal
o Trstu, svojem otroštvu in o bratrančevi

je pomislil na Julko, kajti bi bilo lepo,
ko bi mu prinesla domačo kavo, črno,

leta '80. In vseeno bi bilo, če bi bila zunaj
pomlad. Ko sem stopila skozi škripajoča
vrata, sem se znašla petdeset let nazaj.
Na desni strani, ki se je širila od vrat navzven, so na visokih stenah visela štiri velika ogledala brez roba. Pred njimi so stale omarice, podobne majhnim mizam.
Na vsaki je stala pena za britje, losjon in
kolonjska. Na tisti pred brivcem je ležal
še časopisni papir, kamor je otresal peno
z ravnokar obritega desnega lica, krpa in

mami; bila tako lepa, ta teta Magdalena,
on je bil pa tako neumen in mlad, da si
nič ni upal, kljub temu da je bil njen mož
zdoma v vojski, v italijanski. Bili so zavedni Slovenci. Ona je bila Slovenka, naša
kri, njen sin pa je izdajalec svojega ljudstva. Danes pri svojih 70ih mu je vseeno
kaj govori Mussolini po televiziji. No, ne
Mussolini, Berlusconi, da, on. In nič ne
benti čez fašiste, kaj so fašisti Slovencem
delali, ko so otrokom v usta pljuvali, ker

turško in potem za roko vodila domov,
ker so tista njegova očala, debelejša od
dna pivske steklenice, bolj škodila kot ne
njegovemu vidu. Videla sem ga, kako v
mrazu in burji stopa še en dan več proti
domu, potem ko je na vsakega zaslužil le
pet evrov, kajti njegove Julke že lep čas
ne zebe več.

brivski nož. Pred ogledali so stali še štiri
masivni stoli, vsi že malo načeti od rje, če

so govorili slovensko. In na tistem območju, no na tem, našem, je pisalo: Qui

Vstala sem, se mu nasmehnila in prijela
deda pod roko, ki se je še malo opazoval

ne od časa, na katerih si stranko lahko
obrnil zdaj na levo, zdaj na desno, široki, z usnjeno blazino na sredini. Na steni
med ogledali je visel uokvirjen cenik, ki

si parla solo italiano!
Skorajda videla sem lahko film, ki se mu
je odvijal pred očmi med britjem. Ni
opazil niti, kako so se brivcu vsake toli-

v ogledalu, se nekaj nasmejal. Poslovila
sva se in za njim sem stopila skozi vrata.
Zaradi burje so me pekle roke, ledene
igle so mi bičale obraz. Nekaj korakov

je obljubljal britje, striženje in urejevanje

ko zatresle roke, ki jih je hitro poravnal

naprej sva zavila za vogal. Takrat sem se

brade. Razgledala sem se po sobi, da bi
videla tisti frizerski umivalnik. Našla sem
ga na svoji levi, skritega za steno, ob ka-

in umiril, da ne bi stranki prerezal vratu.
Zeblo ga je namreč, in pomislil je, da bi
mu Julka lahko skuhala tisto dobro zele-

še poslednjič ozrla in skoraj spodrsnila
na ledenem pločniku. Namesto zelene
stavbe in steklenih vrat, je tam ob cesti

teri sem sedela, a majhen, rjast, nekoč
bel, je bil sedaj že rumenkast. Pipe nisem
videla, a glede na to da je brivec iz nje-

njavno mineštro. In potem bi zraven poglodal kakšno govejo kost ali dve, ostalo
pa bi dal psu. In po kosilu bi, ker je svoj

stala napol razpadajoča hiša z odpadlim
ometom. Vhodna vrata so bila zabita z
deskami. Ko je burja mimo vrat prinesla

ga vzel suho krpo, sem sklepala, da pipe
tam ni več. Najbrž tudi frizerstva ni več

delavnik zaključil opoldne, zavil v svojo
delavnico, dokler mu ne bi Julka prinesla

nov val snega, sem za vrati opazila postarano postavo s plešo in debelimi oča-

nudil. Cenik je povedal še, da lahko brivec gospodom po italijansko uredi vrat
tako, da jih lepo obrije, nanese na njiho-

čaja in ga vprašala kdaj bo prišel domov,
ker on ima malo hladno v svoji delavnici,
kjer je delal na starih inštrumentih, ki jih

li, videla sem tistega brivca, kako z otožnostjo strmi skozi hladno steklo ven.

va rdeča mestna lička kolonjsko in losjon, morda še malo olja, da se vse sveti,

je zbiral že desetletja. Nekje je imel kitaro in trobento, in nekoč je za nekaj dinar-

brivec, ki je delal z edino stranko, kuril
le majhno staro peč na drva. Morda je

Brivec je obrnil stranko k sebi, stopil
korak nazaj in odobravajoče pokimal.

Katja Orel, 1986 – 1. mesto
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Krstan Jakovljević
BALADA O PSU
Ono malo zeljasto štene
što se ispod svinjca na go kamen okoti
ne htjede niko osim mene
niti da hrani, niti da kroti.
Sve se ga primalo, pa brzo objači
ko mrki vuk posta, ćud mu pseću
ljut po danu, još ljući kad se smrači
baš kakav treba da čuva kuću.
Bio je najbolji pas u selu,
ni ptica nije smjela doći,
al' jednom kad sam bio na prelu
pobježe pas nekud po noći.
Mog'o sam ja njega svezati i čvršće
lancima i žicom nek vije od tuge,
nije samo meća i kosti da ršće
i pasije srce hoće da ga ljube.
Svojima sam često govorio
čuvajte ga, makar kost mu dajte,
jer toga psa mnogo sam volio
i sa njim se ne zavitlavajte.
Al' mene niko slušao nije
kad sam redom govorio svima,
sad takvog psa hoću što prije,
jer bio je najbolji među psima.
Psina je bila zaista, nema šta reći,
dobra i pametna domaća zver,
ne znam kad ću sad takvog psa steći,
al' vratiće se meni moj ker.

CRNA BRAĆA
Ti neznaš Oče kako je meni,
kako je srcu mom kad ga progone.
Ti neznaš Oče da su Sloveni
prokleta braća koja se ne vole.
Srce moje nesretno puknuće od tuge
pred tobom Gospode zbog ljudske bruke,
zbog braće nesretne što jedni druge
progone i mrze i vežu bijele ruke.
Vi braćo nesretna okan'te se zla,
o Bog vas ubio prepuni ste tog'
prokleće vas sinovi, Bog i zemlja sva
zbog prolite krvi, zbog pokolja svog.
Mržnjom mi sjeme zagojati tugo
pa se neznamo ni voljeti,
što moja braća ne umiju drugo,
no jedni drugima dušmani biti?
I mjesto veselja da im duše gali
kletvom se i mržnjom vječno zasipali,
jedni u drugima Boga ubijali,
pa sužnji mržnje bez srca postali.

Sotono crna ne dao ti Bog,
bježi odavde a nama kako bude,
ti se veseliš zbog zla svog
dok moja braća sijeku jedni druge.

ĐAVOLJSKA PJESMA
Otvoriše se vrata, a baglame zaškripaše resko
iz sna me trže k'o grom oštar zvuk
đavoli se izgleda privlače mi vješto
da kraj mene stave glavu na moj jastuk.
Cijelu noć mi prijete svojom zlobom čvrstom,
a ja molim boga da svane što prije,
bježite đavoli, pobiću vas krstom
u mome krevetu za vas mjesta nije.
U noćnoj tišini mene hvata jeza,
napolju vuci na zvijezde laju,
zatvaraju vrata, bježe iz opreza,
jer dolazi zora, pjetlovi pjevaju.

PJESMA SRCA
U sebi pjevam pjesmicu,
koju još nisi čula ni na radiju.
Naučićeš je kada mi čuješ srce
zato prinesi glavu bliže,
jer samo što nije počelo
iz svega grla ponovo
ljubavnu pjesmu pjevati
za tebe, zar ne čuješ?
Stegni me jako, jače što možeš,
ništa mi ne trebaš govoriti,
čitam ti sve sa lica,
ja ću te ljubiti i voljeti,
a ti ćeš slušati pjesmu srca.

U LJUBAVI DO GROBA
Ima jedno srce u jednom gradu
dalekom od ove planine,
ima jedno srce u jednim grudima
što bije.
samo za moje oči dvije.
Ima jedna duša u jednom tijelu
srodna mi, kao sestre dvije,
ima jedna mladost koja moju traži
da žive
zajedno njih dvije.
Ima jedna ljubav što mi treba
da moju krv zagrije,
ima jedna sreća
što se kaže život
prepun dječurlije.

Imaju i želje silne,
sada se hoće oba
srca u ljubavi na vjernost
jedno drugome
zakleti do groba.

U PRAH ĆU DA ODEM
Kad moju dušu podigne Gospod
nebeskom carstvu u visine,
moje će kosti u zemlji svetoj
pronaći kosti materine.
Kad moju dušu na nebesima
pronađe duša materina
one će sretne zbog rođenja
pjevati veselo s anđelima.
A braća moja neka znaju
da za života treba mrijeti,
grešne se duše gore ne sastaju,
po svojoj milosti pomiluj sveti.
Ne plašite se, mi nismo prvi,
u božijem carstvu bićemo živi,
umire tijelo od mesa i krvi
i oni koji su Bogu krivi.
Kosti nek trunu u vječnom pokoju,
ja se ne bojim da mrem,
leći ću spokojno u grobnicu svoju,
iz praha stvoren, u prah ću da odem.

ZNAM ŠTA ME ČEKA
Prazan mi danas bi dan
od zore do sutona dosadan
od sutona do zore
još gore.
Prazna mi bi godina ova
kao i prošla jalova
i ona prije i još prije,
kao da ni bila nije.
Zalud mi život do sada prođe,
a htjedoh što god svoje da vidim,
sve mi se čini, a tako i jest
rodih se samo da ostarim.
Nešto mi ipak dati moraš
Presveti Gospode, oče naš,
Kad prođe sve, znam šta me čeka,
daćeš mi smrt na kraju vijeka.
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Anegdote
BERNARD ŠO
Šo, koji je bio mršav, i pisac Žilbet Česterton, koji je bio neobično
debeo čovjek, svakom prilikom su izazivali jedan drugoga. Jednog
dana reče debeli Česterton mršavom Šou:
- Kad god čovjek pogleda vas pomislio bi da u ovoj zemlji vlada glad!
– A kad čovjek pogleda vas, pomislio bi da ste za to krivi vi! – uzvrati
Šo.
Mlada, lijepa glumica pisala je Šou pismo u kojem je izrazila želju da
s njim ima dijete koje bi po njenom mišljenju bilo izvanredno jer bi
naslijedilo njenu ljepotu i piščevu duhovitost. Šo je međutim vrati u
stvarnost jednom jedinom rečenicom:
- A što ako dijete bude glupo kao vi, a lijepo kao ja?
ASKURTE
Peter Askurte je napisao i dao u štampu svoj prvi roman. Ali, kupaca
romana nije bilo. Neprekidno je razmišljao šta da uradi kako bi prodao
štampane primjerke knjige. Najednom mu sinu ideja – dao je oglas
u novine narednog sadržaja: Milioner, visok, elegantan, obrazovan,
muzičar, rado bi se oženio s gospođicom koja bi bila u svemu slična
junakinji romana „Ljubav je pobjedila“ koji je napisao Peter Askurte.
Roman je ubrzo rasprodan.
FILIP MAKEDONSKI
Na samom vrhu svoje vladavine, kada je pretendirao osvojiti Grčku,
Filip Makedonski pošalje poruku Spartnacima:
- Ako dođem u vašu zemlju, sve ću pobiti i spaliti!
Spartanci su mu odgovorili:
- Ako…
FRIEDRIH VELIKI
Jednom je, u vrijeme mira s Francuzima, njemački car Fridrih Veliki
dodijelio orden nekom svom kapetanu. On je zahvaljujući rekao:
- Veličanstvo, volio bih da sam to odlikovanje zaslužio na bojnom
polju.
- Da, da, svakako – odgovori car – ali zar mislite da bih zbog vas sada
trebao započeti neki novi rat?
GETE
Pisac i pjesnik Gete sjedio je jedne večeri u gostionici i pio vino s vodom. Kod susjednog stola sjedilo je društvo objesnih studenata koji su
pili vino. Jedan od njih upita Getea:
- Zašto miješate vino s vodom i time ga kvarite?
Pjesnik im objasni:
- Sama voda čini živa bića nijemima. To dokazuju ribe. Samo vino vodi
u glupost. To dokazujete vi, mlada gospodo. A pošto ne želim biti ni
jedno ni drugo, miješam vino s vodom.
KANT
Kada je Imanuel Kant bio u već poodmaklim godinama, prijatelj ga je

upitao zašto se nije oženio. Kant odgovori:
- Vidiš, to je ovako: u mladosti, kad mi je žena bila potrebna, nisam je
imao čime hraniti, a sada kada bih je mogao hraniti nije mi više potrebna.
Kada su Kanta upitali koji od slušalaca najviše posjećuju njegova predavanja, on odgovori:
- Moji slušaoci su većinom studenti, mlade djevojke i oficiri. Studenti
dolaze jer znaju da sam član ispitne komisije, djevojke dolaze zbog
studenata, a oficiri zbog djevojaka.
KOH
Bakteriologa i ljekara Roberta Koha neko je htio u društvu poniziti te
ga upita:
- Da li ste vi ljekar za stoku?
Koh živahno odgovori:
- Da, a šta vas boli?
MASARIK
Političar dr Jaroslav Stranski bio je pozvan u Topolčianke kod predsjednika Masarika. Njihov razgovor iznenada je zapeo i da bi gost prekinuo ćutnju koja mu se učinila neprijatnom progovorio je:
- Kako se veličanstveno ovi hrastovi dižu prema nebu: kao da su tornjevi gotskih crkava. Uz to su stari već više stotina godina i ko zna šta
bi nam pričali kad bi znali govoriti!?
Na taj pjesnički poriv Masarik je odgovorio:
- Rekli bi: Mi nismo hrastovi, već kestenovi, gospodine doktore.
MATOŠ
Matoš je volio postavljati svojim poznanicima neobične zagonetke
tako je jednom prilikom u društvu izrekao i ovu zagonetku:
- U jednu rupu ulaziš, na dvije izlaziš i kada misliš da si izašao tek se
onda nađeš unutra. Šta je to?
Niko nije znao odogvor. Tačan odgovor je: hlače.
Matoš je vidio na ulici jednu ženu kako tuče svoje dijete po glavi. Revoltiran takvim postupkom on joj pristupi i reče:
- Kad već mislite batinama da odgajate svoje dijete, onda ga bar ne
tucite po glavi. To može imati štetne posljedice!
- Vrlo važno! I mene su moji roditelji tako odgajali. – odgovori žena.
- Uviđate, dakle, da ja imam pravo! – reče joj Matoš i ode prije nego
što je zbunjena žena razumijela Matoševu rečenicu.
MUR
Tomas Mur potekao je iz vrlo skromne porodice, ali se svoga porijekla
nikad nije stidio. Kada ga jedan lord upita da li je njegov otac zaista
bio samo trgovac Mur odgovori potvrdno. Lord se namrgodio:
- Zašto niste i vi postali trgovac?
Mur odgovori s osmijehom na licu:
- Oprosite, a da li je vaš otac zaista bio dobro odgojeni džentlmen?
- Naravno. – potvrdi lord.
- Pa zašto i vi niste postali?
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Mudre misli
Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet
od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta.
Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji
sramote, klevetnik se boji suda istine.
Bolest je sirotinjska sudbina i bogataška kazna.
Bolje je ne obećaćti nego reč ne održati.
Budalu ne ruži, već mu savet pruži.
Čuvaj se čoveka koji nije kadar suzu da pusti.
Dobra devojka sama se udaje.
Dobra žena praznu kuću čini da je puna.
Dve su prave i najveće čovekove nesreće, nemati zdravlja i nemati prijatelja.
Glupak se naslanja na glupaka, kao slepac na slepca.
Gospodar duše, gospodar je i tela. Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobrog dela.
Kad bi se spalio u ime gladnih, prvo bi ti gladni rekli da si idiot: zašto si se spaljivao kad si bio sit?
Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja.
Kašalj, šuga i ljubav ne mogu se sakriti.
Krasti malo je glupo. Zato male lopove i kažnjavaju. Ne zbog kradje već zbog gluposti, naivnosti,
prostakluka.
Lenjost je jedan od smrtnih grehova jer umrtvljuje dušu u čoveku. Lenjo telo je gnezdo poroka,
lenja duša naseobina đavola.
Ljubav je čak i herojstvo, jer traži žrtve.
Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih sudbina i bezimenih ljudi.
Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju
mora u toku svog života da isplače...
Ne prljaj onoga koji se počeo prati nego mu pomozi da se opere.
Ne zamahuj ako ne smeš da udariš.
Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila.
Ništa ljude ne veže tako kao zajednički i srećno preživljena nesreća.
O tri stvari ne žuri dok govoriš: O Bogu, dok ne utvrdiš veru u njega. O tuđem grehu dok se ne setiš
svoga i o sutrašnjem danu, dok ne svane.
Sitna mačka miševe ne lovi.
Srećni i zadovoljni ljudi ne pišu nikako, ili jako kratko.
Starog slušaj al ne idi za njim.
Što više slasti to je manje slatko, što više gorčine to je manje gorko.
Sumnja i briga vide ono što sreća i pouzdanje nikada ne mogu.
Svet podnosi starca samo ako je duhovit ili bogat.
Vladanje zastrašivanjem je očajno i poslednje sredstvo u rukama nemoćnih upravitelja jedne zemlje.
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.
Žene, ja ne znam kome ste vi bile blaga kiša jutarnja, ali u naš život ulazite kao pljusci nošeni
vihorima.
Ženu mnogo ne mazi nego je pripazi.

