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Након пола године
Прође пола године од задњег броја Мостова, да будем прецизнији ово је први број
у овој години. На жалост, тако је. А могли смо штампати барем два броја, толико је
било разноразних догађаја у нашим друштвима о којима би могли писати и не само
о догађајима у друштвима, него и о много чему другом. И поред свих жеља и напора
нисмо успјели да штампамо нити један број, а разлог „оскудација“, недостатак
средстава и суфинансирање које омогућава да тек у другој половини године издамо
више бројева. Надам се да ће се стање у будућности поправити. Али пустимо сада то,
да се вратимо овом броју у коме ћете наћи много тога занимљивог, поготово ће бити
задовољни из друштава о којима објављујемо прилоге о њиховим активностима.
Колико су друштва била активна и да ли је све оно што су урадили било занимљиво и
корисно, пресудите и сами ако нисте лично били на тим догађајима. Моје мишљење
је да је много тога добро урађено што не значи да је и доста, не смијемо никада рећи
да је доста него тежити да још више и боље радимо и урадимо.
У протеклом периоду за српску заједницу у Словенији свакако је значајна посјета
др Славке Драшковић, директорке Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима
у региону. Разговори које је водила са представницима српских друштава и савеза,
као и са представницима државе Словеније, даје наду да ће бити боље што се тиче
рјешавања статуса и побољшања положаја српске заједнице у Словенији.
У вези активности Савеза српских друштава Словеније у овом броју можете
прочитати о 18. редовној годишњој скупштини, затим о 13. фестивалу фолклорних
група ССДС на којем су изабрани учесници 18. европске смотре српског фолклора
дијаспоре и Срба у региону која је одржана у Нишу а о којој такође имамо чланак.
Као што је већ постало уобичајено и са смотре из Ниша наши представници
донијели су злато и тиме још више обогатили збирку трофеја са ове манифестације.
Што се тиче друштава и њихове активности у првој половини 2013. године, можемо
бити врло задовољни узимајући у обзир чињеницу да се већина активности догађа
у другој половини године, односно тада се реализује већина пројеката која се
суфинансирају од ЈСКД, Министарства културе и информисања Републике Србије
као и Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону. Тако да можете
прочитати о концертима, наступима фолклорних и пјевачких група, како младих
тако и оних старијих а најмлађи су имали прилику да на два концерта само за њих
покажу свој таленат и жељу за традиционалном српском игром и пјесмом. Нису
изостала ни обиљежавања значајних датума као што су Савиндан и Видовдан,
затим ту имамо још и дане српске културе, славе, а било је и разоноде и спортских
такмичења.
И у овом броју нисмо заборавили наше књижевнике, пјеснике и прозаисте које се
труде да поред свог талента у писању поезије и прозе очувају српски језик и да се
српска ријеч чује што више и што јаче. Било је и промоција нових књига и нових
радова а биће их још, наши књижевници раде без престанка јер знају шта њихов рад
значи не само за њих него за нас све.
Уосталом све је пред вама, прочитајте па се сами увјерите колико се и шта се
урадило, знам, могло је и више и боље јер увијек се може више и боље и не треба се
задовољити само оним што смо урадили него тежити да још више урадимо и да наш
заједнички рад остави трага. А гдје постоји траг лакше ћемо наћи оно што желимо.
Душан Јовановић
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Посјета директорке Канцеларије за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Директорка Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону др Славка Драшковић разговарала је
са представницима Савеза српских друштава Словеније, представницима друштава која су у Савезу као и са
представницима других друштава која нису чланови ни једног савеза. Разговор је вођен о активностима на
очувању културног и националног идентитета и о положају Срба у Словенији.
У разговору с представницима српских
друштава који је вођен у Амбасади Републике Србије 27. маја 2013. године,
директорка Канцеларије је упозната
са радом и проблемима српске заједнице у Словенији и начину рјешавања
постојећих проблема, а прије свега рјешавању статуса и побољшању положаја
српске заједнице у Словенији.
Уводно излагање на овом разговору
имао је Његова екселенција Александар
Радовановић, амбасадор Републике Србије у Словенији. Обраћајући се присутнима др Славка Драшковић је између
осталога изјавила: „После посете дијаспори и региону и упознавања са њеним
проблемима биће израђен документ
који ће бити разматран у Влади Србије
и бити смерница за њено деловање“.
Од присутних представника ССДС и
других друштава први се за ријеч јавио
Никола Тодоровић, делегат у Скупштини дијаспоре и Срба у региону из
Словеније и у свом излагању оцијенио
да ова посјета представља позитивну
прекретницу у досадашњим односима
између српских друштава у Словенији
и институција Републике Србије.

Дејана Перуничић, др Славка Драшковић и амбасадор Александар Радовановић
О активностима и дјеловању Савеза
српских друштава Словеније, као и о
дјеловању друштава која су у Савезу,
говорио је Златомир Бодирожа, предсједник ССДС и истакао проблеме који
су везани не само на неријешено питање статуса него и на проблеме који се
појављују у дјеловању друштава, а то је
прво суфинансирање пројеката и активности у друштвима.

У дискусији су још учествовали Весна
Бајић Стојиљковић из АКУД „Коло“ Копар, мр Драго Војводић, потпредсједник
ССДС и предсједник КУД „Младост“ из
Љубљане, Илија Јанковић, потпредсједник ССДС и предсједник СКД „Слога“
Нова Горица, Остоја Бубњевић из СКД
„Ново Место“, Немања Неђић из Српског друштва „Задужбина“, Жика Андрејић из Вукове задужбине, огранак
Љубљана и Саво Вуковић из КД „Михајло Пупин“ из Љубљане.
Присутни су задовољни посјетом и разговором који је вођен у нади да се могу
очекивати и конкретни резултати како
од ове посјете тако и од активности које
ће и у будуће водити српска друштва из
Словеније, а нарочито се очекује већа и
конкретнија активност и резултати од
институција Републике Србије, прије
свега Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и Владе Републике Србије, као и од институција
Републике Словеније.
Текст и фото: Душан Јовановић

Представници друштава и ССДС
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18. скупштина Савеза
српских друштава Словеније
У Новом Месту је 6. априла одржана 18. скупштина Савеза српских друштава Словеније на којој се расправљало
о извјештајима о раду Савеза у протеклом периоду као и о плану рада за 2013. годину
Скупштина је одржана у веома лијепом
и технички уређеном амбијенту Гостионице на тргу, Кућа кулинарике и туризма
(Гостишче на тргу, Хиша кулинарике ин
туризма) у Новом Месту, а своје учешће
на скупштини узели су делегати из дванаест српских друштава која су чланови
Савеза српских друштава Словеније.
Скупштину је након поздравног говора
отворио Златомир Бодирожа, предсједник Савеза српских друштава Словеније
и предложио радне органе скупштине. Његов предлог је усвојен и у радно предсједништво изабрани су Остоја
Бубњевић из СКД Ново Место, Стојан
Миловић из СКУД Кочевје и Боро Мирић из СПД Никола Тесла Постојна.
Поред радног предсједништва изабрана
је и верификациона комисија у саставу:
Илија Јанковић из СКД Слога, Нова Горица, Марко Вукман из КУД Младост,
Љубљана и Цвијетин Нешковић из СКД
Сава, Храстник. За овјериваче записника изабрани су Неђељко Марић из СКД
Петар Кочић, Крањ и Душан Јовановић
из Друштва српска заједница, Љубљана.
Записник скупштине водила је Наташа
Ђекић из СКД Ново Место.
Након обављених формалности око избора радних органа скупштине предложен је дневни ред који је усвојен без
примједби и допуна, а онда се прешло
на подношење извјештаја. Прво је из-

Делегати на скупштини

вјештај о раду Извршног одбора поднио Златомир Бодирожа, предсједник
ССДС. У свом извјештају споменуо је
све активности које су вођене од прошле
скупштине. У вези пројеката рекао је
да су сви пројекти урађени, фестивал
фолклорних група ССДС, семинар за
умјетничке руководиоце и Новине српске Мостови. У свом излагању навео је и
активности у вези рјешавања статусног
питања српске заједнице у Словенији
као и о побољшању њеног положаја.
У даљем раду скупштине поднесени су
и други извјештаји, извјештај о финансијском пословању поднио је благајник
Душан Јовановић, о раду Суда части
извјештај је поднио Драго Савановић,
а извјештај Надзорног одбора поднио је
Остоја Шобот. Након тога услиједила је
дискусија у којој је учествовао велики
број присутних делегата, а сама дискусија односила се на рад Савеза српских друштава Словеније као и на рад
друштава у Савезу. Исто тако делегати су говорили и о статусу и положају
српске заједнице у Словенији изражавајући жељу да то питање мора бити
што прије и што адекватније ријешено.
На крају дискусије делегати су једногласно усвојили све извјештаје.
Свој извјештај поднио је и Никола Тодоровић, делегат у Скупштини дијаспоре и Срба у региону, истакавши напоре

Златомир Бодирожа

Радно предсједништво
који се чине у циљу рјешавања статусних и других питања, напоменувши и
односе и контакте са институцијама у
Србији и Словенији.
Златомир Бодирожа, предсједник ССДС,
поднио је план рада за 2013. годину у
коме су поред реализације пројеката наведене и друге активности које ће бити
вођене у наредном периоду. Делегати су
усвојили предложени план рада ССДС
за 2013. годину.
Текст и фото: Душан Јовановић
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Тринаести фестивал
фолклорних група ССДС
У организацији Савеза српских друштава Словеније одржан 13. фестивал фолклорних група ССДС
Фестивал је одржан 23. марта 2013.
године у препуној дворани Културног
храма Игнација Борштника у Церкљама
на Горењској. Ово су уједно биле квалификације за 18. европску смотру српског фолклора дијаспоре и Срба у региону која је одржана 18. и 19. маја 2013.
године у Нишу.
Фестивал је почео минутом чутања палима у току агресије НАТО на Србију
1999. године.
На фестивалу је наступило десет фолклорних група из друштава која су чланови Савеза српских друштава Словеније и
то: КПСХД Вук Караџић из Радовљице,
КД Брдо из Крања, СД Др Младен Стојановић из Велења, СКД Сава из Храстника, СКУД Кочевје из Кочевја, СКД Слога
из Нове Горице, СПД Никола Тесла из
Постојне, СКУД Видовдан из Љубљане,
СКПД Свети Сава из Крања и КУД Младост из Љубљане. Као гости фестивала
наступили су чланови КУД 3. октобар из
Банатског Новог Села. У такмичарском
дијелу програма наступило је осам група, а двије у ревијалном.
Присутнима се обратио др Бојан Книфиц из Јавног фонда РС за културне
дјелатности и поздравио све учеснике
фестивала, госте и присутне у дворани.
Фестивал је отворила Дејана Перуничић, конзул у Амбасади Србије у
Љубљани, изразивши задовољство што
фолклорне групе, друштва и ССДС
воде бригу о својим коријенима, језику и култури, у увјерењу да ће српска

Конзул Дејана Перуничић отвара смотру
заједница у Словенији једнога дана добити и статус националне мањине, што
би представљало далеко већу гаранцију
за очување идентитета, али и успјешну
реализацију програма и пројеката српских културних и других друштава у
Словенији.
Наступе фолклорних група оцјењивао
је жири у саставу: мр Гордана Рогановић, етно музиколог, Дамир Шиповац,
етнолог и Звездан Ђурић, кореограф,
сви из Србије.
Након наступа фолклорних група Златомир Бодирожа, предсједник Савеза
српских друштава Словеније, захвалио
се учесницима на приказаном програму
и подијелио признања за учешће на овогодишњем фестивалу.
По завршетку програма засиједао је
жири, а затим одржао и заједнички са-

станак са представницима друштава на
коме је образложио своје оцјене о наступу сваке групе појединачно. Представљање резултата обављено је у спортској дворани, а резултати су слиједећи:
1. СКПД Свети Сава, Крањ 91,50 бод.
2. СКУД Видовдан, Љубљана, 90,50
3. КД Брдо, Крањ, 89,50
4. СКПХД Вук Караџић, Радовљица, 84
5. СКД Слога, Нова Горица, 83
6. СКД Сава, Храстник, 78,83
7. СКД Никола Тесла, Постојна, 78,50
8. СКД Кочевје, Кочевје, 76
Специјалне награде:
Награда за најбољи играчки ансамбл:
СКУД Видовдан, Љубљана
Награда за најупеванији ансамбл: КД
Брдо, Крањ
Награда за најоригиналнију ношњу:
СКПД Свети Сава, Крањ
Награда за најизворнију пјесму: СКД
Никола Тесла, Постојна
Ревијални учесници смотре:
КД Др Младен Стојановић Велење и
КУД Младост Љубљана
Шест првопласираних фолклорних група пласирало се на 18. европску смотру
српског фолклора дијаспоре и Срба у
региону.
Текст и фото: Душан Јовановић

Др Бојан Книфиц поздравља учеснике смотре
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Поглед на гледалиште

КУД „3. октобар банатско Ново Село

СД „Др Младен Стојановић“ Велење

СКД „Сава“ Храстник

СКПД „Свети Сава“ Крањ

СКПХД „Вук Караџић“ Радовљица

СКУД „Видовдан“ Љубљана

КУД „Младост“ Љубљана

СКУД „Кочевје“ Кочевје

КД „Брдо“ Крањ

СКД „Слога“ Нова Горица

СПД „Никола Тесла“ Постојна
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Осамнаеста смотра
српског фолклора дијаспоре
и Срба у региону
Ниш је од 18 до 19 маја 2013. године био домаћин 18. европске смотре фолклора дијаспоре и Срба у региону. Поред
42 ансамбла из дијаспоре и региона, наступили су и национални ансамбли „Коло“ и „Венац“ из Грачанице, као
и прошлогодишњи побједници Смотре, чланови ансамбла „Брдо“ из Крања.
На 18. европској смотри фолклора
дијаспоре и Срба у региону у Нишу
било је 2.000 учесника из једанаест земаља. Током два дана у нишкој хали
„Чаир“ наступило је око 2.000 учесника.
Смотра фолклора, из године у годину,
сели се у нови град, са идејом да млади
упознају отаџбину на најбољи могући
начин.
Европска смотра фолклора дијаспоре
први пут је одржана 1996. године у Њемачкој, а ову манифестацију редовно
прати неколико хиљада Срба који живе
и раде у иностранству.
Смотру је отворила др Славка Драшковић, директор Канцеларије за сарадњу
са дијаспором, а затим су, као ревијални учесници, наступили чланови нишког ансамбла „Оро“, да би се потом
на позорници ређали њихови вршњаци из Италије, Њемачке, Француске,
Аустрије, Румуније, Хрватске, Републике Српске, Швајцарске, Шведске, Словеније и Црне Горе.
Првог такмичарског дана наступило је
15 фолклорних ансамбала међу којима
и пет из Словеније и то: КПСХД „Вук
Караџић“ из Радовљице са кореографијом Старобосанско нијемо коло околине Гламоча; СКД „Сава“ из Храстника својим првим наступом на Смотри и

Др Славка Драшковић отвара смотру
кореографијом „Дођи Јело, дођи душо“,
лесковачка Морава; СКУД „Видовдан“
из Љубљане са кореографијом „Алај
ми се драгане ђерданићи тресу“, српске
игре и пјесме Босанске Посавине; СКД
„Ново Место“ приказало је кореографију „Сватовски обичај Беле Крајине“,
долазак младе у кућу; СКД „Слога“ из
Нове Горице са кореографијом „Море
зађе сунце међу две планине“, пјесме и
игре из Бујановца.
Другог дана наступило је 28 ансамбала, а међу њима и СКПД „Свети Сава“
из Крања са кореографијом „На сред
село тапан чука, Скопска Црна Гора.
Сви учесници из Словеније оставили су

добар утисак, мада су неки остали без
пласмана, а надамо се да ће у будуће
бити боље.
У ревијалном дијелу, након наступа
група у такмичарском дијелу, публика
је могла да види и наступе Националног
ансамбла „Коло“ из Београда, Националног ансамбла „Венац“ из Грачанице,
Фолклорног ансамбла „Оро“ при СКЦ
из Ниша и наступ Културног друштва
„Брдо“ из Крања, прошлогодишњег
побједника смотре.
Жири је одлучио да прво мјесто припадне КУД „Стеван Мокрањац“ из Беча,
а међу добитницима Златне плакете је
и СКПД „Свети Сава“ из Крања док је
Бронзана плакета припала СКУД „Видовдан“ из Љубљане. Поред тога, СКПД
„Свети Сава“ добило је и специјалну
награду за оригинални костим.
Што се тиче наступа српских друштава из Словеније настављено је освајање
Златних плакета, а свим друштвима ово
је подстрек за будуће наступе на овој великој манифестацији српског фолклора.

Чланови жирија

Текст и фото: Душан Јовановић
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Данијел Вучићевић са Златном плакетом

СКПД „Свети Сава“ Крањ

КПСХД „Вук Караџић“ Радовљица

СКД „Сава“ Храстник

СКУД „Видовдан“ Љубљана

СКД „Ново Место“ Ново Место

СКД „Слога“ Нова Горица

КД „Брдо“ Крањ
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У име угрожене истине

Супроставити се зарази лажи,
не пристати на распад свести и беду моралну

Академик Мијат Шуковић обратио ми
се отовреним писмом у Гласу јавности,
поводом моје речи о српском духовном
простору, у Дворовима крај Бијељине.
Он ми намеће бесмислену расправу: да
ли су Црногорци Срби? На то неумесно
питање ја не бих одговарао, јер залудан
је посао доказивати да су Црногорци, не
мање од Шумадинаца, или Херцеговаца,
или Банаћана, или Крајишника – Срби.
Нико више од Црногораца није истицао
Српство. О томе је грађе и доказа толико
да све што би се рекло – капља је у мору.
Али упркос очигледним чињеницама, Коминтерна и њени следбеници, устремљени на српски народ, кичму Југославије,
желели су да баш њу изломе на што
више места. Данас је Коминтерна мртва, али неки јој још служе, особито они
који су припадали владајућим круговима
и учествовали у доношењу судбоносних
одлука, често кобних за наш народ. У тој
недостојној служби, за живота Коминтерне, а по Стаљиновом рецепту, створили
су, поред осталих, и црногорску нацију,
премда се без црногорских великана, светаца и песника, мислилаца и државника,
не може ни замислити српско родољубље,
ни српски Пантеон. Сама средишња
Србија није дала тако велик допринос
идеологији српског национа; највише се
србовало и о Српству размишљало у Црној Гори и у српској Војводини. Стога су
главни ударци и Коминтерне и Ватикана
и других непријатеља српског народа,
јуче и данас, били и јесу најчешће уперени против најсамосвеснијих Срба, оних у
Црној Гори, као и оних у Срему, Банату,
Бачкој и Барањи. Ја се не осећам дужним
да одговарам Мијату Шуковићу, али јесмо сви дужни да говоримо, што чешће
и што искреније, нашем српском народу,
чије је национално биће черечено, пошто
му је повест систематски кривотворена,
свест помрачивана. Србе у свим српским
земљама, па и оне у Црној Гори, треба
подсећати на основе истине, јер се много
чинило и чини да се те истине замуте, да
се народ залуди, и тако ошамућен пристане да зле силе устоличе лаж наместо
истине. Да, да, понекад смо принуђени да
се бавимо беспредметним пословима, јер
нас противник натера у апсурд и кошмар,
којим заражава духовно и морално здраве
да и они подлегну болести.

Од самих почетака наше повести постојале су две српске државе: старија Зета и
мало млађа Рашка, које је ујединио Стефан Немања, родом из Рибнице, данашње
Подгорице. У борбама против турског
ропства прва је до извесне слободе дошла
Зета, названа у новије доба Црном Гором;
а у епоси Карађорђа и Милоша ослобађала се, мучно као и Црна Гора – Србија.
На Берлинском конгресу 1878. стекле су
пуну независност обе српске државе, које
су желеле да се уједине, али су их силе у
томе спречиле, јер су део Рашке, назван
Санџаком, као и Стару Србију, са Косовом, Метохијом, Македонијом, оставиле
и даље Турској империји, док су Босну и
Херцеговину повериле Аустро-Угарској,
онемогућавајући на тај начин коначно
ослобођење и уједињење свеколиког
Српства. Не само Срби у Црној Гори и у
Србији него и они моћници што су одлучивали о судбини српског народа знали
су и јасно говорили да постоје две српске
државе. И гроф Андраши, аустроугарски
државник, поред осталих, то врло добро
зна. Тако је све до уједињења 1918. Нико
није порицао државност Црне Горе, али
се нико није усуђивао ни да сумња да су
Црногорци, као и Шумадинци или Сремци – Срби. „Кроз сва времена српске историје, и за све генерације, не би могло бити
веће увреде правоме Црногорцу него кад
би му неко рекао да није Србин. Они су
свагда живјели и умирали за српско име,
за српску вјеру и слободу, и за испуњење
српског завјета и мисли која се састоји у
ослобођењу и уједињењу свега српскога
народа. То је био култ и девиза Црногораца, и њихово национално еванђеље од
Косова до данашњих дана…“. Ово прочитах у никшићком недељнику Слободна
мисао од 8. новембра 1936.
Једно је држава, друго је нација. То је у
свести свих наших предака било савршено јасно. Подељени у више и својих и
туђих држава, Срби су вазда били, духовно, једно: Срби који чекају ослобођење
и уједињење. То што је било савршено
јасно замутила је Коминтерна, желећи
да разбије српски народ и Југославију;
али не само Коминтерна! Уколико су се
снови о ослобођењу и уједињењу Српства убедљивије претварали у јаву, број
непријатеља се множио. У Црној Гори

утицај Коминтерне био је кобан, али је и
Ватикан пре и после тога непрестано мутио и мути, преко хрватских шовиниста,
за које је Црна гора „Црвена Хрватска“,
што би било смешно да планови нису паклени и да зле силе нису у игри.
Услед племенске подељености, није се
лако учврстила црногорска држава. Владика Петар I се мучи да уједини четири
нахије и Брда. Приморан да се носи с
племенском неслогом и да сређује односе у тим сасвим локалним међама, још не
националним, у ширем смислу, он тако и
одређује оквире најпре „Стеге“, која има
само шест најнужнијих чланова, а убрзо
и „Законика опшчег Црногорског и Брдског“, који има „33 точке“, из 1798. Ту
је готово све у скученим оквирима само
четири нахије и Брда, које није лако сложити, то јест у ред и закон утерати, што
никако не значи да тај владар и владика,
хиротонисан у Сремским Карловцима, од
српских архијереја, као и друге владике
црногорске (сем Његоша) није итекако
самосвестан Србин. И Црногорац, дакако, али Црногорство је локална значајка,
а Српство виша и шира, другим речима да
кажемо – национална. Докази? Има их не
мало; и ко хоће да тражи – наћи ће, итекако убедљивих. Поменућу само дивни
говор Петра I Црногорцима пред почетак
боја са војском скадарског везира Махмута Бушатлије на Мартинићима, јуна
1796: „Зато на оружје и на крваво поље,
мили витези! Да покажемо што су јуначке горе, да покажемо да у нама неугашено српско срце куца, српска крвца врије..
Архипастирски благослов предајем вама
и препоручујем вас и себе премилостивом Богу…“ Српство је основна и дубока
инспирација, а истиче се и, сасвим уско,
Црногорство, још различито од Брђана,
с којима се ваља што чвршће ујединити.
Ко хоће више података о Српству Петра
Првог наћи ће их у изобиљу у књизи
Пјесме, писма, посланице (Обод, Цетиње
1996), као и у књизи Батрића Јовановића
Црногорци о себи (Народна књига, Београд, 1986), те у списима Растислава В.
Петровића.
Касније, особито за владавине Николе Петровића, Црна гора ће се ширити,
ослобађајући и друга српска племена и
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земље, стару Херцеговину на пример. То
је био природан и спонтан ослободилачки покрет, јер је Црна Гора била српска
држава која ослобађа и себи придружује
суседну јој српску браћу. Да Црна Гора
није била српска држава, у што тада баш
нико није сумњао, био би то освајачки,
империјалистички поход. Она је као српска држава вазда и именована и дефинисана. Одавно сам читао, уз Ника Симова
Мартиновића, многа документа, а међу
првима Законик Данила Првог, књаза и
господара слободне Црне Горе и Брдах,
установљен 1855 на Цетиње, штампан
„у Новоме Саду, књигопечатња др Дан.
Медаковића, 1855,“ где на страни 31, у
поглављу 92 стоји: „и ако у овој земљи
нема никакве друге народности до једине србске и накакве друге вјере до једине православне источне, то опет свакиј
иноплеменик и иновјерац може слободно
живити и ону слободу и ону нашу домаћу
правицу уживати како исваки Црногорац и Брђанин што ужива“. Очигледно
су и Црногорац и Брђанин Срби и српско
име их уједињује, јер да је Црногорац
једна народност, Брђанин би био друга,
наравно сродна, али друга! То локално
двојство је стално присутно, али оно се
утапа у јединственом Српству.
У школским уџбеницима у доба књаза и, потом, краља Николе I, Црна Гора
има обухватније значење, мада су стално присутни племена и нахије, а све их
уједињује српска национална свест. У
Земљопису књажевине Црне горе за ученике трећег разреда основне школе, који
су написали Ђуро Поповић и Јован Рогановић, а прегледала га и одобрила К.
Ц. Школска Комисија (преда мном је,
случајно, треће издање Државне штампарије на Цетињу, из 1899) читамо: „Сви
људи, који живе у нашој домовини, јесу
Срби, већином православне вјере, а има
их мало римокатоличке и мухамеданске.
- Сваки Србин у Црној Гори треба да искрено и свесрдно љуби своју слободну
домовину – Црну Гору и свога Књаза,
који се очински стара о њој и о нама…
Осим Црне Горе има још српских земаља,
у којима живе наша браћа Срби. Неки
су, као ми, слободни, а неки нијесу, него
су под туђином… Сваки Србин у Црној
Гори дужан је познати и љубити своју
цјелокупну домовину – све српске земље,
у којима живе наша ослобођена и неослобођена браћа Срби. Ниједан Србин и
Српкиња, ма које вјере били, не смију
пожалити ни живот ни имање за општу
српску слободу, добро и благостање. Тре-

ба да је брат мио, које вјере био, јер тешко брату без брата…“. Сличних података
има тушта и тма, па није чудо што је српско чувство било толико моћно баш у Црној Гори. Култ Немањића, Косова и Обилића, Душана Силног и вожда Карађорђа
нигде није толико негован, и у усменим
предањима, и у школи, и у песништву, и
уз гусле.
У „Закону о парохијском свештенству“,
Цетиње 1909. од члана 34. до члана 40,
реч је о Римокатоличком свештенству. У
архибискупији надбискупа барског, који
је носио и носи титулу примас Сербиае,
било је дванаест парохија. Уколико свештеници нису црногорски поданици, или
су се школовали у иноземству, у чл. 35
стоји: „Они кандидати који би ка страни
добили стручну теолошку спрему, имају
полагати испите пред нарочитом комисијом, и то: из српског и црквенословенског
језика, српске историје и земљописа српскијех земаља“.
Преда мном су неколика „Школска свједочанства“ Књ. Цр. Богословско-Учитељске Школе на Цетињу, једно бр. 22, од
26. јуна 1909, а друго бр. 20, од 28. фебруара 1912. Наводим релевантне податке из
првог: „Љесар Мићо, Србин православне
вјере, син Ника Љесара, трговца, рођен 9.
октобра 1889. год. У Његушима, свршио
је школске 1908-9 год. први разред Богословско-Учитељске Школе на Цетињу“…
Из низа предмета издвајам: Српски језик
и књижевност; Историја српска и општа;
Земљопис српских земаља… - Преда
мном је и „Стручни картон“ грађевинског
инжењера Поповића Лазарева Велише,
рођеног 21. новембра 1894. у ком је јасно уписана народност: Србин. – Имам и
„Списак ученика Учитељске школе на
Данилову Граду у почетку школ. 1926-7
год.“: у пет одељења другог и трећег разреда уписано је 143 ученика и ученице;
поред сваког имена стоји: народност Србин, вјера православна. Документ је од 2.
новембра 1926, а потписан је Управитељ
и Учитељ Школе: Миливоје Ц. Добросављевић. – Преда мном је и „Државни
календар Књажевине Црне Горе за преступну 1908. годину, издање Државне
Штампарије Књажевине Црне Горе“, као
и „Државни календар Краљевине Црне
Горе за преступну 1912. годину, који је
уредио Милан Ј. Павловић, секретар
Министарства иностраних дјела, издање
Штампарије Краљевине Црне Горе, на
Цетињу 1911“. Ту се наводе „године знамените по Србе“: колико је лета прошло
„Од доласка Срба у ове јужне земље“; па

је реч о „Почетку хришћанства у Срба“,
„Првом ослобођењу Срба од Грка“,
„Преласку свих Срба у хришћанство“,
„Другом ослобођењу Срба од Грка“,
„Уједињењу Срба под Немањом“, „Манастиру-Хилендару у Св. Гори“, „Од како
је св. Сава вјенчао на пријесто брата свога, Стевана Првовјенчаног“, па се пише
о „Првом српском новцу“, „Првом боју
Срба с Турцима“, „Првој српској штампарији на Цетињу“. Итд, итд. Све је обојено
српском историјом, српском традицијом
и српским духом. Зар онда није природно што Никола Петровић химну – Онам’
онамо, с помислима на Дечане и, особито, Призрен као стару и још жељену
престоницу, закључује стиховима: „Онамо покој добићу души кад Србин више не
буде роб“? Књаз, потом краљ Никола толико је србовао да је тешко одабрати нека
од безброј места. Рецимо из Балканске
царице, „драме у три радње“, у којој истиче првенство Зете, касније Црне Горе, у
стварању српске самосвести:
„Ја у будућност вјерујем Зете
Ка’ у симболе цркве нам свете!
Јер што је Српство имало славно,
Имало свето, имало главно,
Није ли Зета то одњихала?
Зета је Српство све основала
На зетској њиви никло је прво
Српских владара еладарско дрво!
Све што је Срба и српских страна…
Јунаке, војводе, краљеве, бане
Цареве наше, наше жупане,
Свеце, књажеве и државнике,
Законодавце и свјештенике
Све Српству Зета дала је мила
Зета је легло српских сила!“
Није, дакле, српски песник, који није из
Црне Горе, случајно кликнуо:
„Црна Горо, поносито стење,
Српске круне ти драго камење!“
Нити су случајно толики свесрпски свеци
и хероји по пореклу Срби из Црне Горе: од
Немање и св. Саве преко Св. Василија Острошког (Херцеговца слављеног у Црној
Гори), св. Петра Цетињског, св. Стевана
Штиљановића, обожаваног у Шишатовцу, и патријарха Арсенија III Чарнојевића,
до Вожда, Вука Караџића и још многих.
Најзад, није случајно Црна Гора називана
српском Спартом, у коју су ходочастили
многи највиши Срби: Сима Милутиновић
Сарајлија и Љуба Ненадовић, Вук, Лаза
Костић, Матавуљ – листа је дуга!
Било је, наравно, и неслагања између две
српске државе, али то није умањивало
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њихов српски карактер. Гледам краља
Николе „Повјерљиву поруку Краљу Петру Карађорђевићу“ из године 1907:
„Драги мој Перо, од неког времена српски листови често саопштавају и такве
вијести из којих би се дало закључити
да двије независне српске земље и два
српска владалачка дома нијесу у слози“.
Никола се залаже за „сложан рад у корист
општега добра српскога… задахнут љубављу према Српству…“

да црногорске војске, дочекаће у Пећкој
патријаршији генерала Живковића, команданта Ибарске војске. Глас Црногорца
је писао да је „сусрет двају војсковођа,
два достојна сина српскога народа, био
величанствен и дирљив… Пропојала је
света Патријаршија, утргле су се њене
петовјековне сузе, које је лила чезнући за
овим што је данас дочекала…“ За генерала Вукотића, црногорска војска је подједнако српска као и србијанска.

У мемоарима, говорима и прогласима
краља Николе I Петровића мноштво је доказа о његовом српском карактеру; „Једна
жеља превлађиваше све друге: да ми је
цијело прикупљено Српство загрлити, да
ми је све њихове непријатеље спрштити!“
Даље, у Мемоарима: „….За слогу и добро
српско предложим изасланику Србије да
склопимо савез и уговор између двију
књажевина у циљу да се пође ка ослобођењу и уједињењу цијелога Српства…
Помислих у себи: треба да се нешто жртвује за вјековне жртве и биједе српскога
народа, прођоше ми испред очи милиони
измучених… (жртава) српских од Косова… и тајни се уговор склопи и потписа.“
Суверену Србије Никола Петровић се
куне: да ослободимо Српство… Јемца ти
Бога дајем – пред шатором ћу ти стражити као прости војник. Буди ти владар над
уједињеним Српством, а ја твој слуга“.

Не зрачи ли из свега наведеног одвећ јасна и узвишена народност српска, уз коју
се, природно, привија осећање завичајно,
црногорско?

Слично говори и краљу Александру Обреновићу. А у прокламацији Црногорцима
пред Први светски рат, 25. јула 1914: „Црногорци! Још не доспјесте да крв оперете с ваших храбрих мишица, а ваш стари
краљ приморан је да вас и по трећи пут
поведе у рат за слободу Српства… ко је јунак нек слиједи корацима два стара српска
краља: да гинемо и крв проливамо за јединство и слободу златну… Наметнут нам
је рат. Примите га као и увијек, примите га
српски и јуначки, а благослов вашег старог краља пратиће вас у свим нашим подвизима. Живјели моји мили Црногорци!
Живјело наше мило Српство!“
Не само владар него и његови сердари
вазда величају Српство. Сердар Јанко Вукотић опеван је, нпр, у Српским побједама Петра Перуновића, као велики војсковођа. Он ће, касније, бити и председник
владе; у данима анексионе кризе, октобра
1908, Јанко Вукотић ће посетити Београд
и краља Петра I. На Краљеву здравицу
Вукотић ће узвратити патетичном беседом „о заједничком раду за опште добро
Србиново“. А 21. октобра 1912. Генерал
Вукотић, као командант Источног одре-

Тако је и у штампи. Одавно сам прелиставао и читао лист Црногорац, а затим и
Глас Црногорца – а како би се друкчије
звао „цетињски недјељни лист за политику и књижевност“, чији се први број појавио у суботу 21. априла 1873? У обраћању
„Читаоцима“ Симо Поповић, „издаваоц и
уредник“, између осталог каже: „Црногорац није био покренут само за Црну Гору.
Црногорац је имао задаћу да буде тумач
осјећања и жеља свега Српства, да буде
слободни вјесник патећа Српства свему
народу и свијету са слободнијех висина
црногорскијех, да буде борац за мисао и
тежњу свеколикога народа нашега. А затворен у саме границе Црне Горе то није
могао постигнути.“ Глас Црногорца ће
се борити „за политичко народно цјелокупно ослобођење и уједињење, и то у
најскоријој будућности која наша мора
бити“.
Зар би било пристојно доказивати Српство Марка Миљанова и Стефана Митрова Љубише? Марков је доживотни сан:
„сјединити Српство – Босну и Ерцеговину, Црну гору, Србију и Стару Србију, па
да је то српска краљевина.“ Видевши да
од тога још нема ништа, а предосећајући
блиску смрт, Марко Миљанов закључује:
„Као Куч мрем прилично срећан, а као
Србин несрећан и незадовољан“. Ко би
смео и мртвом Марку Миљанову, писцу
Примјери чојства и јунаштва, да постави питање: да ли је Србин?
Нисам случајно овде изоставио Петра II
Петровића Његоша, највећег србина међу
великим Србима. Знам и осећам да је Његошево Српство највише, најскупоценије
и најузвишеније. Никола Пашић је сјајни
политичар и државник Србије, а Његош је
великодостојник и првосвештеник Српства – онај који ће Пустињака цетињског
посветити незаборавним речима:

„Србин српском роду своме
Ово дјелце посвећује.
Његово је ситно цв’јеће
По ливади правој Српства
И узрасло и побрато
И у в’јенац роду дато.“
Мислим да би било непристојно доказивати Његошево српство; јер творац Горскога вијенца је главни не само песник
него и философ српског националног
бића. Он је националну идеју поткрепио
моралом; етика Горскога вијенца темељ је
српског постојања. Откуд смемо скрнавити његову сен проверавајући његово српско родољубље? Без њега и ја не бих био
то што сам: национална свест би ми била
много крхкија и тања. Они који су му узнемирили гроб и срушили капелу нису
имали никаквих скрупула. Ти рушитељи
светиња су и рушитељи наше српске историје. Створили су хаос у главама више
поколења Црногораца и Срба уопште.
Измислили су нову нацију од које су они
сами старији, игноришући све поменуте,
и непоменуте, велике Србе из Црне Горе.
Било је то још једно, дубоко и нечовечно,
скрнављење.
Матија Бећковић је, не једном, жигосао
неморалност смутљиваца завичајних:
„Очигледно све узима један немогућ и
ирационалан правац.. Дрхти ми реч кад
говорим о Црној Гори. Бити Црногорац,
а не знати шта си, после Његоша лагати и трговати својим именом, за инат
се турчити и за инат се црногорчити, то
је изум нашег времена… Тешко ми је о
томе озбиљно говорити у време кад су
Црногорци који владају Србијом – Срби,
а њихова браћа која владају Црном Гором
то нису, него тврде да су не само друге
нације, него и друге вере и другог језика. И ништа им не смета ни што се лично
познају, ни што се нимало не разликују,
ни што се одлично разумеју. Тако су поделили плен. И они који су просрпски све
смеју, само не смеју да кажу да су Срби.
То су неки полусрби, полуцрногорци…
И кад су Срби и кад су Црногорци нису
то сваки дан, већ према прилици и опису
радног места. Дању једно, ноћу друго. Од
тога је направљена читава дисциплина,
нешто као ходање по ужету.. Хтели би
да имају удео у свакој српској величини
и слави, а да немају ништа ни са једном
српском несрећом и срамотом.. Тако Црногорци постају најмањи народ са највише нација.“
Сујета, гордост, властољубљивост – то
су опаки пороци, то је први смртни грех.
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Ко је њиме оптерећен – промениће стотину нација и вера, идеологија и политика само да остане на власти, у врху или
на неком брежуљку. У једином животу
који му је дат човек има право и на ренегатство, на одрицање од свог народног
имена и измишљање другога; додуше,
он је тада тиква без корена, без културног наслеђа, без предака, које је порекао,
пристајући тиме на судбину никоговића,
јер никога нема пре себе; но ако неко има
права и на ту повластицу, у ствари пустоловину, зашто други не би имали и право и дужност да бране, заступају и даље
развијају наслеђене вредности, остајући
верни заветима очева и дедова?
Основно питање револуције беше питање
власти. Да би се освојила власт и да би се
порушила класна држава, а за нас су битне Југославија и Русија, сва су средства
била дозвољена. Измишљене су нације.
Русији је безумно одузет њен Средњи
век – кијевска Русија, епоха христијанизације. Одузета су јој и мора, а излазак
на мора беше смисао владавине Петра
Великог и Катарине Велике… Срби су
рашчеречени као и Руси. Нису случајно
ударци задати баш на оним местима где је
свест српска била најјача: у Црној Гори и
у Војводству Српском. Српство је требало
тући у саму главу! Црногорску нацију је
образложио Милован Ђилас, објавивши
манифест „О црногорском националном
питању“, у уторак (несрећни дан за Србе,
дан косовске битке), у Борби 1. маја 1945.
Смушен је тај манифест, писан по директивама Броза и коминтероваца, јачих од
Броза. Тешко је било рећи да Црногорци
нису Срби – чак и Ђиласу који је знао да
„Црногорци не само што су Срби него су
најчистији Срби, колијевка Српства… Црногорци, несумњиво, припадају српској
грани јужнословенских племена и народа…“ Држећи се Стаљиновог учења о нацији, Ђилас се запетљава да објасни како
су се путеви обликовања нације у Србији
и у Црној Гори разишли; али га при том
стално тишти она свест, исконска српска,
коју је, као сви Црногорци, од родитеља
и дедова наследио. Неубедљиво пише оно
што мора по налогу, настављајући, хтео
то или не, злодела Штедимлије и Секуле
Дрљевића. Ако је Штедимлија отишао у
лево, пошто је издао светиње и порекао
скоро сваки морал, Дрљевић се нашао
у друштву усташа и фашиста, коме ће
прићи и бескрупулозни Штедимлија. Црногорски комунисти су, као и србијански,
из партијске и идеолошке дисциплине,
или из наивности која се граничи са глупошћу, издали свој народ, погазивши ње-

гове виталне националне интересе, што
други југословенски комунисти – хрватски и словеначки – нису учинили. Напротив, они су баш револуцијом афирмисали
своје националне циљеве, послужили се
револуцијом, злоупотребили је, да прокрче пут националистичким државама.
Барјак Српства у Црној Гори носиле су
друге снаге, које је историја осудила на
пропаст. А Ђилас је, после страдања, порекао своје тумачење црногорске нације и
вратио се покуњен, пишући значајно дело
о Његошу, под кров Српства.
Данашњи настављачи коминтеровске политике у Црној Гори много већи су антиСрби од зеленаша; јер знатан број зеленаша никад није тврдио да Црногорци нису
Срби. Многи зеленаши су баш србовали:
штета је што овде немамо простора да
наводимо њихове похвале Српству. Србовао је и Секула Дрљевић, као и готово сви
други. Они ће, касније, бранити црногорску државност и истицати приврженост
династији Петровића, а не црногорску
националност. Чак и један од најпознатијих, можда политички најнепостојанији међу зеленашима, Јован Пламенац,
министар у владама књаза-краља Николе
I Петровића, који је отишао за Николом
у Италију, па у Француску, где је постао
председник црногорске владе у емиграцији и организатор побуне у Црној Гори
против краљевине СХС, дакле главни
кривац за крвопролића у Црној Гори! Кад
је изгубио сваку власт и утицај, кад је доживео поразе, он се обраћа краљу Александру Карађорђевићу, најпонизније га
молећи за опроштај. „Радио сам заносно
и патриотски за ослобођење и уједињење
српског народа… У тим мојим светим
напорима за Црну Гору и Српство, били
су ми непријатељи само они који су били
или непријатељи Црне Горе и њене Династије или Српства… Црна Гора је друга
српска краљевина, хтјела је бити спашена
и остати славна у српском народу… те да
из њеног моралног угледа народ српски
црпи ону вјечну историјску енергију…“
Александар Карађорђевић је опростио
Пламенцу – дао му је чак и министарску
фотељу. Али кад је избио Други светски
рат, Пламенац је окренуо ћурак наопако,
нудећи своје услуге Анти Павелићу; јер
„мени и свима Црногорцима апсолутно
су једно и Црногорци и Хрвати…“ Уверен да је Хитлер већ победио, он машта
о проширеној Црној Гори која би се граничила са Хрватском, па чак и са Мађарском, с којом би се срела на Дунаву! На
тог, благо речено, превртљивца, могао би
да се односи Његошев стих:

„Што се црним задоји ђаволом
Обешта се њему довијека…“
Историјска наука која држи до себе служи истини и не пристаје да се потчини
ђаволу лажи. Тај ђаво се прерушава: јуче
је узео обличје Коминтерне, која је диктирала партијске одлуке. На основу таквих
постановленија, у вапијућој дисонанци
са научно провереним чињеницама, стваране су и нове нације. За неке су те вештачке творевине и даље свршен чин, табу
тема; а у науци нема забрањених питања,
ни забрањених области. До недавно су
они који сумњају у силом наметнута решења или указују на лажи, устоличене на
место истина, сматрани опасним бунџијама, јеретицима којима језик треба одсећи,
то јест ућуткати их, ако не и уништити.
Данас су стражари над одлукама налик на
привиђења са онога света. Јер све је подложно критици и научном испитивању.
Исходишта зла више нису они који траже
истину него су то они што и даље бдију
над ђавољим заповестима, које су вазда
ревносно спроводили.
На несрећу, постоје и нови демони. После знаног нам, сад покојног тоталитаризма, суочени смо с неототалитаризмом,
можда још опаснијим, искључивим и
догматским не мање од почившег претходника. Јер увек постоји нека „империја
зла“. Авај, наука никако не би смела да
јој служи… Ако хоће да сачува достојанство, историјска наука не сме бити слушкиња ни једне партије ни куртизана
дневне политике.
Post scriptum. А што ћемо с капом црногорском, коротном капом: са црним оквиром у знак вечите жалости због косовске
трагедије; са горњом црвеном чојом, што
подсећа на крв косовских јунака, и крстом
са четири оцила, символа српске слободе,
због које је та крв проливана, и опомене
на српску слогу, да би се убудуће сличне
трагедије избегле? Није ли и црногорска
ношња у знаку српске тробојке? Нису ли
и црногорске девојке носиле црну мараму из вековне жалости за српским витезовима изгинулим на Косову?

(Са допуштењем и благословом аутора
преузето из књиге:
„Поруке Драгана Недељковића“, Нова
Европа, 2006)
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Стана Милановић
(Шабац, 1867 — Шабац, 19.08.1891)
О животу велике добротворке Стане
Милановић, да ли због нашег немара
и небриге, или зато што је живела јако
кратко, сачувано је веома мало података.
Из натписа на допадљивом споменику
на Доњошорском гробљу у Шапцу
сазнајемо да је рођена 1867. године, да
је била кћи трговца овдашњег Остоје
Филиповића и да је била удата за шабачког
трговца Мијата Милановића. Имала је
„јединог брата“, Станка Остојића, који
је очито узео презиме по очевом имену
и који је, као и Стана, умро веома млад.
Ова „проста жена“ је, тестаментом
састављеним 14. јуна 1891. године,
своју
покретну
и
непокретну
имовину у Шапцу и мачванском
селу Белотићу, завештала „на више
васпитање и школовање женског
подмлатка“. Станин тестамент гласи:
„Знајући да сваки, ко се роди, мора
умрети, и желећи да моје имање
после моје смрти употреби се на
добротворне цељи, што је и жеља
мог јединог брата Станка Остојића
бив. трг. била, од кога сам то имање и
наследила, ја хоћу да учиним последњу
наредбу о употреби тога имања мога,
па призвавши потребне сведоке и
писца тестамента, овде изјављујем и
записујем да је моја последња воља,
да после моје смрти имање овако
употреби се као што ћу овде записати.
Ја имам кућу и плац у Шапцу до Стане
Остојићке, Симе Тројановића и улице,
магацин у Шапцу крај Саве и земљу
у Белотићу, коју је мој брат купио као
имање браће Глигорића, и две хиљаде
дуката, које је мој брат моме мужу дао
у радњу, као и четири стотине дуката,
које је мој брат дао моме мужу за мираз.
Све то имање, осим раније продатих
земаља Јосифовићу, хоћу да до своје
смрти ужива мој муж Мијат, а чим ја
и мој муж умремо, хоћу да то имање
употреби се на зидање једне Више женске
школе у Шапцу, која ће имати натпис:
Задужбина Станка Остојића из Шапца
и његове сестре Стане, супруге Мијата
Милановића, трговца из Шапца“.
Убрзо по састављању тестамента, 19.
августа 1891. године, умрла је ова

племенита жена у својој 25.
години. Према подацима из
написа у локалној штампи,
цело имање које је Стана
завештала као задужбину
процењено је на 100.000 динара.
На
захтев
многобројних
Шапчана,
Министарство
просвете Краљевине Србије
одлучило је да од школске
1904/1905. године у овом
граду почне са радом Виша
женска
школа.
Према
договору са Министарством,
Општина је била дужна
да обезбеди одговарајући
простор, па је донета одлука
да се Милановића кућа у улицу
Краља Александра преуреди и
оспособи за школске потребе.
На дан 19. августа 1905. године
свечано су отворене нове
просторије, а на чеоној фасади
се појавила мермерна плоча са
натписом: Српска краљевска Стана Милановић
Виша
женска
школа.
подручја. Уследио је Закон о учитељским
Задужбина Станка Остојића
и његове сестре Стане, супруге школама 1929. године који је, поред
Мијата Милановића из Шапца. Иако осталог, предвиђао и обавезу да се оне,
су просторије биле неусловне, Школа у року од пет година, уреде интернатски.
је овде радила до Првог светског рата. Излазећи у сусрет законским обавезама,
Подринска учитељска школа се, 22.
У току рата, добар део имовине из новембра 1932. године, обратила
Фонда Стане Милановић је уништен: Управи Фонда Стане Милановић:
магацин на Сави и кућа у улици Краља „... Наша школа нема интерната, а време
Александра, у којој је била Виша женска законом предвиђено је на измаку... то ми
школа, били су срушени. Предратна је част замолити Управу Фонда да новцем
готовинска средства су и даље чувана (којим располаже) подигне интернат за
у овдашњим новчаним заводима. Бригу ову школу, пошто је за то и намењен“.
о имовини преузели су старатељски
органи. Земљу у мачванском селу
Белотићу Управа Фонда је дала под
закуп Степану Смиљанићу, по цени
од 45.500 динара годишње закупнине.
На крају 1923. године имовина Фонда
је износила 86.632 динара и 188.924
динара од бонова ратне штете.
Подринска учитељска школа у Шапцу
почела је са радом 1925. године. За
релативно кратко време број ученика
се знатно повећао, уз напомену да их
је највише било са ширег шабачког

После три дана, Управи Фонда се
обратио и председник Шабачке општине:
„Да би се успело да Учитељска школа
остане и даље у Шапцу... потребно
је наћи могућности да се оствари
интернат уз школу. Општина би могла
за ту цељ дати потребно земљиште за
градњу... Тај Фонд располаже готовином
која је намењена остварењу циља из
тестамента... који се... не разликује од
горњег циља за подизање интерната...“
Управни одбор Фонда Стане Милановић
1932. године су чинили: председник
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Душан С. Коњевић, директор Гимназије,
и чланови: Михаило Љ. Симић,
управитељ Шабачке основне школе,
Јанко Јовановић, председник Окружног
суда, Петар Гроздић, председник
Шабачке општине, и Марко Митић,
протојереј. Управа је брзо реаговала и
обратила се Задужбинском одељењу
Министарства
просвете,
тражећи
сагласност за подизање интерната и
обавештавајући га да Фонд располаже
готовином од 800.000 динара, не
рачунајући
непокретно
имање.
Задужбинско одељење Министарства
просвете се сагласило са предлогом
Управног одбора Фонда Стане Милановић.
Плац за градњу обезбедила је Општина,
на некадашњем Топузовића имању, у
непосредној близини школе. Градња је
почела крајем октобра 1933, а зграда је
завршена у лето наредне, 1934, године.
Међутим, због недостатка средстава
за набавку опреме и инвентара, први
ученици нису били примљени у
јесен 1934, како је било најављено,
него тек у септембру 1935. године.
За зидање Интерната употребљена
су готовинска средства Фонда у
износу од 800.000 динара, а за
набавку опреме продато је још 35 ари
земље, по цени од 400.000 динара.
Ново двоспратно здање, са увученим
централним делом, имало је у
сутерену кухињу, магацин намирница,
перионицу, пеглерницу и простор за
уређаје централног грејања. У високом
приземљу налазила се пространа
трпезарија,
амбуланта,
лекарска
ординација, канцеларије управе и
магацини. На првом спрату биле су
мушке спаваонице и учионице, а на
другом, по истом распореду, девојачке.
На
забату
централног
дела
зграде
и
данас
стоји
натпис:
Задужбина Стане М. Милановић.
Свечаност поводом отварања Интерната
организована је у Подринској учитељској
школи, 25. јануара 1936. године,
уз присуство изасланика министра
просвете Малвине Гогић и бројних
гостију. Посебно је истакнут „племенити
гест поч. Стане М. Милановић, која је,
иако је била неписмена, нешколована,
ипак била свесна оних идеала којима је
тежила наша нација у прошлом веку...“
Данас је у овој згради смештена
Економска школа. Зграда је реновирана
1997. године.

Алекса
Крсмановић
Шљиве за Америку

Још један београдски велетрговац је свом
народу оставио неколико палата. Алекса
Крсмановић и његов брат Димитрије,
пореклом из Тузле, развили су у српској
престоници посао са шљивама и кожом.
Коже су извозили у Немачку, а шљиве
чак у Америку. Касније је Алекса
проширио посао житом и сољу.
Неко време је провео у Панчеву, где
је предузеће „Крсмановић“ држало
магацине за жито. Ту је упознао Милку
Петровић из Зрењанина, тада Великог
Бечкерека, и њоме се оженио, али децу
нису имали. Алекса Крсмановић био је
велики акционар Београдске трговачке
банке, једно време и њен председник.

Предузеће

је за 60 година пословања донело
власнику велико богатство власнику.
Живео је у својој отменој палати
необарокног стила на Теразијама,
подигнутој 1885. године. У њој се налазио
привремени двор Краљевине Србије.
Првог децембра 1918. године, у великом
салону палате, проглашена је Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца. Ово здање
власник је поклонио српском народу,
али то није његова једина задужбина.
Алекса Крсмановић је често учествовао
у хуманитарним и добротворним

Палата Крсмановић

Алекса Крсмановић
приредбама. Тестаментом је и другу
имовину оставио држави, а Београду
неколико раскошних здања. Међу њима је
хотел Српска круна из 1869. године, у то
време узор најсавременије архитектуре.
Данас се у тој згради налази Градска
библиотека. Ту су и вредни плацеви
и зграде у улици која носи име браће
Крсмановић.
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Светосавски дани 2013
И ове, као и претходних година, СКПД „Свети Сава“ из Крања Светосавским данима који су трајали три
дана, обиљежило Савиндан, вјерски и школски празник

Жал за младост

Позоришна представа Жал за младост
првенац је драмске секције СКПД „Свети Сава“ која је основана прошле године. Адаптацију представе по мотивима
драме „Коштана“ Боре Станковића урадио је Душан Јовановић који је режирао
представу и игра Миткета, главну улогу. Поред њега, у представи наступају
још Снежана Максимовић као Коштана, затим Пава Крговић, Драгиша Лазовић, Милош Милић, Мајо Крговић,
Десимир Вукић, Бобан Кременовић,
Милисав Бањац и Зоран Красић, а као
чочеци Бранка Крговић, Јелена Микић,
Теја Ђермановић и Љуба Митровић уз
техничку подршку Слободана Јовановића. Представа је изведена 25. јануара
2013. године у малој дворани Основне
школе Франце Прешерн у Крању пред
око осамдесетак гледалаца који су са
великом пажњом и одушевљењем пратили извођење представе и наступе
екипе која се по први пут опробала у и
овој дјелатности. Испуњена монолозима, музиком и игром представа говори
о много чему, а највише о младости и
ономе што се пропустило у најљепшим
годинама човјековог живота. Публика

Из представе „Жал за младост“

Светосавска химна
је на крају бурним аплаузима наградила
учеснике у представи, а треба напоменути да је у реализацији представе помогло и КУД „Младост“ из Љубљане,
наиме сви учесници су наступили у костимима који су посуђени од споменутог друштва.

Светосавска прослава

Традиционална Светосавска прослава одржана је 26. јануара 2013. године у Дому мјештана Примсково у

Крању. У програму су наступили чланови друштава СКПД „Свети Сава“ из
Крања, КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице, КУД „Младост“ из Љубљане,
КД „Брдо“ из Крања и СКУД „Видовдан“ из Љубљане. У препуној дворани
програм је почео Светосавском химном
у извођењу чланова фолклорног ансамбла СКПД „Свети Сава“, а настављен
је поздравним говором Јелене Радић,
водитељице програма. Након тога
фолклораши СКПД „Свети Сава“ под
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вођством Данијела Вучићевића извели
су староградске игре у веома лијепим
костимима и на веома допадљив начин,
уз музичку пратњу чланова оркестра
КУД „Абрашевић“ из Крагујевца под
вођством Милована Микице Николића.
Да и старији могу још увијек добро да
заиграју и запјевају показали су чланови ветеранске фолклорне групе СКПД
„Свети Сава“ изводећи игре из Шумадије под будном пратњом Снежане
Максимовић која је ову групу веома добро припремила не само за овај него и
за друге наступе.
Дошао је ред и на госте, а први су се
представили чланови КУД „Младост“
из Љубљане са Гламочким нијемим колом да би затим своје пјевачко умијеће
показала мушка пјевачка група СКПД
„Свети Сава“ са сплетом изворних пјесама. Још једна фолклорна група из
Љубљане имала је прилику да наступи
на овој прослави, а то су фолклораши
СКУД „Видовдан“ који су извели кореографију Слободанке Сеје Рац „Алај

Ломљење славског колача
ми се драгане ђерданићи тресу“, српске пјесме и игре из Босанске Посавине. Фолклорна група КПСХД „Вук
Караџић“ из Радовљице представила
се играма и пјесмама из Црне Траве, а
чланови КД „Брдо“ из Крања приказали

су Косовску баладу. На крају програма
домаћини, односно фолклораши СКПД
„Свети Сава“ извели су „Орачки бал“,
игре из Баната.
Предсједник СКПД „Свети Сава“ Игор
Калабић захвалио се учесницима на
веома занимљивом програму и подијелио признања за учешће и као знак
сјећања на Савиндан, веома важан дан
за српски народ.
Наставило се у истом простору са игранком која је трајала дуго у ноћ.

Слава друштва

Мушка пјевачка група СКПД „Свети Сава“

Своју славу, Савиндан, чланови СКПД
„Свети Сава“ прославили су 27. јануара
2013. године у Светосавском културном центру. Поред чланова друштва,
на слави су били гости Митар Вујиновић и Крстан Шућур, представници КД
„Брдо“ и СКД „Петар Кочић“ из Крања
који су се захвалили на позиву и честитали славу. Славски обред, освештење
славског колача и жита водио је јереј
Бранислав Тодорић уз саслужење Драгише Лазовића. Свештеник Бранислав
је у својој бесједи напоменуо важност
оваквих догађаја и очувања традиције и
културе, честитао домаћинима славу и
пожелио много успјеха у будућем раду.
Захваљујући вриједним домаћицама,
чланицама друштва, након славског обреда приређена је закуска.
Текст и фото: Душан Јовановић

Ветеранска фолклорна група СКПД „Свети Сава“
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Najlepša mama na svetu…
moja mama!
Mjesec mart je za nas, osobe ženskoga
pola, veoma razigran mjesec. Odmah na
početku dočeka nas 8. mart, a pred sam
kraj mame imaju poseban dan. Taj dan su
zabilježili i naši najmlađi folkloraši, dječija sekcija KPŠHD Vuk Karadžić iz Radovljice.
Adrijana Šućur i ja, Brigita Bratkovič
Stankić, došle smo na ideju da bi bilo nezaboravno ako bi naši najmlađi iznenadili
svoje mame. Skupile smo potreban materijal, nešto mojih radova, a djecu, onu malo
stariju, zamolile smo da napišu u nekoliko
rečenica zašto vole svoje mame. Ideju smo
predstavili na sastanku našeg Izvršnog odbora i prihvaćena je otvorena srca.
Došla je nedelja, 24. mart 2013. Djeca su
kao i obično imala probu, a mame smo zamolili neka dođu po djecu malo ranije nego
obično. Naravno, čekalo ih je iznenađenje.
Djeca su bila mnogo vrijedna, učili su pjes-

Djeca sa vođom Adrijanom Šučur
mice, pisali o mamama, a sve to su držali
u tajnosti. Kad su mame ušle imale su šta
da vide. Sva djeca su bila obučena u žute
majice našeg društva i izgledalo je kao da
je na bini zasijalo jedno veliko sunce.

Naravno, mame su bile oduševljene, svaka
je gledala svoj ponos na bini, i osmjehe na
licu pratila je poneka suza, radosnica naravno. Svakoj mami je srce bilo puno uz
tako divne riječi koje smo tom prilikom
mogli da čujemo.
Poslednja tačka našeg programa bila je pjesma „Kad si srećan …“. Pozvali smo sve
mame na binu da tu pjesmu odigraju zajedno sa djecom. Ali to nije bio kraj. Svaka
mama je dobila ružu, mali znak pažnje. A
naša veselja, velika i mala, ne bi bila kompletna ako se ne bi odigralo i kolo. Adrijana je na binu pozvala Dušana Samardžiju i
Ninu Peulju, naše odlične harmonikaše, i
kolo je počelo.

Djeca, vodja Adrijana, mame i harmonikaši

Mamama naših folkloraša praznik je čestitao i Milan Stojanović, predsjednik društva, koji je zajedno sa djecom poklonio
mamama crvene karanfile.
Djeca su svoj posao odlično odradila, a
vođi sekcije, Adrijani Šućur, ide velika pohvala za trud i odličan odnos koji je uspjela
da uspostavi sa našim Vukovim ptičicama.
Drage mame, hvala vam na svemu. Danas
i sutra i svaki dan. Jeste da smo ponekad
naporni, kako mala tako i mi, velika djeca,
ali kad povučemo crtu…najbolje ste!
Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić

Djeca sa predsednikom Milanom Stojanovićem, podpredsednikom
Bracom Radoševićem i blagajnikom Nedeljkom Vidićem
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Izborna skupština u
KPSHD Vuk Karadžić
U subotu 23. februara 2012. godine u dvorani Kolpern na Staroj Savi održana je
izborna skupština našeg društva. Cilj koji
smo postavili na sastancima prije skupštine bio je da se razriješi stari izvršni odbor i
okupi novi, koji će voditi društvo bar tako
dobro kao što je to radio stari kadar.

Prošli smo kroz sve sekcije našeg društva
i svaki predstavnik sekcije opisao je rad

u prethodnoj godini. Svoj doprinos je dodao blagajnik i naravno predsjednik društva Milan Stojanović. Prošao je kroz svoj
protekli mandat, opisao šta je sve društvo
uradilo i kako je napredovalo. Zahvalio se
svima na podršci i ruke su se počeli dizati. Prvo su se ruke digle za razrješenje
staroga odbora sa predsjednikom na čelu.
Ali društvo je veoma ubrzo dobilo novi
odbor, kojeg su potvrdile ruke u vazduhu.
A potvrdili su i novoga predsednika. U
stvari novoga staroga predsjednika Milana
Stojanovića. Sve je proteklo onako kako
treba. Glasanje je poteklo bez primjedbi i
bilo kakvih poteškoća.

Na našoj izbornoj skupštini imali smo i
visoke goste. Tu je bio Zlatomir Bodiroža, predsjednik Saveza srpskih društava
Slovenije, Mitar Vujinović, predsjednik
društva KD Brdo i Nedeljko Marić, novi
predsjednik SKD Petar Kočić. Od svakoga
posebno mogli smo čuti samo pohvale na
naš račun. Naravno igralo nam je srce od
svih toplih riječi, pohvala i savjeta koje su
nam dali za rad u buduće.
Izvještaj dramske sekcije

Predsjednik Milan Stojanović

Za dobro održanu skupštinu, naporan rad u
prošloj godini i za dobar početak rada no-

Izvještaj literarne sekcije
vom odboru slijedila je nezaboravna zabava uz bend Bumerang iz Gradiške koji se
pobrinuo da naše noge dobiju krila. Zabava je odjekivala u snežnoj noći koji je padao cijelo vrijeme naše skupštine, kao da
bi htjeo da izbriše stare tragove i napravi
mjesto novim.
Radno predsjedništvo

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić
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ГТО Бања Лука у Крању
У оквиру међународне сарадње, Градски тамбурашки оркестар је у суботу,
23. фебруара одржао цјеловечерњи
концерт у Прешерновом позоришту
у Крању. Бањалучки тамбураши су у
Словенији били гости Српског културно-просвјетног друштва „Свети Сава“
из Крања. У најави свог концерта записали су: „Српско културно-просвјетно
друштво Свети Сава, скоро четврт вијека ради на очувању и његовању српског
народног стваралаштва. Друштво „Свети Сава“, кроз рад неколико секција, од
развојне групе „Ринге раја“ за најмлађе
чланове, преко припремног, извођачког
и ветеранског фолклорног ансамбла, па
до мушке и женске пјевачке групе, покушава да отргне од заборава оно што је
лијепо и драгоцјено и што се вијекови-

ма стварало и чувало у српском народу.
Све активности друштва имају основни циљ да чланове друштва и њихове
симпатизере сачувају од асимилације и
помогну при интеграцији у словеначко

друштво, али са својим националним и
културним особинама“.
Концерт Градског тамбурашког оркестра у Крању је била прилика да се словеначкој публици представе и композиције домаћих аутора, обучене у тамбурашко рухо. Реализованим концертом
Градски тамбурашки оркестар наставио
је промоцију домаћих аутора на музичкој сцени у земљи и иностранству, са
циљем да се кроз тамбурашку музику
публици представе реномирани, али и
млади домаћи композитори.
Уз Градски тамбурашки оркестар, који
је у Крању наступио под диригентском
палицом Јелене Јованић, наступила је
читава плејада бањалучких музичара
који су уз тамбураше извели композиције Мире Јањанина, Милана Смиљанића, Златана Мирића, али и незаобилазне тамбурашке хитове, те неке од
најљепших евергрин мелодија у обради
за тамбурашки оркестар. Уз оркестар
су наступили Љубан Трбојевић, Александра Радовић, Ања Милутиновић,
Кристина Ивановић, Златан Мирић, Лукијан Ивановић, те солиста на кларинету Невен Маринковић.
Наступ бањалучких тамбураша је такође наставак сарадње у области културе партнерских градова Крања и Бањалуке. Градоначелник Крања Мохор Боготај је за чланове Градског тамбурашког оркестра приредио пригодан пријем
током њиховог боравка у Крању.
Текст и фото: Душан Јовановић
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Zora rudi,
mene pesma budi
Šta je pesma? Pesma je umetničko
delo u stihovima ili u prozi, u kome se
pripoveda i putem stilskih figura izražava
emocija. Reči pesme su najčešće poetske
prirode i rimuju se, ali postoje i pesme
sa religioznim sadržajem kao i one koje
predstavljaju slobodnu prozu. Podeliti se
mogu na umetničke, popularne i narodne.
A narodnu pesmu je pojedinac stvorio, ona
se prenosila usmenim putem i vremenom
je postala narodna svojina. Ovim pesmama
folkloraši posvećuju mnogo pažnje. U
davnoj prošlosti je svojom obrednom
porukom tekst „obezbeđivao“ siguran
ulov, bogatu letinu i zdravlje, dok je u
novije vreme sa promenom funkcije pesme
i funkcija teksta postala raznovrsna i
zabavna, ali pevačima koji neguju tradiciju
itekako važna.

Ženska pevačka grupa SKUD „Vidovdan“

Mladi članovi SKUD „Vidovdan“
I baš ta narodna pesma je 13. aprila 2013.
godine odjekivala u Gradskom muzeju
u Ljubljani. U okviru projekta „Muzeji
povezuju“, uz izložbu „Slike Balkana“,

članovi SKUD Vidovdan priredili su 1.
veče srpskih tradicionalnih pesama uz
naziv „Zora rudi, mene pesma budi“. Kao
prvi su nam se predstavili naši najmlađi
članovi pesmama: „Gusta mi magla
padnala“, „Kad se Ciga zaželi“ i „Lepa
Anka“. Naravno da su dobili gromoglasan
aplauz od publike koja je napunila Gradski
muzej. Iznenađenje večeri je svakako bila
naša „krajiška“ grupa. Momci su po prvi put
probili led pesmama „Preko polja trapću
kola“ i „Curo bebo“. Treba napomenuti da
baš te pesme odjekuju autobusom gde god
da se putuje.
Uverena sam da će naši momci oduševiti
publiku gde god da se pojave, što glasom
što stasom. Njihovoj velikoj ljubavi prema
pevanju i želji da budu što bolji pomogao
je i njihov mentor g. Milan Stojinović.
Najveći deo večeri vodile su devojke koje
su se predstavile sa 15 narodnih pesama.
U opuštenoj atmosferi pesmom su se
„prošetale“ od Bosne do krajnjeg juga
Kosova. U par pesama priključila im se
Eva Mladenović, mentor čijom zaslugom
su devojke zvučale sjajno, dok se za ritam
pobrinuo naš tapanista Stefan Samardžić.
Uz obećanje da ćemo se uskoro ponovo
sresti rastali smo se od divne publike
i prepuni pozitivnih utiska još dugo
prepričavali to divno veče.

Muška pevačka grupa SKUD „Vidovdan“

Tekst: Dragica Veselić
Foto: Dušan Jovanović
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Proleće se okrenulo,
cveće poljem šara
Davne 1900-te godine je g. Tihomir R.
Đorđević u naučne tokove na našim
prostorima prvi uveo pojam Srpski folklor,
u programskom članku svog časopisa
„Karadžić“. Primetio je da folklor nije
nauka već je to naziv za znanje o narodu.
Pojam se koristio dvojako – kao predmet
istraživanja i kao naučna oblast. Sužavao
se na usmenu književnost ili je obuhvatao
tradiciju (materijalnu kulturu, pokret i igre,
običaje, religiju, verovanja i slično).
I baš tradicija je ta zbog koje postojimo i
koja se svaki dan na neki način prepliće
sa našim životima. Ona se prenosi sa
kolena na koleno, usmenim širenjem i
verovanjem.
Dan-danas svako folklorno društvo ima
svoje predstavnike koji idu na seminare
i usavršavaju svoje znanje o različitim
oblastima igre, što teoretski što praktično,

Najmlađi

Veteranski ansambl
a zatim to što su naučili prenose na nas
igrače. Na taj način se takođe nastavlja
tradicija.

Tako je i naše društvo SKUD „Vidovdan“
20. aprila 2013. godine priredilo 3.
tradicionalni celovečernji koncert pod
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nazivom „Proljeće se okrenulo cvijeće
poljem šara“. Kao u svaki nastup ili
koncert, i u ovaj je bilo uloženo mnogo
ljubavi i truda. Želeli smo da publika
oseti zajedno sa nama svaki otkucaj srca
uz izigran korak, da uz svaku notu dožive
sa nama naše proputovanje od Bosanske
Posavine pa sve do Pčinje.

Zašarenila se bina od predivnih nošnji
uz koreografiju gđe. Slobodanke Seje
Rac pod nazivom „Alaj mi se dragane
đerdanići tresu“ – srpske igre i pesme
iz Bosanske Posavine. Igrama iz Bele
Palanke naši najmlađi članovi su nagrađeni
gromoglasnim aplauzom kao uvek do
sada.

Ujedno smo koncert povezali sa našim
najvećim hrišćanskim praznikom Uskrsom
i predstavili mnoge običaje koji su se
praktikovali nekad i sad. Posle izvedene
pevačke solo tačke krenuli smo sa igrom.
Pa reče moja pesmica:

Sledio je nastup naših „krajiških“
momaka, da bi se posle bloka otpevanih
pesama preselili svi zajedno kod Vlaha iz
Kobišnice. Pohvaliti moramo našu grupu
„veterana“ koji su uprkos tome što su bili
zajedno tek par meseci odlično izveli „Igre
iz Leskovca“. Zatim je došao trenutak
kojeg smo svi jedva dočekali, premijerno
izvođenje „Igara iz Pčinje“.

Najljepše iz Posavine djevojke jesu,
alaj im se ljudi đerdanići tresu.
Pa igraju noge makar i bose,
kao i one što cipele nose.
A proljeće se okrenulo
cvijeće poljem šara
neka ide u kolo
i ko ima i ko nema dara.

Program smo nastavili spletom narodnih
melodija uz orkestar na čijem se čelu nalazi
Dejan Erceg. Pripremna grupa nas je odvela
uz pesmu i igru u srce Srbije - Šumadiju.
A devojke su uz blok pesama najavile i
poslednju koreografiju na koncertu „Igre
iz Dimitrovgrada“ koreografa Ljubomira
Vujičina koja je bila „šlag na torti“.

Tamara Vujinović
U prepunoj dvorani „Španski borci“
pored naših roditelja, rodbine i prijatelja
imali smo i počasne goste kojima se
ovim putem zahvaljujemo na prisustvu, a
to su: gradonačelnik Ljubljane g. Zoran
Janković, paroh Srpske pravoslavne
crkve u Ljubljani g. Peran Bošković kao i
predstavnici drugih društava.
Zahvala ide i našim sponzorima: Fructal,
SMG KONTAKT, Gostilna Jelen, Portal,
Klub 12, Derbi Bar, F club, Restavracija
Ravbar, Club Palatium, Ad auto.
Naše druženje smo do kasno u noć nastavili
u Portalu i zajedno nazdravili uspešno
izvedenom koncertu.
Za kraj ovog članka bih dodala:

Prvi ansambl

Nije važno da li imaš 3 ili 73 godine, kada
si na probi ili nastupaš pred publikom, srce
zapeva, a noge zaigraju same. Nastavljati
tradiciju naših predaka, to je neprocenjivo
bogatstvo.
Zato dobrodošli u naše društvo SKUD
„Vidovdan“, bilo kao članovi ili kao
publika, uz naš moto „U KOLO“.
Srdačan folklorni pozdrav do nekog
sledećeg viđenja.

Tekst: Dragica Veselić
Foto: Dušan Jovanović

Pripremni ansambl
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Књижевно вече у СКД Слога
За успјешно представљање писане ријечи Срба у Словенији побринуло се СКД Слога из Нове Горице које је 21.
децембра 2012. године у својим просторијама организовало књижевно вече
За то вече српске писане ријечи у
тамошњем друштву окупили су се
бројни чланови друштва. СКД Петар
Кочић из Крања, као гост, жељело
је да представи своју литерарну
секцију и Секцију српских писаца која
окупља Србе и неке друге појединце
у Словенији који пишу на српском
језику. Књижевно вече је отворио
Илија Јанковић, домаћин и предсједник
друштва СКД Слога. Крстан Шућур,
вођа програма и пројекта у СКД Петар
Кочић, нагласио је да у овом друштву,
поред традиционалне културе, пажњу
посвећују и писаној ријечи.
Један од резултата је и оснивање Секције
српских писаца која удружује око
двадесетак појединаца који у Словенији
пишу на српском језику, организовање
промоције књига, литерарни сусрети,
књижевне вечери и учешће на
књижевним сусретима у Србији и
Републици Српској. Важно је нагласити
да је друштво Петар Кочић у последњих
пет година издало пет књига чланова ове
Секције. Тако смо у 2012. години издали
роман првенац аутора Остоје Шобота
„Паклени плес подивљалог анђела“.
Намјера је да се роман представи у
бројним српским друштвима, а то је
такође препорука рецензента и учесника
књижевног сусрета „Шушњар 2012“ на
коме је роман представљен августа 2012.
године.
Централни

садржај

догађања

на

Остоја Шобот, Крстан Шућур, Крстан Јаковљевић и Добрила Цвијановић
књижевној вечери је био промоција
романа. Уводно излагање је имао Крстан
Шућур, као уредник издања и самога
пројекта, који се осврнуо на поруке у
рецензији Ранка Прерадовића и Душана
Праће, познатих српских књижевника
и интелектуалца из Бања Луке. Роман
обухвата догађања из отаџбинског рата
и судбине бораца и народа Републике
Српске. Аутор је активан учесник
отаџбинског рата и вјешто је повезао
историјске чињенице и историјски пут
српског народа, а окосница романа су
ратна догађања.
На књижевној вечери аутор је објаснио
разлоге који су довели до настанка
романа, а читање и објашњавање неких
садржаја из романа су заинтересовали

посјетиоце.
Двочасовно
дружење,
представљање романа и разговор са
аутором попунили су чланови наших
секција Дрена Шобот, Љубомир Андрић,
Крстан Јаковљевић и Крстан Шућур
рецитацијама, монолозима и сатиром,
што је увеличало промоцију и дало јој
пуни културни садржај.
Веома је био занимљив разговор,
коментари и питања која су постављали
учесници
књижевне
вечери.
Примијетило се да су бројни учесници
препознали окосницу романа, историјске
чињенице и намјеру аутора да представи
догађаје из отаџбинског рата и остави
писани траг о тим догађајима.
Домаћин је припремио пријатно
дружење, чланице СКД Слога су
српским специјалитетима угостили све
посјетиоце, вече дружења од око пет
часова је било испуњено разговором,
рецитацијама и сатиричним садржајем.
Могло се примијетити да чланови у
друштвима показују интерес за писану
ријеч и то се мора имати у виду. Писана
ријеч ће придонијети да се избјегне
асимилација и сачува идентитет српске
заједнице у Словенији и расијању.
За успјешно организовање поменуте
књижевне вечери друштву Слога
и његовом предсједнику припадају
заслуга и захвалност.

Остоја Шобот, Крстан Шућур, Крстан Јаковљевић

Текст и фото: Крстан Шућур
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Крајишко прело
Ово је већ треће традиционално годишње окупљање Крајишника овдје у Крању, у просторима СКД „Петар
Кочић“ Крањ које је и организовало окупљање.
Наравно, крајишко прело је окупљање
свих оних који осјећају да долазе са
подручја Босанске Крајине, као и свих
пријатеља Крајишника. Тако је било
и овога пута, људи су се окупили са
простора Горењске, Нотрањске и Беле
Крајине.
Што се тиче садржаја прела и
гостију, морамо бити задовољни и
захвални свим нашим чланицама и
члановима друштва, као и гостима
наших пријатељских друштава: СКУД
„Кочевје“, КПШХД „Вук Караџић“
Радовљица и СКПД „Свети Сава“
Крањ, који су нас обрадовали својим
доласком и учествовањем у програму
и дружењу. Веома смо поносни што
се нашем дружењу одазвао наш
свештеник, отац Бранислав. Обављено
је освештење водице. Прело је почело
старом игром Капање (Прстовање). То
је веома занимљива стара игра у којој
се такмиче двије екипе од четири до
шест играча једна против друге. Сто
на којем се игра обавезно мора бити
прекривен подебљом деком да се не
би чуло звецкање новчића приликом
подкривања. Један од играча почиње са
подбацивањем (сакривањем) новчића
(прстена). На располагању има 11
приглавака. Сви играчи из једне екипе
будно прате играча из противничке
екипе који крије новчић где је и под који
приглавак подбацио новчић. Ако екипа
која тражи новчић успе да га испод прва

два подигнута приглавка пронађе, онда
она преузима подкривање. Уколико га
не пронађе испод прва два приглавка,
постоји опасност да слиједећим дизањем
приглавка пронађе патку, али тада
противник добија 10 поена. Противник
мора тражити празне приглавке, тако да
на крају остану четири приглавка. Тада
противник може подигнути заједно
два приглавка. Ако пронађе новчић,
преузима подкривање, у супротном
противник има четири поена. Играчи као
екипа судјелују код тражења новчића.
Сваки играч каже свом капитену свој
ишћел где он мисли да је новчић.
Капитен на основу договора диже један
по један приглавак. Игра тако траје док
једна од екипа не сакупи 101 поен. Овом
приликом највише знања и умешности
је показала екипа СКУД „Кочевје“, на
челу са својим предсједником Стојаном
Миловићем. То је показао и резултат,

јер су освојили прво мјесто. Друга је
била екипа СКД „Петар Кочић“ и трећа
ШКПД „Вук Караџић“. Но, све у свему
једно предивно вече са доста добре
хране, (пите, купуса, уштипака, сланине
и пасуља на Крајишки начин у режији
Љубе Андрића). Било је добре музике,
дружења и наравно хумора. Играло се
и пјевало све до раних јутарњих сати.
„Крајишко прело“ је једно лијепо
окупљање Крајишких Срба на коме
се људи друже уз добру музику и
старе наше специјалитете. Као низ
најљепших бисера низале су се једна за
другом пјесме о завичају. Било је доброг
расположења у изобиљу, а пјесме и
игре до изнемоглости. Оваква дружења
постала су традиционална и редовно
добро посјећена.
Било је то „прело над прелима“ у
организацији
СКД „Петар Кочић“
Крањ, на коме су виђени обичаји и
култура Крајишника. Јекнула је песма
„Крајишници, ђе ћемо на прело“.
О добром расположењу у наставку
програма бринули су: вођа музичке
секције друштва Недељко Милојчић,
вођа пјевачке мушке групе Бошко
Кричковић, хармоникаши Синиша
Ђаковић, Ђорђе Поповић, Обрад Т,
Зец из Мајдана РС. Специјални гости
друштва - гуслар Зоран Миловић и
пјевачка група са подручја Црне Горе,
Пљевља. Играло се и пјевало до раних
сати слиједећег дана.
Предсједник
Српског
културног
друштва „Петар Кочић“, Неђељко Марић, у свом обраћању поздравио је све
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чланице и чланове друштва као и госте.
Посебно се захвалио оцу Браниславу,
Стојану Миловићу, предсједнику СКД
„Кочевје“, Николи Тодоровићу делегату
у Скупштини дијаспоре и Срба у региону, Басари Пери представнику КПСХД
Вук Караџић, Радоману Крговићу и Снежани Максимовић из друштва Свет Сава
Крањ који су својим присуством увеличали ово дружење. На крају је Неђељко
Марић подијелио екипама признања
друштва за њихово учешће на турниру
Капања. Позвао је све присутне да идуће
године буду гости Крајишког прела СКД
„Петар Кочић“ из Крања, што су присутни поздравили овацијама.
Текст и фото:Неђељко Марић

Humanitarna pomoć
SKD „Sloga“ iz Nove Gorice je 2013.
godinu započelo radno. Pred Božić, 6.
januara, bili smo u jednoj humanitarnoj
akciji. Obišli smo porodicu Barudžija.
Kao predstavnici Društva, moj imenjak
Dragan Savanović i ja uručili smo 100
evra humanitarne pomoći samohranom
ocu Radovanu. Toj akciji pridružili su se
sveštenik Miroslav Ćirković, S. Jačimović
i Z. Antić sa po 20 evra.
Radovan i njegovo troje djece žive u
jednom malom selu Ročinj u opštini Kanal
ob Soči. Radovan, rodom iz Mrkonjić
Grada, kao izbjeglica dolazi u okolinu

Drago Savanović uručuje pomoć

Novog Sada. U novoj sredini upoznaje
djevojku sa kojom stupa u bračne vode
i ubrzo dobijaju dvije prelijepe kćerke,
Dajanu i Dejanu. Ovde se ne ustaljuje,
put ga vodi dalje. Dolazi u Sloveniju, u
već spomenuti Ročinj. Tu se zapošljava i
uskoro postaje po treći put otac. Na svijet
dolazi sin Milorad.
Poslije godinu dana sve se okreće
naopako. Radovan se razilazi sa životnom
saputnicom i ostaje (kao podstanar) sam
sa troje maloljetne djece. Da bi zlo bilo
veće, ubrzo ostaje i bez posla. Kako nam
je rekao, dobija neku simboličnu socijalnu

pomoć što je samo jedna kap vode u veliko
more. Sve troje djece pohađaju osnovnu
školu u Kanalu, Dajana (10 god) peti
razred, Dejana (9 god) četvrti razred i
Milorad (6 god) prvi razred.
Ovom prilikom pozivam sve čitaoce
Mostova i sve ljude koji bi mogli da
pomognu ovoj porodici da to učine na bilo
koji način. Radovan kaže najsrećniji bi bio
kad bi imao kakvo takvo zaposlenje.
Radovan Barudžija tel.: 070 303 806
Tekst i foto: Dragan Savić
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Новости из
КУД Младост
Светосавска прослава

Суботње вече, 26. јануара 2013. године
у Дому мјештана Примсково у Крању
уљепшао је традиционални догађај
„Светосавска прослава“ чији је организатор било СКПД „Свети Сава“ из
Крања. Међу гостима били су и чланови КУД „Младост“ из Љубљане и
заједно са другим фолклорашима са
живим и шареноликим наступима одушевили тамошњу публику. Ове године
КУД „Младост“ наступило је са кореографијом Миливоја Ђуровића, односно
играма из Гламоча, под вођством Александра Штрпца. Поред домаћина СКПД
„Свети Сава“ и КУД „Младост“, на
„Светосавској прослави“ наступили су
још КД „Брдо“ из Крања, КПСХД „Вук
Караџић“ из Радовљице и СКУД „Видовдан“ из Љубљане.

Пета дјечија фолклоријада

И ове године, 2. фебруара, КУД „Младост“ припремило је и извело дјечију
фолклоријаду и то пету по реду. Поред
домаћина и њихових дјечијих ансамбала, на фолклоријади су наступили
и најмлађи чланови КУД „Младост“;
Разбој, Република Српска; МФС „Калина“, Љубљана; ФС „Љиљан“, Љубљана;
КПШХД „Вук Караџић“, Радовљица и

Прели, прело

Дјечија фолклоријада
ФС „Емона“, Љубљана. То је била прилика да све дјечије групе покажу шта
су ново научиле; својим наступима ансамбли су одушевили публику која је
испунила дворану Духовног центра св.
Антона у Љубљани.

Регионални сусрет

Организатор Регионалног сусрета фолклорних група и пјевача народних пјесама мањинских етничких заједница
која дјелују на подручју Словеније је
сваке године Јавни фонд РС за културне дјелатности, Подручна испостава

Љубљана. Сцена овогодишње манифестације, 2. фебруара 2013. године, била
је дворана Центра културе Шпански
борци у Љубљани. Из КУД „Младост“
на сусрету је учествовао Први ансамбл са кореографијом Миливоја Ђуровића „Игре из Гламоча“ под вођством
Александра Штрпца који се успјешно
представио бројној публици. Ређали су
се наступи и других фолклорних група
које су на својствен начин приказале
културно насљедство различитих етничких заједница.

Прели прело

Фестивал „Прели прело“ организовало је већ трећу годину заредом Српско
културно друштво „Понтес-Мостови“
из Трста. У суботу 09. марта 2013. је у
Словеначком сталном позоришту у Трсту, пред пуном двораном, припремило занимљиво вече народних игара и
пјесама из српске културне традиције.
Наступиле су фолклорне групе Моравице (Хрватска), Руска фолклорна група „Родник“ из Трста, „Санта Горициа“
из Горице, Италија, КУД „Младост“
Љубљана, Фолклорна група „Тине Рожанц“ и Фолклорна група „Емона“ из
Љубљане. Фолклораши КУД „Младост“
наступили су са кореографијом Дејана
Милисављевића „Игре из околине Него-
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тина“, влашке игре, и својим наступом
одушевили су све присутне у дворани,
а као награду добили јак и дуг аплауз.

Тринаести фестивал

На овогодишњем, 13. фестивалу фолклорних група ССДС који је одржан
23. марта 2013. године у дворани Културног храма Игнација Борштника у
Церкљама на Горењској наступило је
десет фолклорних група из друштава
која су чланови Савеза српских друштава Словеније. Приказане су српске игре
и пјесме из различитих крајева, које је
жири оцјењивао и на основу тих оцјена
одређено је које ће групе имати прилику
да наступе на 18. европској смотри српског фолклора дијаспоре и Срба у региону која је ове године у Нишу. Културно
умјетничко друштво „Младост“ наступило је у ревијалном дијелу са кореографијом Миливоја Ђуровића „Игре из
Гламоча“ у извођењу Првог ансамбла.

Наступ у ОШ Залог

Други ансамбл КУД „Младост“ учествовао је 6. априла 2013. године на прослави мјесне заједнице која је била у
Основној школи Залог. Фолклораши су
наступили са кореографијом „Игре из
околине Лесковца“

Васкрс

Чланови КУД „Младост“ труде се да
очувају српску народну традицију и
обичаје, тако су у великом броју присуствовали великом вјерском догађају,
највећем хришћанском празнику Васкрсу, који је ове године био 5. маја, и заједно га прославили са великим бројем
вјерника пред храмом Св. Ћирила и
Методија у Љубљани. Најмлађи фолклораши су са корпама ишли около и
дијелили обојена васкршња јаја. Млађи,
односно други ансамбл, представио се
кореографијом „Игре из околине Лесковца“.

Смотра у Делницама

ОШ Залог

Смотра фолклора у Делницама

Први ансамбл је 18. маја 2013. учествовао на Међународној смотри фолклора
у Делницама у Хрватској. Након мимохода улицама Делница фолклораши су
наступили на смотри са кореографијом
Дејана Милисављевића „Ђурђевдан
у Пасјану“, игре и пјесме из околине
Гњилана.

Мошћански дан комшија

Чланови КУД „Младост“ присуствовали су 28. маја 2013. догађају под називом „Мошћански дан комшија“ Љубљана-Мосте на којем је учествовао велики
број различитих друштава са разним
дјелатностима. Чланице друштва припремиле су традиционална српска јела
и посластице, а посебно су били популарни уштипци на које се чекало у колони. Фолклораши су наступили са двије
групе, дјечији ансамбл под вођством
Бојана Антонића представио се кореографијом „Игре из Србије“, а Други
ансамбл под вођством Дејана Војводића
и Микија Шешића одиграо је кореографију „Ђурђевдан у Пасјану“.

Поздрав љету

КУД „Младост“ је и ове године припремило и извело концерт народних
игара и пјесама под називом „Поздрав

љету“. Концерт је одржан 8. јуна 2013. у
дворани Духовног центра св. Антона у
Љубљани. Пред пуном двораном приказане су пјесме и игре из разних крајева.
Концерт је након поздравног говора и
увода водитеља Саше Панића отворила
дјечија група, под вођством Сузане Јагодић, пјесмама „Игра коло“, „Таши, таши
танана“ и „Иде маца око тебе“. Они
мало старији одиграли су игре из Ужица, да би се средњи узраст, под вођством
Бојана Антонића, представио „Играма
из околине Лесковца“.
У другом блоку прво су се представили гости из Нове Горице, фолклораши
СКД „Слога“ играма из Босилеградског
Крајишта, да би потом дјечији ансамбла
КУД „Младост“ одиграо игре из Србије,
а припремни ансамбл игре из Биначке
Мораве.
У трећем блоку прилику су добили гости
из Трста, чланови СКУД „Понтес-Мостови“ и представили се играма из Пчиње.
Нова група КУД „Младост“ наступила
је играма из горње Ресаве док је средњи
узраст приказао Девојачко коло.
Четврти блок започели су фолклораши СКПД „Свети Сава“ из Крања који
су кореографију Данијела Вућићевића
„Игре из скопске Црне Горе“, за коју су
добили Златну плакету на 18. европској
смотри српског фолклора дијаспоре и
Срба у региону, приказали и публици
у Љубљани. За сам крај остављена је
кореографија „Игре из Босилеградског
Крајишта“ коју су извели чланови Првог ансамбла КУД „Младост“ и својим
наступом одушевили публику као,
уосталом, и сви ансамбли који су наступили на овом концерту.
Текст: Душан Јовановић
Фото: Д.. Јовановић и Дејан Војводић
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Brđanke kroz
vekove Beograda
U atrijumu Gradske kuće u Ljubljani, u utorak, 9. aprila, svečano je otvorena izložba „Vekovi Beograda /IX - XX. vek/“.
Izložbu je otvorio gradonačelnik Ljubljane, Zoran Janković, a program su obogatile i „Brđanke“, ženski vokalni sastav
KD „Brdo“ iz Kranja, pesmama iz centralne Srbije.
Izložbu „Vekovi Beograda“ koja prikazuje Beograd od prvog spominjanja do kraja
20. veka, pripremio je Istorijski arhiv Ljubljane u saradnji sa Istorijskim arhivom
Beograda. Posebnu težinu izložbe predstavlja deo koji pokazuje istorijsku povezanost slovenačkog i srpskog naroda, te
osobe koje su ostavile veliki pečat i u jed-

noj i u drugoj zemlji, kao što su na primer
Davorin Jenko, slovenački kompozitor
koji je radio u Srbiji i između ostalog komponovao srpsku himnu „Bože pravde“,
te Edvard Rusjan, vazduhoplovni pionir.
Izložba pruža mogućnost upoznavanja Beograda i njegovog identiteta kroz vekove,
a u isto vreme i ukazuje na značajnu po-

Dragan Gačić

Brđanke

vezanost glavnih gradova Slovenije i Srbije. Uostalom, o tome svedoči Sporazum o
bratimljenju između Ljubljane i Beograda,
potpisan 24. novembra 2010. godine. Otvaranje izložbe bila je prilika da Sporazum o
saradnji sklope i istorijski arhivi.
Izložbu je otvorio gradonačelnik Ljubljane
Zoran Janković. Pozdravni govor održali
su i direktor Istorijskog arhiva Ljubljane,
mag. Bojan Cvelfar, direktor Istorijskog
arhiva Beograda Dragan Gačić kao i
zamenica gradonačelnika Beograda Tatjana
Pašić. Program je obogaćen nastupom
„Brđanki“, ženskim vokalnim sastavom
KD „ Brdo“ iz Kranja, koje su izborom
pesama iz Centralne Srbije još dodatno
doprinele da se duh Srbije i Beograda oseti
i u Sloveniji.
Izložba je bila otvorena do nedelje, 12.
maja 2013.
Tekst: Eva Mladenović

Zamenik gradonačelnika BG Tatjana Pašić i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković

Foto: Dušan Jovanović
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Ringaraja –
festival naših najmlađih
U organizaciji Kulturnog društva Brdo, u subotu 16. marta 2013. je u Kranju održan 2. međunarodni dečiji festival
folklora „Ringaraja festival 2013“
Učešće na festivalu uzeli su naši drugovi, članovi KUD „Jugos“ Minhen, KUD
„Pontes-Mostovi“ Trst, KUD „Vidovdan“
Linz, SKUD „Vidovdan“ Ljubljana, KPŠHD „Vuk Karadžić“ Radovljica i FS
„Voše“ sa svojim dečijim ansamblima. Naravno, predstavili su se i naši najmlađi, Cicibanska i Omladinska sekcija KD „Brdo“.
Pored prilike da najmlađi iz ovih društava
zablistaju na sceni, to je ujedno bila i prilika za upoznavanje, druženje i ostvarivanje
novih prijateljstava među decom iz raznih
društava i krajeva.
Svih 90 minuta programa publika je bila
oduševljena. Šta ima slađe od toga da nam
naša zlatna, slatka dečica prikažu kako neguju i šire svoju kulturu i tradiciju. Da bi
sve zajedno bilo još zanimljivije, program
je vodila poznata voditeljka RTVBN Violeta Papić Stamenković.
Posle zvaničnog programa festivala su se
svi zajedno - deca, roditelji, bake i deke veselili, pevali i igrali uz poznatu estrad-

nu umetnicu Ćanu, Zavičajno jato i Deki
bend.
Ono što nas sve skupa najviše veseli i raduje jeste činjenica da smo u redove našeg
društva uspeli da dovedemo vrlo veliki
broj mladih - dece i omladine koja su kroz

pesmu, igru i običaje zavolela svoju kulturu i tradiciju - zbog kojih smo ovaj festival
i organizovali.
Tekst: Milan Glamočanin
Foto: Foto arhiv KD Brdo
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Десете ђурђевданске игре
Традиционалан и широј публици познат целовечерњи концерт фолклорног ансамбла Културног
друштва „Брдо“ из Крања, ове године јубиларни десети, одржао се 8. јуна у Културном храму Игнација
Борштника у месту Церкље на Горењскем.
На овогодишњем јубиларном концерту
као специјални гости вечери представили
су нам се наши драги пријатељи из
КУД „Светозар Марковић“, Нови
Сад. Укупно 4 фолклорне секције КД
„Брдо“ различитог узраста, више од 100
чланова, у једној вечери представило је
причу која се писала свих десет година.
Програм је отворила женска вокална
група „Брђанке“. Најмлађи Цицибани
представили су се сплетом песама из
Србије, Омладински ансамбл приказао
нам је Игре из Врањског поља и Игре из
Босилеградског Крајишта, Ветерански
ансамбл представио се Играма из
Ужица, а Извођачки ансамбл приказао
је сплетове игара са разних подручја
које су научили и вредно приказивали
свих ових година. Наши гости из КУД
„Светозар Марковић“ представили су
се кореографијама Игре из београдске
Посавине, Српске свадбене игре и
песме из Призрена и Српске игре из
Кумановског поља. Као изненађење
за пуну дворану већ одушевљених

КУД Светозар Марковић Нови Сад

Заједничка фотографија
гледалаца, Извођачки ансамбл КД
„Брдо“ и фолклораши КУД „Светозар
Марковић“, за сам крај заједно, као једна
велика породица, извели су „Косовску
баладу“, Игре и песме са Косова,
кореографа Драгана Миливојевића и
Немање Костантиндиса. Кореографија
између осталог у својој причи садржи и
мотив битке на Косову пољу који никога
у публици није оставио равнодушним.
Иначе, наша прича почела је пре
тачно десет година. Пошто је фолклор

изузетно вредан сегмент наше историје
и традиције, чланови КД „Брдо“ Крањ
одлучили су да организују целовечерњи
концерт и на тај начин прикажу на
који начин негују и чувају своју
традицију. Манифестација је названа
„Ђурђевданске игре“ управо због јако
много народних обичаја који се везују
за хришћански празник Ђурђевдан.
Народни обичаји, традиција, лепота,
младост, разиграност, весеље, љубав,
песма и игра присутни су у нашем раду
већ од самог почетка, а током рада,
захваљујући уложеном труду, тога је
из године у годину било све више. При
самој градњи наше приче небројено
пута наишли смо на несебичну помоћ
разних људи, од стручњака који су нам
помогли да одаберемо прави пут, до
наших златних родитеља који су нас
све ово време бодрили, били уз нас и
несебично нам помагали да остваримо
наш циљ, а то је „очувати и ширити
нашу културну баштину у данашњем
савременом друштву“. И ето тако, са
тим циљем, радимо већ дуги низ година,
из године у годину преносимо све што
смо научили на млађе генерације, а при
том још увек сами учимо, јер учењу у
људском животу никад нема краја.
На
10.
ђурђевданским
играма,
представили смо причу коју смо
уложеним трудом и радом писали свих
ових година. Обећавамо да се сама
прича ту не завршава, њено писање се
наставља…

КД Брдо и КУД Светозар Марковић

Текст: Тијана Вујиновић
Фото: Фото архив КД Брдо
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Четврти Кочићеви
дани у Крању
Опет је дошло вријеме да са радошћу и поносом обавијестимо јавност да смо одржали
четврте „Кочићеве Дане“ у Крању

Први дан „Кочићевих дана“

Велика културна приредба почела је у
петак вече 14. јуна у простору друштва,
Савска ц. 34, Крањ. Приредба под именом „Вече поезије и прозе“ окупила је
многе успјешне Србе који живе и раде
у Републици Словенији и пишу на матерњем, српском језику. Неки од присутних гостију: Маринко Јагодић Маки,
Смиљана Илић, Јордан Ставров, Марта
Цвијановћ, Неда Галијаш, Бранко Баћовић, Радослав Миловановић, Милан Аксентијевић и домаћини Остоја Шобот и
Крстан Шућур. Многи међу њима су
већ написали и издали своје књиге, писане на српском, поједини и преведене
на словеначки језик. Поред писаца били
су присутни представници друштава
и удружења: Мија Алеш председница
ЗКД Крања, Душан Јовановић секретар
ССДС и уредник часописа Мостови.
Књижевној вечери присуствовало је и
двадесетак чланова нашег друштва и
друштва „Свети Сава“ Крањ. Програм
је отворио гуслар Пајо Вученовић.
Прва је наступила наша најмлађа, тамнопута учесница програма Лариса Ми-

Учесници литерарне вечери
лојчић са пјесмицом „Моја пјесмица“.
Писци су поред поезије у првом кругу,
представили у другом кругу, како своја
дјела, тако и дјела знаних српских писаца. Марта Цвијановић из друштва
Михајло Пупин из Љубљане је представила познатог српског писца Јована
Јовановића–Змаја. Такође су представљена дјела Петра Кочића, Бранка Ћопића и Иве Андрића. Скупу се обратила
и предсједница ЗКД (Савез културних

друштава Крања) Мија Алеш. Похвалила је организацију и извођаче програма.
На крају се скупу обратио и Неђељко
Марић, предсједник СКД „Петар Кочић“, поздравио присутне, захвалио
се свима на одзиву и сарадњи писаца
са друштвом. Наставићемо сарадњу и
даље јер је то један од начина како сачувати српски идентитет у Републици
Словенији.
Позвао је све присутне на закуску и наставак дружења у нешто другачијој атмосфери.

Други дан „Кочићевих дана“

Фолклораши -ветерани СКД Петар Кочић

Другог дана „Кочићевих дана“ у Крању
изведен је културно забавни програм
у Шмартинском дому КС Стражишче.
Манифестација за памћење. Дворана
премала да прими све посјетиоце приредбе. Веома добро припремљен мјешовити програм у којем су учествовали:
мушка пјевачка група СКД „Петар Кочић“ и народни гуслар из Кочевја Зоран Миловић. У фолклорном програму
су учествовала четири српска културна
друштва: СКПД „Свети Сава“ Крањ,
КПСХД „Вук Караџић“ Радовљица,
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СПД „Никола Тесла“ Постојна и СКД
„Петар Кочић“ Крањ. На приредби су
били предсједници и представници
друштава: Стојан Миловић председник СКД „Кочевје“, Милан Стојановић
предсједник КПСХД „Вук Караџић“,
Боро Мирић предсједник СПД „Никола Тесла“ Постојна, Звоне Гантар ФС
„Сава“ Крањ. Приредби је присуствовао и свештеник православне цркве у
Крању Бранислав Тодорић.
Програм је отворила веома симпатична
водитељка Дијана Кричковић. Поздравила је све присутне и позвала пјевачку
групу СКД „Петар Кочић“ да се представе пјесмама: „Грмеч горо“ и „Питају
ме одакле си брате“. Након тога водитељка је позвала литерарну секцију
СКД „Петар Кочић“ да кроз монологе
представи дјела Петра Кочића. Вођа
литерарне секције Остоја Шобот и чланови Крстан Шућур и Жарко Бундало,
веома добро су представили неколико
познатих дјела Петра Кочића: „Јазавац
пред судом“, „Ђак Симеун“, „Змијање“,
„Мргуда и Јаблан“. Присутна публика је
извођаче наградила дуготрајним аплаудирањем.
Затим је наступио народни гуслар Зоран Миловић из Кочевја. Мислим да
није било присутног у дворани, а да му
се нису длаке најежиле кад је гуслар
почео испјевавати лирске пјесме уз звуке гусала. Он је такође био награђен
огромним аплаузом присутне публике. После њега, ветеранске фолклорне
групе СКПД „Свети Сава“, СПД „Никола Тесла“, КПСХД „Вук Караџић“ и
СКД „Петар Кочић“ показале су велико
умијеће и приказале оригиналне игре из
својих родних крајева. Тешко је то оп-

Гуслар Зоран Миловић
исати, то се мора доживјети и видјети.
Громогласне овације публике из препуне дворане, за све учеснике фолклораше. Одличне игре из БиХ и Србије одигране су у веома доброј атмосфери без
оцјењивача и такмичарског духа. Иако
аматери, са пуно емоција одрадили су
своју улогу веома добро.
На крају, скупу се обратио предсједник
друштва Неђељко Марић, поздравио све
присутне, захвалио се свим учесницима
у програму, изразио наду да ће сарадња
између друштава бити још боља и подијелио признања за све фолклорне групе које су учествовале у програму.

Трећи дан „Кочићевих дана“

Спортски центар у Храстју поред Крања
већ у 10 часова је оживио. Почело је
окупљање екипа и учесника планираног програма. Турнир у малом фудбалу
почиње у 12 часова. Окупило се седам
екипа из Крања, Љубљане, Јесеница.

Све је спремно и за роштиљијаду и пикник. Око 15 часова на окупу је преко
150 посјетилаца и учесника у програму.
Све се одиграва веома брзо и квалитетно. Вријеме веома повољно за шетњу,
па су многи шетачи свратили на добар
бањалучки ћевап. Масован одзив је изненадио и нас организаторе, јер нисмо
били спремни на толики број посјетилаца. Све се завршило у најбољем реду.
Током три дана у програму је наступило
више од 120 учесника, а угостили смо
преко 400 посјетилаца наших програма.
Фудбалске екипе су биле веома квалитетне. У финалу су се састале две најбоље екипе: Кровство-Домазет Нова Горица и Петар Кочић-Крајишници. Доста
млађа екипа Кровство-Домазет побједила је резултатом 2:1. Веома занимљива
утакмица, а на крају много млађа екипа,
са нешто више среће, осваја турнир:
1. Кровство-Домазет
2. Петар Кочић - Крајишници
3. Душан Силни
Као свих претходних, и ове године се
чула ђурђевданска труба направљена од
љеске и јасена. Трубач Милан Праћа,
препознатљив у Крању, већ двадесетак
година чува ову традицију. Одржано је и
бацање камена с’ рамена, традиционално такмичење са Змијања. У бацању је
учествовало 16 бацача камена са рамена. Најбољи бацач камена је био Велимир Ковачевић из Љубљане, а други је
Мићо Боснић из Крања.
Програм су суфинансирали Градска
општина Крањ и ЈСКД Републике Словеније
Текст и фото: Неђељко Марић

Трубач Милан Праћа
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Deseti etno festival Hrastnik
U organizaciji SKD „Sava“ Hrastnik održan jubilejni 10. etno festival Hrastnik 2013.
Festival je održan 15. juna 2013. godine
u sportskoj dvorani Hrastnik pred velikim
brojem ljubitelja folklorne umjetnosti koji
su ispunili tribine sportske dvorane u Hrastniku. Na festivalu je učestvovalo osam
folklornih grupa koje su prikazale devet koreografija. Nakon pozdrava gostiju, među
kojima su bili Milan Jerič, načelnik opštine
Hrastnik, Snježana Rajlić, načelnica opštine Novi Grad, kao i predstavnici društava,
voditeljka programa Maja Knežević pozvala je na binu Milana Jeriča koji je u ime opštine Hrastnik toplim i lijepim riječima pozdravio učesnike programa i sve prisutne.
Program su otvorili domaćini, članovi
SKD „Sava“ izvodeći koreografiju „Oj
Jelo, Jelena“, igre i pjesme iz Šumadije, i
svojim nastupom oduševili kako članove
društva i sugrađane tako i sve prisutne u
dvorani. Nakon domaćina, na red su došli njihovi dugogodišnji prijatelji iz Novog
Grada, folkloraši KUD „Una“ koji su već
nekoliko godina stalni gosti na ovom festivalu i koji sa SKD „Sava“ imaju dobre
i plodne odnose. Gosti iz Novog Grada
predstavili su se koreografijom „Srpske
igre sa Kosova i Metohije“ i svojim nastupom oduševili publiku koja ih je nagradila
burnim aplauzom. Iz komšiluka, iz obližnjeg Trbovlja, stigla je folklorna grupa
„Svoboda“, takođe čest gost festivala, koja
se predstavila igrama iz Koroške. Mlađi članovi KD „Brdo“ iz Kranja izveli su
koreografiju „Oro se vije kraj manastira“,
igre i pjesme iz Bosilegradskog Krajišta, a
kako to obično biva, najmlađi pokupe najviše simpatija i aplauza. A onda se dvora-

Ženska pjevačka grupa KUD „Una“
nom zaorila pjesma. Muška pjevačka grupa KUD „Una“ iz Novog Grada otpjevala
je krajiške pjesme i, malo je reći, oduševila
sve prisutne. Da napomenemo da je spomenuta pjevačka grupa na 18. evropskoj
smotri srpskog folklora dijaspore i Srba
u regionu koja je održana u Nišu osvojila
specijalnu nagradu kao najbolja pjevačka
grupa, a da su to zaslužili pokazali su i
na ovom festivalu. Mlađa grupa, odnosno
pripremni ansambl SKUD „Vidovdan“ iz
Ljubljane ovdašnjoj publici predstavio se
izvođenjem koreografije „Prođe mile kroz
naš kraj“, igre i pjesme iz centralne Srbije,
da bi nakon njih na scenu stupili članovi
SKD „Novo Mesto“ i odigrali koreografiju
pod nazivom „Igre sa planine Grmeč“.
Još jedno društvo koje je učestvovalo na
evropskoj smotri u Nišu imalo je priliku
da se pokaže i na ovom festivalu, a to su
folkloraši SKPD „Sveti Sava“ koji su se

predstavili koreografijom „Na sred selo
tapan čuka“, igre iz skopske Crne Gore za
koju su na spomenutoj smotri u Nišu dobili
Zlatnu plaketu. Zanimljiva koreografija sa
lijepim nošnjama privukla je pažnju publike koja je sa zadovoljstvom pratila njihov
nastup. I onda ponovo još jedna koreografija koja je prikazana u Nišu, i to od strane
gostiju iz Novog Grada, koji su izveli „Igre
iz Novskog potkozarja“, a nakon njih, na
kraju izvođačkog dijela programa, zajednički su nastupili članovi KUD „Zavičaj“
iz Klagenfurta i SKD „Sava“ iz Hrastnika i
izveli koreografiju „Dođi Jelo, dođi dušo“,
igre iz leskovačke Morave.
Na samom završetku festivala Cvijetin
Nešković, predsjednik SKD „Sava“, podijelio je zahvalnice svim učesnicima u
programu, a pored njih, zahvalnice za višegodišnju pomoć u organizaciji festivala
dobili su: Opština Hrastnik, Steklarna Hrastnik, OŠ Heroja Rajka Hrastnik, Moda
d.o.o. Trbovlje.
Milan Kukavica iz Novog Grada dobio je
priznanje za područje kulturne saradnje
među društvima.
Nakon toga svi učesnici i gosti preselili su
se u obližnji Dol pri Hrastniku gdje je u
kafani Gurman priređena večera, a zatim i
zabava koja je trajala do kasno u noć. SKD
„Sava“ iz Hrastnika i ovog puta se pokazalo kao dobar organizator festivala, što daje
nadu da će budući festivali biti sve bolji i
bolji.

KUD „Zavičaj“ Klagenfurt i SKD „Sava“ Hrastnik

Tekst i foto: Dušan Jovanović
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U susret ljetu
Kulturno- umjetnički program na Glavnom trgu u Kranju 22.06.2013.
Organizator: Savez kulturnih društava Kranja.
Održana još jedna velika priredba na kojoj je veoma uspješno predstavljeno naše
društvo. Pored našeg društva učestvovalo je još jedanaest društava učlanjenih u
SKD Kranja. Izveden je veoma šarolik i
zanimljiv program: poezija, karikature,
pjevački hor, folklor i kulinarstvo. Svim
prisutnim društvima i gostima obratila se
Mija Aleš, predsednica Saveza kulturnih
društava Kranja.
Veliki broj štandova je bio poređan na
Glavnom trgu Kranja na kojima su društava izložila svoje radove i umjetnička odnosno pisana djela. Među tim štandovima
jedan štand bio je rezervisan za SKD Petar
Kočić Kranj. Naše vrijedne dame pripremile su više vrsta specijaliteta od tjestenina iz Bosanske krajine, banjalučke regije.
Vrijedne ruke naših članica: Dragice Šu-

Ostoja Šobot u ulozi Davida Štrpca

Pogled na mjesto održavanja priredbe
ćur, Slavice Marić, Nade Stupar i Mire Miljić veoma vješto i dobro su pripremile pite
sa sirom, kvašene kolačiće, slani sir i slatke kolačiće. Sve su to na štandu dijelile

prisutnim gostima koji su iskazali veliku
želju da probaju specijalitete naših članica.
Za štandom su radili Dragica Šućur, Mira
Miljić i Stevo Stupar koji je nudio gostima
domaću rakiju šljivovicu. Takođe, na izloženom stolu bila je izložba slika, kućne radinosti i starih predmeta: preslica sa kudjeljom pređe i vreteno, grebena za pripremu
pređe, izložen je stari telefon iz početka
19. vijeka, mnogobrojne slike sa korida
Stričići i Grmeč i mnoge knjige i prospekti
banjalučkog Zavoda za turizam koje je posjetiocima veoma uspješno tumačio Krstan
Šućur i na taj način promovisao Banjaluku,
odnosno turizam Republike Srpske.
Naš štand je posjetila i zamjenica gradonačelnika grada Kranja Nada Mihajlović
koja je bila oduševljena našom ponudom.
Monolog iz Kočićeve pripovjetke „Jazavac pred sudom“ u ulozi Davida, izveo je
Ostoja Šobot. Svojim nastupom David je
izazvao veliko zanimanje prisutnih gostiju.
Naše društvo je opisao i predstavio prisutnim gostima predsednik društva Neđeljko
Marić.
Koordinator programa, Igor Kalabić, zahvalio se svim prisutnim društvima i nevladinim organizacijama na učešću u programu, kao i posjetiocima koji su došli u
velikom broju.
Tekst i foto: Neđeljko Marić

Štand SKD „Petar Kočić“
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Свете Тројице слава СКПД „Слога“
Кад би сваки човјек на свијету усрећио
барем једног човјека,
читав свијет би био срећан!!!
Настављајући традицију, СКД „Слога“
из Нове Горице је и ове године прославило свог заштитника, Свете Тројице, онако како доликује православним хришћанима. Славило се 23.06.2013. у простору Ђачког дома у Новој Горици. Поред
чланова и симпатизера друштва (којих
је, нажалост, овог пута било мало), на
слави су били присутни гости из Радовљице из друштва „Вук Караџић“ и наш
свештеник Мирослав Ћирковић.
Чланове, а посебно госте, поздравио је
предсједник друштва, Илија Јанковић,
члановима честитао славу, а гостима
пожелио лијеп дан, те им се захвалио на
њиховом одзиву. Сви гости и чланови
друштва су и овог пута дочекани по старом обичају, добром ракијом за срећу и
здравље и пријатељским поздравом за
лијеп дан и дуго пријатељство.
Тачно у заказано вријеме почело се са
духовним обредом који је обавио свештеник, јереј Мирослав Ћирковић. Након
освећења славског колача и славског
жита, кољива, приступило се ломљењу
славског колача, а након завршеног
славског обреда присутне је поздравио
свештеник и одржао краћи говор у којем
је позвао присутне да и даље поштују
обичаје и негују традицију хришћана,
да не забораве ко су, шта су и одакле су,
да се што више дружимо јер нам, како
каже, то недостаје, да разговарамо и да
се договарамо. Захваљује се члановима
Српског културног друштва „Слога“ за
успјешно чување наше културе, нашег
писма и традиције нашега народа.
Како сваке године тако и ове слиједила је
подјела пехара за најбоље учеснике турнира у пикаду, малом фудбалу, бацању
камена с рамена, скоку у даљ и навлачењу конопца. Сви ови турнири се одржавају у једном спортском, пријатељском
духу, сви су побједници и сви добитници,

Ломљење славског колача
колико је велика жеља за побједом, толико је већа за дружењем и пријатељским
сусретима који се завршавају добрим
расположењем, пјесмом и игром.

једну цјелину, јер само тако смо храбрији, снажнији, јачи и само тако можемо
опстати, вјеровали или не, само заједно
смо срећнији.

Овог пута наша фолклорна секција обрадовала нас је и пријатно изненадила лијепим пјесмама јер, како кажу „Не да знамо
добро играти, ето знамо и лијепо пјевати.“
Њихова младост и љепота дају нам
вољу да идемо даље, да трајемо и да
опстанемо, иако на први поглед изгледа
као да нам ни Оченаш ни црвена звијезда не може више помоћи да освјежимо
на пола увенулу, на парчад разбијену и
расуту „слогу“ и поново саставимо у
једну цјелину која само тако има праву вриједност и прави значај и једино
тако оправда ријеч и свој назив »Слога«. Међутим, иако желе да нас разбију,
имамо пуно поноса, волимо своје обичаје, волимо и гајимо нашу традицију,
свјетлимо као мали кристали и одајемо
позитивну енергију, пуно смијеха и пјесме, игре и весеља и знамо да су негдје
у дубини наших душа сакривене искре
пријатељства које ће једнога дана поново да изађу на површину и да се споје у

И овог пута трпеза је била богато украшена храном и разним колачима које су
припремили чланови Извршног одбора,
наше сјајне домаћице, кухарице, чланице друштва које су се потрудиле да се
сви осјећамо пријатно, што је све попраћено славским расположењем које
се увијек завршава пјесмом и игром.
Све похвале предсједнику и члановима Извршног одбора који су дали своје
слободно вријеме за овај пријатан догађај који ће се памтити по добром расположењу и жељи за новим сусретима...
Дан што га човјек посвети другоме,
није нипошто губитак - већ добитак.
Дани у којима не учинимо ништа за
друге, већ само за себе,
то су изгубљени дани!!!

Текст: Добрила Цвијановић
Фото: Илија Јанковић
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Beograd kroz vekove
Gostoljubivošću se odlikuje još od praistorijskog perioda. Dopušta vekovima stare
ere, stračevačke i vinčanske kulture, da sa
njim u korak hode ka bronzanom i gvozdenom dobu. Pruža dom i utočište plemenima kao što su: Dardanci, Tribali, Dako
- Geti, Iliri i krajem IV veka pre nove ere
– Keltima. I upravo oni u njemu osnivaju prvo naselje i nazivaju ga Singidunum.
Kasnije prelazi u ruke Rimljana, a podelom Rimskog carstva ostaje pod kontrolom
Vizantije.
Osvajali su ga mnogi osvajači, poput Huna,
Sarmata, Ostrogota, Avara i sve tako do
pojave Slovena oko 630. godine nove ere.
Dolaskom Slovena Singidunum postaje
Beograd, a prvi pisani trag o pomenu ovog
imena se nalazi u pismu rimskog pape Jovana VIII upućenom bugarskom knezu Borisu, aprila 878. godine. Original tog pisma
se i danas nalazi u arhivi Vatikana.
Geografski položaj grada je u velikoj meri
uticao da vremenom preraste u značajan
strateški, privredni, trgovački i administrativni centar. I upravo iz tog razloga,

Beograd, 1521 godine

naredna četiri veka preživljava kao predmet razmirica između Vizantije, Mađarske
i Bugarske.
Godine 1284. prelazi pod vlast srpskog
kralja Stefana Dragutina koji ga je, kao
deo Srema, dobio na poklon od svog tasta, mađarskog kralja Ladislava IV. Despot
Stefan Lazarević ga je 1405. godine proglasio svojom prestonicom i tada grad doživljava veliki uspon i decenijama uspeva
da odoli napadima turskih osvajača kojima
je bio prepreka za dalje napredovanje ka
centralnoj Evropi. Nakon izgubljenog Kosovskog boja 1389. godine Srpsko carstvo
se raspada, a Beograd postaje meta sve češćih napada Osmanlijskog carstva.
Pod vođstvom Sibinjanin Janka, hrišćanska vojska godine 1456. uspeva da odbrani
grad, koji se još nalazi pod zaštitom mađarskih kraljeva, od napada turske vojske. Tek 1521. godine Beograd, u kom je
već tada bilo 27 kvartova, pada pod vlast
Otomanskog carstva. Turci su uspeli da
uguše bune, unište mnoga kulturna i verska obeležja dotadašnjeg grada i njegovih

stanovnika. Ipak, po mnogim zapisima iz
tog perioda Beograd ostaje, pored Budima
i Sofije, jedan od najvećih i najlepših centara Osmanlijskog carstva.
Nekoliko puta je u narednim vekovima
osvajan od strane Austrijanaca. U Prvom
srpskom ustanku, pod vođstvom Karađorđa Petrovića, Beograd su preuzeli ustanici.
Osvajaju ga ponovo Osmanlije 1813. godine, da bi 1817. godine postao prestonica Srbije, jer je Knez Mihajlo Obrenović
premestio prestonicu iz dotadašnjeg Kragujevca u Beograd. U tom vremenskom
periodu se grad razvija na svim poljima,
pokreće se pitanje ostanka turske vojske
na teritoriji Srbije i 1878. godine Srbija
stiče potpunu nezavisnost i postala Kraljevina Srbija sa Beogradom kao prestonim
gradom.
Tadašnjem naglom razvoju grada u velikoj meri doprinosi elektrifikacija, regulisanje i imenovanje ulica i tramvajski saobraćaj. Primetne su i posledice modernizacije u društvenom životu, kulturi, modi
i običajima.
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Pokretačku snagu čine trgovci i zanatlije, bankarske i privredne organizacije se
udružuju, modernizuje se železnica. Počinju sa radom brojne bolnice, društvo crvenog krsta, Srpsko lekarsko društvo.
Osnovana je viša škola – Akademija – koja
je smeštena u zadužbinarskoj zgradi Kapetan Mišino zdanje, zatim Prva muška kao
i Prva ženska gimnazija, osnovano je Narodno pozorište.
Godine 1905. broj stanovnika je povećan
na oko 80.000 hiljada.
Po završetku Prvog svetskog rata Beograd
zadržava naziv prestonice, ali sad novoformirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca koja je 1929. godine preimenovana u
Kraljevinu Jugoslaviju.
Do pred Drugi svetski rat se broj stanovnika grada Beograda znatno uvećao i 1940.
godine je iznosio približno 300.000.
I upravo taj Drugi rat, svetskih razmera,
doprinosi razaranju i ostavlja katastrofalne
posledice ne samo na Beograd, nego i šire.
Niz poteza istorije i pojedinaca će dovesti
od kapitulacije Kraljevine i sramotnog progonstva kralja iz države. Počinje period nemačke okupacije, vojne, kao i teritorijalne.
O delu novije istorije smo, kao njeni savremenici, dovoljno informisani, tako da
će se presek vekovnih dešavanja i zbivanja
vezanih za Beograd ovde završiti.
Činjenica je da je kroz sve vekove Beograd
doživljavao uticaje različitih kultura, bio
centar političkih previranja i dramatičnih

Nastup članova AKUD „Kolo“ iz Kopra, na svečanom otvaranju izložbe
lokalnih i svetskih zbivanja i uvek bio, i
ostao, vredan divljenja i pažnje.
O njegovoj bogatoj istoriji nam u slici i reči
govori i nedavno otvorena izložba „Vekovi
Beograda“ koja je stalna postavka Istorijskog arhiva Beograda. Izložba je prvi put
prikazana 2003. godine, a nedavno, nekoliko izmenjena i dopunjena, gostovala je
aprila meseca u Ljubljani.
Krajem juna, tačnije 26. juna, ova izložba
je otvorena u Kopru, u atrijumu Pokrajinskog muzeja u kom je na volju zainteresovanima do 15. jula 2013. Svima koji su
propustili da vide originalnu građu prohujalih vekova pružiće se nova priliku na
jesen, kada će izložbu moći da vide i u Ma-

riboru. Za ovu priliku izložba je dopunjena
i segmentom koji obrađuje istorijske veze
slovenačkog i srpskog naroda.
A da su ove veze ostale zabeležene, nezaboravljene i na raspolaganju zainteresovanima na „izvol`te“, svojim gestom
organizovanja ovakve izložbe zaslužni su
zaposleni u Istorijskom arhivu Beograda i
Pokrajinskom arhivu Kopra.
Svečanom otvaranju izložbe u Kopru prisustvovali su direktori pomenutih arhiva,
beogradskog – mr Dragan Gačić i koparskog – mr Nada Čibej, koji su prisutne pozdravili, kao što je to učinio i potpredsednik opštine Kopar, Danijel Cep.
Otvaranje izložbe su svojim prisustvom
uveličali paroh koparski Protojerej-stavrofor Tomo Ćirković, načelnica Upravne jedinice Kopar Ljiljana Kozlovič, kao
i predstavnici ambasade Republike Srbije
u Ljubljani.
Za kulturni deo svečanog otvaranja su se
svojim nastupom pobrinuli mladi i talentovani članovi Akademskog kulturno-umetničkog društva „Kolo“ iz Kopra, otpevavši
splet izvornih pesama iz Srbije.
Ako Vam iz bilo kog razloga ne uspe da
pogledate izložbu, svakako posetite Beograd. Taj velikan se i dalje ponosi svojim
gostoprimstvom i velikim, hrabrim srcem.
Tekst i foto: Mirjana Jerotić

Izložba „Beograd skozi stoletja“ u auli Pokrajinskog muzeja u Kopru
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Vukovi na
„Kulturnoj mavrici 2013“
ta Lipko koji je na naše
Jesenice doneo prve
tragove Evropskog prvenstva u košarci koje
će se održavati i na Jesenicama.

Djeca sa Lipkom

Naše društvo KPŠHD
„Vuk Karadžić“ je
na noge diglo publiku veselim Šopskim
igrama, ljudi su bili
stvarno oduševljeni.

Naši mališani, dječiji ansambl, svojom koreografijom i pjevanjem dobili su veliki i
srdačan aplauz. A predstavila se i ženska
pjevačka grupa našeg društva i buran aplauz primljen nakon pjevanja samo je bio dokaz da smo na pravom putu i da svoj posao
radimo onako kako treba.
Kažem ja, bilo je kiše, sunca, oblaka i vedrog neba. A duga nakon toga bila je …
jednostavno nezaboravna.

Padala je kiša i sijalo je sunce. Bilo je tu
tamnih oblaka i vedrog neba. I na kraju
krajeva pojavi se duga. Na Jesenicama se
održala svakogodišnja „Kulturna mavrica“ koja pod svoje krilo skupi narod, a pri
tome ne pita ko je ko i šta je ko. Tu smo svi
jednaki. Druži nas pjesma, igra, tradicija.
Ove godine boje duge sastavljala su društva: KUD „Triglav“ Slovenski Javornik
– Jesenice, KŠD „Biser“ Jesenice, MKD
„Ilinden“ Jesenice, KŠD „Hrušica“ i
KPŠD „Vuk Karadžić“ Radovljica.
Bilo je lijepo, bilo je šareno, bilo je nešto
posebno. Svi koji smo tamo bili pokazali
smo kako igra i pjesma vode do zajedničkog jezika. Društvo nam je pravila masko-

Vukovi i Lipko

Ženska pjevačka grupa KPSHD Vuk Karadžić

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić
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Vidovdanska proslava
Vidovdan zauzima apsolutno posebno mesto u životu Srba. Taj praznik obeležava se
od pamtiveka, a od 1389. godine on je poprimio i mističnu dubinu. Toga dana Srbi
su beležili velike pobede i doživljavali velike katastrofe. Srpska vojska kneza Lazara
28. juna 1389. godine doživela je poraz u
bici sa Turcima. Taj poraz je doveo do gubitka nezavisnosti Srbije u narednih skoro
pet stotina godina. Međutim, Kosovska
bitka zadugo je zadržala dalji prodor Turaka u Evropu. Prema predanju, u noći uoči
bitke knezu Lazaru javio se anđeo i upitao
ga: „Care Lazo, čestito koleno, kome ćeš
se privoleti carstvu? Ili voliš carstvu nebeskome, ili voliš carstvu zemaljskome?“
Lazar je na to odgovorio: „Zemaljsko je za
malena carstvo, a nebesko uvek i doveka“.
Naša Vidovdanska proslava, odnosno proslava KPSHD „Vuk Karadžić“, postala je
već svakogodišnja tradicija. Druženje sa
našim dragim prijateljima prelep je završetak sezone u kojoj smo mnogo toga napravili i mnogo toga dostigli. Ovim putem
se zahvalimo svim našim prijateljima, našim dragim porodicama i jedni drugima za
svu podršku koju smo imali. Zahvalimo se
za strpljenje, za gromke aplauze na našim
nastupima, za svu pomoć koja je uvek dobrodošla.
Ovogodišnja proslava održala se 29. juna.
Kao i svake godine, bila je tu živa muzika i uz „Bend dobre volje“ ljudi su teško

Nastup najmlađih vukova
ostajali ravnodušni. Igralo je srce i igrale
su noge. Kasnije je sledio kulturni program
i narod je pripremio ruke, otvorio srca i
oči i velikim aplauzima nagradio društva
koja su nam program učinila još šarenijim
i još dražim. Tamo su sa nama bili MKD
„Ilinden“ sa Jesenica, specijalni gosti SKD
„Prosvjeta“ iz Ogulina i naravno mi domaćini.
Pa prođe i Vidovdan i Vidovdanska proslava. Veselilo se i pjevalo do mrkloga mraka… Pa prijatelji, doviđenja do sledeće
godine.
Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić

Ekipa koja se trudila da niko ne ostane
gladan

Gosti iz Ogulina sa predsednikom Milanom Stojanovićem
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Kulturni inkubator

Prvi seminari u sklopu Kulturnog inkubatora KD Brdo Kranja
U sklopu projekta pod nazivom „Kulturni inkubator“ - usposabljanje pripadnikov srbske skupnosti v Sloveniji na področju kulturnega
menedžmenta, fotografske, video, glasbene in plesne produkcije s ciljem vzpostavitve regionalnega srbskega kulturnega centra, kojeg
realizuje Kulturno društvo „Brdo“ Kranj, od 23.6.2013 do 25.6.2013 održan je prvi seminar tradicionalnog srpskog pevanja sa dr
Sanjom Ranković i prvi seminar aranžiranja tradicionalne srpske muzike sa MA Zdravkom Ranisavljevićem.
Seminar tradicionalnog srpskog pevanja
sa dr Sanjom Ranković je prvi u sklopu
četiri seminara koji će se održati tokom
realizacije projekta Kulturni inkubator
Brdo Kranj. U sva tri dana seminar je
posetilo oko 60 članova iz osam srpskih
društava koja deluju u Sloveniji.
Devojke i momci, učesnici seminara,
imali su prilike da se upoznaju sa
osnovama vokalne tehnike, osnovama
vođenja pevačke grupe, raznim načinima
vokalizacije i, naravno, vrlo bogatim
izborom srpskih tradicionalnih pesama iz
raznih krajeva.
Kao što je ovaj seminar tradicionalnog
srpskog pevanja samo jedan u sklopu
projekta Kulturni inkubator Brdo Kranj,
tako je i seminar aranžiranja tradicionalne
srpske muzike prvi u sklopu četiri seminara
koja će održati MA Zdravko Ranisavljević.
Na prvom seminaru učesnici su imali priliku
da se upoznaju sa samim materijalom rada
u narednih 15 meseci, načinom pripreme
za orkestarsku probu, načinom rada u
orkestru, načinom i pristupom rada sa
mlađim članovima orkestra (decom), ...
Desetak učesnika seminara, iz dana u
dan zajedno, zvučalo je sve bolje i bolje.
Poslednjeg dana ovog seminara učesnici
su odsvirali melodije koje su učesnici
seminara tradicionalnog srpskog pevanja
propratili svojim lepim glasovima.
Ovim putem zahvaljujemo se dr Sanji
Ranković i MA Zdravku Ranisavljeviću
za odlično pripremljen i odrađen program
seminara. Takođe se zahvaljujemo i
svim učesnicima za učešće na samim
seminarima. A sve koji su ovaj događaj
propustili pozivamo da prate događanje
(na internet i fejsbuk stranicama) u sklopu
Kulturnog inkubatora Brdo Kranj, i da
nam se pridruže na sledećim seminarima
i radionicama.
Tekst: Tijana Vujinović, asistent vođe
projekta KIBK
Foto: Foto arhiv KD Brdo
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ČEFUR SEM, JOŠ
SAMO DA POSTANEM
MARINA ABRAMOVIĆ
Čefur(1) sem, tim se dičim! To ne može biti svak΄! Odnosno, to može biti svak(o) ko drugačije misli, drugačije
priča, drugačije se oblači... jednom rečju onaj koji se razlikuje od većine. Čefur sam, još samo da postanem
Marina Abramović, pa sam na konju! Ili još bolje, da postanem kao ona, ali zadovoljniji.
Svi smo mi negde „čefuri“, ili „ćefuri“, ili
„česi“, ili „šiptari“, „srbi“, „hrvati“, ili „cigani“, „crnci“, „pederi“, „seljačine“, „majmuni“,
„kurve“, „švabe“, „južnjaci“ ili „jugoslovenski
provokatori“(2). To smo neki put zbog toga
što nosimo kratku suknju, drugi put što nosimo dugu kosu ili se molimo nekom petom
bogu, treći put ako kačimo zlatne lance oko
vrata ili stavljamo tatue svuda, bušimo noseve ili još intimnija mesta minđušama, ili
dolazimo kasno kući crvenih ušiju od vina i
poljubaca. Svi smo mi neki put neshvaćeni prognanici većinskog društvenog okruženja, socijalni otpadnici koji ne pripadaju
glavnoj struji oko koje se događa takozvani
„život“.
Svešteniku ne treba krst, rekla je jednom
prilikom Marina, kao što, rekao bih ja,
umetniku ne treba zid između sebe i sveta
koji ga okružuje. Kao što nijednom čoveku ne treba ograda satkana od predrasuda, nerazumevanja, podsmeha i vređanja,
samo zato što je ćorav, ili grbav, ili ćelav...
Samo zato što nije kao svi ostali, ili bar nije
kao većina. Samo zato što ima višak kilograma ili manjak pameti. Pa ko ima tapiju
na pamet, pitala bi se moja mama? Ljudski
je grešiti, ali i kajati se i (o)praštati.
I Marina je nekada bila ćefur, bila istočnjak
na zapadu, bila komunista u kapitalizmu,
bila gola među obučenima! I još se bičevala, rezala i gledala ljude u oči! Toliko ih
je dugo gledala dok nije postala njihovo
ogledalo. Dok nije postala zvezda! Bez povlačenja! Bez predaje! Ovde i sada! Preko
svih zidova! Preko kineskog zida(3). Bez
vremena. U ovom momentu. Evo sada!
Kada vreme postaje umetnost. Koncentracija. Posvećenost. Predanost. Predaja
tela, predaja vremena. Bez odstupanja.
Bez kompromisa. Potpuno! Dodir suza i
umetnosti. Trenutak kada se sve umiri u
ovom ludom svetu gde se broje sekunde,
gde je brzina imperativ. U ovakvom svetu
koji ne trpi razlike, pa makar one bile razlike u tempu života. U ovakvom vremenu
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“ne raditi ništa“, a dodirivati ljudske sudbine. Uporno. Svaki dan, sedam i po sati
meditativnog uspravnog sedenja(4), cela
tri meseca, šest dana u sedmici(5)! Oči u
oči. Kao što je ona.
„Artist is present“ – je naslov izložbe, ali bi
mogao da bude i naslov koji svaki čovek
nosi na čelu. „Umetnik je prisutan“ ili umetnost je prisutna, i mi kao božja kreacija
smo tu. Gledaj me, ja ću gledati tebe i tako
ćemo otkriti sebe sebi. Spojićemo se u jastvu. Spojićemo nespojivo, Spojićemo bol i
milinu, tradiciju i avangardu, suze i smeh,
emocije i...
Pored suza, dok sam gledao dokumentarac, gledao sam i sebe u potrazi za slobodom. Sebe kao izopštenog i prognanog.
Sebe kao beskompromisnog. Sebe koji ne

odstupa. Kao vojnik, kao disident. Kao onaj
koji sve ostavlja, sve raskida. Onaj koji je
veran svojoj zvezdi, koji sledi svojoj želji...
Ali i onaj koji je nesrećan. Koji svoju sreću
traži (i) u stvaralaštvu. Ili beži. Na sreću,
ili na žalost. Koji se menja, preobražava i
transformira. Kao i ona.
Ona nema brak, nemam ni ja. Ona nema
decu, nemam ni ja. Ima samo brata u Beogradu. Skoro kao ja. Da li je, i gde je tu
umetnost? Milioni po celom svetu se pitaju.
Sedamsto-pedeset-hiljada (750.000) ljudi
je došlo da vidi njenu izložbu. Hiljade ljudi
je sedelo ispred nje i gledalo je. Brisali su
granice između privatnog i javnog, i pitali se – gde je granica između umetnosti i
ubistva, između mesije i varalice? Kreativnost je ostajala bez gaća, bez hrane, bez
vode, bez vazduha, bez straha... Ljudi su

stajali kao bez kože, kao bez prava, kao
bez reči, kao bez pažnje... Kao da su druge
vere, kao da su im iz utrobe iščupali slavu
i izmozgali ego. Nema prošlosti, nema budućnosti, samo sadašnjost.
Marina viče u svom manifestu: – Ne ubiti drugog umetnika! Ne prevariti drugog
umetnika!... A ja vičem: – Ne varati sebe!
Budite to što jeste. Ne odstupajte u svom
(umetničkom) izrazu. Ne odstupajte u deljenju prisnosti i u traženju granica mogućeg. Univerzum ili Bog nas je stvorio. A on
valjda zna šta radi!
Ćefuri svih zemalja, ujedinite se!
----(1) Čefur sem (slo) / Ćefur sam (srp). Ćefur = pogrdan naziv za „južnjake“, odnosno za sve ljude koji su došli u Sloveniju iz
bivših jugoslovenskih republika.
(2) Tim atributom je jedna američka novinarka okarakterisala izložbu, odnosno
predstavljanje Marine Abramović (trenutne
kraljice ili babice preformansa) u „MoMAi“
2010. godine (Moderna galerija/muzej u
Njujorku – The Museum of Modern Art,
New York).
(3) Jedan od njenih projekata je bio i taj
da zajedno sa tadašnjim momkom hodaju
jedan ka drugome tri meseca po kineskom
zidu. On sa jedne i ona sa druge strane.
Do konačnog spajanja ili razdvajanja.
(4) Opaska autora članka, to jest mene:
Mene već posle pola sata uspravnog sedenja počinju leđa da bole. Krenem da se
vrpoljim, češkam i pomeram. Posle sat,
dva, moram da ustanem i prošetam, inače
sam sledeći dan razdražljiviji nego što
jesam :).
(5) Op a.: Na „istoku“ se slične stvari dešavaju na ulici. Na „zapadu“ ljude poput
Marine Abramović stavljaju kao petnaesto
svetsko čudo u muzej, što nikako ne umanjuje njen lični podvig i naravno umetnički
iskaz. Više ukazuje na razliku i na sveukupno stanje duha i svesti zapadne i istočne
mislenosti.
----https://thetransformationblog.wordpress.
com
Fotografiju „u kadi“ je napravila Petra Petan, a fotografiju „između dva anđela“ je
napravila, zajedno sa mnom, Maja Šivec.
Druge dve fotografije Marine Abramović
sam uzeo sa interneta.
Branko Baćović
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Mala Lejdi
Pustite mi dušu

Pustite moju dušu neka ide.
Obrišite majci suze koje zemlju moče,
zagrlite oca koji u dalj gleda,
pustite da idem, moja duša s anđelima
hoće.
Ne zovite njega, ne pišite pisma,
nek ne zna za mene, ni za moje boli,
nek ne zna za srce slomljeno,
kad nije hteo da zna za ženu koja voli.
Srce mi je bilo puno pesme,
puno pesme i ljubavi krasne.
Oči sijale žarom su sunca,
sve strane neba bilu su čiste, jasne.
Otišao je zbog ljubavi druge,
ugasio žar mi u očima,
srce mi u kamen pretvorio,
budna sam čekala njega noćima.
Kad zemlja mi telo prekrije,
i strune mi meso pod njom,
umesto srca kamen će da ostane,
spomenik ženi, koja je volela dušom
svom.

Kad izludim
Bože kako je kad čovek izludi?
Jel to ono kad načisto poludi?
Kad počne da sam sa sobom svađe
vodi i kad se ono nosi po baš svačijoj
modi?
Kad mašta o patuljcima i sa njima
priča, kad tetka mu za dan postane
čiča?
Kad kafa je vruća a njemu preslana il’
kad vrlina bude mu mana?
Možda je i tako i sve naopako, a u
stvari potpuno pravo stoje te stvari?
I kako i kad čovek izludi?
Možda kad sa njim bavi se previše
ljudi, pa svako mu hoće pametovati,
onakvu njegovu zdravu pamet
načinjati.
Eh, nije lako kad se poludi!

Teški su to jadi, verujte mi ljudi!
Vidim miševe bele sa pink mašnama u
glavi, jedna ima pramenove a drugoj
trajna se pravi.

Krevetac mali, u njemu mali čovek
spava,
Sanja snove velike, kako bi uhvatio
lava.

Jedem iz praznog tanjira, a u stomaku
kvrči, ’oće da eksplodira.
Novčanik pun mi bombona, a
novčanice mi u kesici bombon
mentola.
Ženi kupio ogrlicu za kuče, a ona
jadnika me izbaci iz stana i još viče:
„Zar misliš da sam od juče!“

Male hlače, a veliki trud da se ih
navuče,
Male majice, a koliko treba da se ih
obuče.
Mali korak, a veliki svet,
male knjige, a tako teško je prebrojiti
do pet!

Teško je kad čovek poludi, a još gore
je kad načisto izludi.
Pa spava na klupi u parku na kiši,
i kad je hlad i kad je vruće, al’
svejedno, on je lud pa misli da je kod
svoje kuće.
Al’ lud i pametan kaže se da su dva
brata, al’ onome pametnom smrt pre
zakuca na vrata.
Odoše mu živci i bolest ga tera, radi
od jutra do mraka nikad mu nije
dovoljna mera.
Kod ludog živci od čelika, bore mu na
obrazu nema..
„Izludio jadni čovek,“ kažu ljudi. A
on? On uz pesmu ptice svaki dan se
budi…
I svaki dan mu je dar i priča nova…
On slobodan je da ode bilo kud.
Al’ na kraju krajeva ja sam pametan a
on lud.

Sve velike stvari jednom su male,
sve velike stvari treba da rastu,
sve male radosti donose sreću,
zato ja da porastem..e pa neću!

Šta bubi znači svijet?
Zelen list, po njemu buba šeta.
„Koliki li je ovaj svet?“
Pita se buba, Mara se zove.
Gde li je kraj, gde završetak,
jadna buba ne zna ni gde je početak.
Koliko je do neba, koliko do dna?
Koliko je dugo, a koliko široko?
Sve to je svet, dokle vidi joj oko.
„Da mi je na onaj list,
vidi ga samo kako velik je, zelen i čist.
A i ono drvo krošnjato pogled mi
privlači,
da mi se je u njegovo bahato lišće
uvući.“

Veliko malo

Zelen list, a po njemu Mara šeta.
Ona bi sve, a zaboravlja, da laka je
meta.

Mala ruka, pet prstića.
Mala usta, a u njima puno malih belih
je zubića.
Male noge, na njima male cipelice.
Male glave, a u njima teške pitalice.

Sa plavoga neba ptica doleće,
pre nego pojede Maru mudro joj reče:
„Da si pametnije razmišljala,
ja bi gladna ostala, a ti bi sveta
videla!“

Poljupci mali, a slatki do neba,
Vaza razbijena, pa nekad i to treba.

Brigita Bratkovič Stankić
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Pavle i Petar
„Pavle, o Pavle!“, začu Pavle glas iza
sebe. Okrenu se i ugleda na trotoaru poznanika Petra.

„Znaš“, umeša se Pavle, „mnogo štošta
se promenilo; druga su vremena, tako da
sam prinuđen... kako da kažem...“

„Kud si bre raspalio tako, jedva te stigoh!“, nastavlja Petar, pružajući ruku čim
je stigao na dva-tri koraka do Pavla.

Desetak godina se Pavle kreće u društvu književnika. Upoznao je dosta prosečnih imena, ali – na to je zaista ponosan – i
nekoliko poznatih pisaca. I sâm je uspeo
izdati četiri knjige – nešto uz pomoć Ministarstva za kulturu, nešto je bogami morao
da odvoji od kućnog budžeta, dakle vlastitim sredstvima. Zadnjih godina je zavladala opšta kriza koja nagriza sve pore društva. Nije nikakvo čudo što se kultura našla
među prvima na udaru. Već nekoliko godina država nema ni ministra za kulturu...

„O, Petre... Zdravo!“, ispruži Pavle ruku
i rukovaše se.
„Poznadoh te sa leđa – a ko ne bi poznao
našega Pavla, našega pisca? – pa rekoh, da
se javim. Kuda žuriš?“
„Ne baš da žurim... onako... uvek idem
brzo. Krenuo sam kući. A ti; kako si, šta
se radi?“
„Biznis brate, biznis; uvek neka jurnjava... Te ovo, te ono... Milion poslova.“,
objašnjava Petar te uhvati Pavla ispod ruke
i povuče malo ustranu – naime, stajali su
nasred trotoara.
Pavlu bî nezgodno da stoje tako na trotoaru prepunom prolaznika, pa kad shvati
da Petar neće prvi ništa preduzeti, on reče:
„Da ne stojimo ovako... ima li u blizini
bife, mogli bi popiti kaficu...“
„Svaka ti čast – prava ideja! Ima, kako
da ne, evo ovuda... nije daleko“, Petar kao
da jedva dočeka.
Sede u kafiću.
„A, otkud ti u ovom delu grada?“, nastavlja Petar započeti razgovor.
„Znaš, izašla mi je nova knjiga...“, kad
to reče, Pavle shvati da je istrčao pred
rudu, al’ bi kasno, zato nastavlja: „Nosio
sam uredniku jednih novina, pa tako...“
„Ooo, bravo, bravo!“, potapša ga Petar
po ramenu. „Bravo legendo! Bogami – ne
šališ se.“
„Ma pusti“, odmahnu Pavle rukom.
„Šta pusti! Ma, kad bi ti znao... evo,
nema kome ne pričam o tebi; sve u superlativu. Sve tvoje knjige sam pročitao sa
uživanjem, tako da – jedva čekam...“

A Pavle ima mnogobrojnu rodbinu; ima
i mnogo prijatelja, poznanika... Kad se
tome dodaju kolege književnici, pa urednici nekih časopisa, predsednici i aktivisti
kulturnih društava, biblioteke u nekoliko
gradova, sveštenici i drugi „zaslužni građani“, dođe se bezmalo do broja sto. Toliko je, naime, Pavle poklanjao knjigâ...
„E Pavle, ja ne radim tako – nikome ne
dam knjigu!“, pričao je, dok su razgovarali
uz kafu, književnik M.O., inače čovek kojega Pavle izuzetno ceni. „Slušaj: dadnem
ti ja jednom svome komandantu – znaš,
kad je bio rat – knjigu; kao, razveseliće se
čovek. Znaš šta mi je rekao? ’Šta ću ja sad
sa tim, je li M.?’ Ej, Pavle, ja sam pocrveneo kao gusak! Radije bih da me je ošamario. E, nećeš ga majci više!, kažem ja sam
sebi. I ne samo to – mnogi su me razočarali. Ubrzo ćeš i ti shvatiti neke stvari...“
I slikar D. K. je pričao Pavlu: „Samo
izabranim poklonim svoju sliku, Pavle. O,
kad bi ti znao kako je čoveku teško – daš
nekome sliku i posle je vidiš „iza regala“;
nije se potrudio da je obesi na zid – toliko
ceni i mene i umetnost. Pa zašto bih mu
poklanjao slike, nek mi je i najrođeniji...“
Još je proteklo dosta vode i Sanom i
Savom, dok je Pavle uspeo shvatiti neke
stvari i, koliko toliko „dovesti u red“ svoja
poznanstva. Sedne, uzme papir i olovku i
redukuje spisak „prijatelja“ na racionalnu
meru: samo najbliža rodbina, nekoliko
istinskih prijatelja, urednika izdavačkih
kuća i naravno kolege književnici... Spisak

nikako ne uspe umanjiti ispod trideset. „Al’
dobro, to je ipak velika razlika“, razmišljao je Pavle. U to vreme mu nije ni padao
na pamet poznanik Petar, čovek „priznat u
svojoj branši“, i nadprosečno imućan. Evo,
sad dok sa njim pije kafu – Petar je naručio
i pivo, jer reče da je žedan – dakle, sad je
Pavlu sinula misao, kako ovoga Petra nije
uspeo „ugurati na listu opravdanih“. Uz
najbolju volju i darežljivost – jasno je bilo
Pavlu – Petar se ne bi mogao plasirati ni
među pedeset, a kamoli trideset.
„... Znaš Petre, kriza je“, poče Pavle
objašnjavati, a sve mu nekako teško i mučno, jedva pronalazi adekvatne reči. Nekako mu čudno – kao da je do sada ovaj Petar njemu nešto poklanjao, a ne on Petru.
„Znaš da sam u penziji – da ti ne objašnjavam kako je godinama „zamrznuta“, kako
je sve skupo... Pa sam mislio – znaš, ja sam
sâm finansirao knjigu, niko mi nije dao ni
dinara – pa sam, dakle, mislio, ako bude
izvodljivo, pokušati povratiti bar polovinu
sredstava. Znaš, imam mnogo poznanika...
pa, kad bi neko kupio po koju knjigu...
znaš, po koji dinar...“, priča Pavle, a oseća
kako mu je crvenilo udarilo u obraze.
„Šta!?“, začuđeno će Petar, „zar ja nisam
vredan tvoje knjige, tvoga prijateljstva?“
„Ne kažem da nismo prijatelji, ali... moraš razumeti... ja jednostavno...“
Petar ispi do kraja pivo i, zagledan prema ulici, reče: „Janez! Eno ga – Janez, moj
poznanik, privatnik. Baš sam ga mislio potražiti... Ej Pavle, izvini... moram...“
Odjuri Petar iz kafane, nestade u gužvi
prolaznika...
„Gospodine, jeste li dobro?“
To su bile reči konobara.
Mora da je Pavle tako čudno blenuo u
trotoar, da je konobaru izgledao bolestan.
„Dobro sam, dobro. Da platim, molim.“

Marinko Jagodić Maki
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Prvi maj
Prvomajsko jutro rasulo se po porečkoj
rivijeri, sanjivo i bunovno dotaklo je prvi
morski val probuđen starim trabakulom
koji se brekćući, mrzovoljno približavao
obali. Streslo se od dodira još uvek hladne
vode i prelilo u taj prvomajski, prazničan
dan. Dan praznika, a ni po čemu različit od
drugih. Nekada nije bilo tako. Bilo je sve
drugačije.
Svi mi rođeni tokom četrdesetih i pedesetih
godina prošlog stoleća sećamo se toga
praznika. Bio je nekako drugačiji od
drugih. Poseban i topao. Valjda zato što je i
priroda, posle duge zime, postajala toplija,
zelena i mirišljava. Negde na početku
osnovne škole, sećam se, učili su nas da je
to praznik radnika i njihovog prava na rad.
Pitali smo se „O čemu ovi pričaju“. Valjda
je normalno da ljudi imaju pravo na rad i
njime osmišljavaju svoj život; šta je tu onda
posebno da zbog toga treba da se slavi? Ti
praznici nam nisu bili baš sasvim jasni, ali
to nije ni bilo bitno. Samo da se ne mora u
školu. Pa ako treba da se slavi, tu smo.
A slavilo se. I te kako se slavilo. Javne
zgrade i tvornice „okićene“ transparentima
„ŽIVEO PRVI MAJ“, autobusi i tramvaji
javnog saobraćaja, koji su saobraćali u
praznične dane, bili su ukrašeni prvim
majskim cvetovima i tek procvetalim
grančicama jorgovana. Narod je masovno
hrlio u prirodu. Pešice, biciklima, čarter
autobusima, a neki i sa zaprežnim kolima.
Taj dan gradovi su opusteli, a travnjaci,
proplanci, šumarci i livade bili su prepuni
radnih ljudi i njihove dečurlije.

ljudi, jedna za drugom, napuštale mesta
slavlja, vraćajući se umorni kućama na
zasluženi počinak, jer je sutra trebalo da se
radi. Sutra je bio novi dan, protkan jasnim
vizijama budućnosti i novim „radnim
pobedama“.
Tako je to bilo nekada davno, kada je
radnik bio „car“, a to je mogao da bude
svako ko je hteo. Da ima svoj posao, svoje
radno mesto i svoju platu.
Nehotice sam se okrenuo oko sebe. Nigde
zastava, natpisa i transparenata. Nigde
pesme, smeha, veselja i radosti. Gde je
sve nestalo? Gledam lica prolaznika. Da
li su žalosni, ili su veseli, neraspoloženi?
Izgledaju kao maske, ne možeš pročitati
sa njih ništa. Da li je to danas praznik ili
sam ja zalutao?
Nažalost nisam, mada u prvi mah pomislih
da sam u centru Ljubljane, jer svuda oko
mene čuo se samo slovenački govor i
gde god da pogledaš mogao si da vidiš
automobile slovenačkih registracija. Ma
kako ono kažu: Kad bi plaha kiša s neba
pala, ne bi pala na zemljicu crnu, no na
dobre „konje i junake“. Čudo kako nepuna
dva miliona ljudi u datom trenutku mogu
izgledati mnogo više. Preplavimo Sloveniju
i još nas ostane da u velikim talasima
zapljusnemo porečku i druge rivijere naših
suseda kao da je obala naša, a ne njihova.
Da li je taj „vikend migracije“ novo
obeležje starih praznika ili su praznici
izgubili svoj smisao?

Vrvež kao u košnici. Jelo se, pilo, igralo i
veselilo. Svud naokolo širio se opojni miris
dima i mesa sa roštilja pomešan sa pivom
i smehom. Načičkane tezge prodavaca
šećerlema, licitarskih srca i drugih nekih
drangulija.

Ne znam kako na njega gledaju oni koji su
izgubili pravo na rad i šta pri tom misle?
Šta o tome kažu đaci i studenti. Da li
njihova mišljenja uopšte nekoga zanimaju?
Kakvu viziju svoje budućnosti imaju, ili
su je uz put negde izgubili? Da li gubitak
vizije budućnosti prouzrokuje i gubitak
životnog smisla?

Veliki ringišpil je bio tradicija. Bez njega
ni jedna slava ili praznik nije mogao da
prođe. Postavljen po mogućnosti negde u
centru zbivanja, sa čijeg je razglasa treštala
muzika u stilu „cigančica vodu gazi“ jer u
stvari bio je to jedan veliki vašar narodnog
veselja. Da, praznici su nekada bili dani
veselja i druženja. Sve je to trajalo do
prvog sumraka. Tada bi pojedinci i grupice

Kakvu viziju budućnosti može da ima
čovek star četrdeset i više godina kada
krivicom drugih i njihovim egoističnim i
neodgovornim ponašanjem izgubi radnu
sredinu i svoje radno mesto? I kao šlag
na ovu „pitu“ ti drugi, poduprti važećim
zakonskim aktima, nastavljaju svoju
rušilačku delatnost, zgrćući pri tom za sebe
ogromne hrpe novca.

Kakvu viziju budućnosti imaju mladi
po završetku školovanja ako im je
mogućnost zaposlenja ravna nuli.
Tvornice i druge radne ustanove uništene
su ili su na „dobrom“ putu da to postanu.
One koje su na novo oformljene, svoje
radnike iskorišćavaju do maksimuma uz
minimalnu nadoknadu. Da li je moguće
u tom vrtlogu „depresije“ naći bar
mrvicu nekog smisla zbog kog bi bilo
vredno živeti. Dr Frankl pišući o životu
provedenom u koncentracionom logoru,
postavio je temelje svoje logoterapije,
odnosno kako pronaći smisao u besmislu,
strahu i neizvesnosti.

Mi ne doživljavamo strahote te vrste, ali
živimo u neizvesnosti za svoju egzistenciju
i na misao nam ne pada kako što lagodnije
preživeti ovaj praznik rada, Prvi maj.
Osnovno pitanje ovog društva je: Kako
uopšte preživeti danas? Kako preživeti
sutra, preksutra i sve druge dane? Kako
preživeti tako obespravljen osnovnog
prava, prava na rad i egzistenciju? Kuda
nas to vode, ovi koji se guraju i otimaju da
nas vode?

Nekada davno, progonjene i obespravljene
hrišćane, bacali su po arenama pred divlje
zveri. Bili su žrtvovani za zabavu sulude
i nemoralne imperije. Život su gubili kao
žive baklje. Mučili su ih i ubijali gde god
su stigli, ali niko nije uspeo da im ubije
veru u smisao svog postojanja. U nekom
nadanju ispunjenom čežnjom, podizali su
glave prema nebu postavljajući pitanje
svom Gospodu: Quo vadis, Domine?

Bojim se da postavim pitanje u kome nema
ni čežnje niti nade: Kome smo žrtvovani
mi danas? Za čiju zabavu i kome za
zadovoljstvo? Gde da okrenemo glavu?
Kuda da usmerimo svoj pogled i kome da
postavimo pitanje: Quo vadis, Slovenija?
Jovan Popov
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Obaveštenje iz KD „Brdo“ Kranj

Kulturno društvo „Brdo“ u periodu od 4.6.2013. do 31.8.2014. realizovaće projekat pod nazivom „Kulturni inkubator“ - usposabljanje
pripadnikov srbske skupnosti v Sloveniji na področju kulturnega menedžmenta, fotografske, video, glasbene in plesne produkcije
s ciljem vzpostavitve regionalnega srbskega kulturnega centra. Projekat je odobren u okviru konkursa za izbor razvojnih projekata
za poboljšanje zapošljavanja ranljivih društvenih grupa na području kulture i podršku njihovom socijalnom uključivanju u okviru
Evropskog socijalnog fonda za period 2013-2014 kojeg podržavaju Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije i Evropski socijalni
fond.
Projekat je primarno namenjen školovanju ranljivih društvenih grupa na području kulture sa ciljem da se poboljša i pojača njihovo
zapošljavanje na području kulture. Ključni rezultat projekta je da na kraju dobijemo kvalifikovane ljude za vođenje projekata kulturnih
centara, izvođenje dalje obuke u sopstvenoj režiji i prenošenje znanja ostalim članovima manjine.
Projekat će nuditi nove i zanimljive programe koji će podsticati uključivanje većeg broja članova u socijalnu i kulturnu sferu. Predstavnici
ranljive grupe biće kvalifikovani na području:
•

Menadžmenta kulturnih projekata,

•

Fotografskih i video aktivnosti,

•

Muzičke i plesne aktivnosti.

U sklopu radionica za menadžment kulturnih projekata odvijaće se 14 kurseva. Prva tri će svim zainteresovanim pojedincima doneti
potrebna znanja za početak izvođenja projekata i ostalih aktivnosti. U ostalih 11 radionica učesnici će moći da pridobiju znanja za dobro
vođenje društva i projekata. Nekoliko izabranih područja: administracija, vođenje projekata i organizacija, medijsko informisanje, PR,
vođenje finansijskog poslovanja, knjigovodstvo, osnove poznavanja rada na računaru, dobra komunikacija, motivacija, …
U sklopu fotografsko-video radionica izvešće se šest kurseva sa različitih područja fotografije i tri radionice koje će učesnicima približiti
fotografiju prirode, grada, … Takođe će se izvesti i šest radionica sa područja snimanja i pripreme video zapisa.
U sklopu muzičkih i plesnih aktivnosti poznati stručnjaci učiće učesnike radionica pevanju i aranžiranju tradicionalne srpske muzike.
MA Zdravko Ranisavljević pripremiće 14-mesečni program za zainteresovane muzičare, a dr Sanja Ranković pripremiće seminare na
području tradicionalnog pevanja.
Više informacija o samom projektu možete pročitati i dobiti na našoj internet stranici www.kd-brdo.com, na našoj fejsbuk stranici
„Kulturno društvo Brdo“ i na elektronskoj adresi kulturni.inkubator@gmail.com.
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Jelena Janičić Holcer

101 način da detetu
pokažete da ga volite
Umesto uvoda
Pitanje-Zašto je važno da detetu pokažete, tačnije pokazujete da ga volite?
Odgovor- Detetu je važno da ima potvrdu za ono što misli i pretpostavlja.
Njegov svet je pun boja, slika, asocijacija. Ono raste u haosu utisaka i
doživljaja, drugačije je sazdano od
odraslih, ima svoje potrebe, emocije
i snove. Ukratko- ono što se podrazumeva, detetu uopšte ne mora biti
jasno, a kamoli tako jasno kao što vi
možda mislite.

Otuda, što se roditelji ponašaju kao
da imaju večite bebe, a ne decu koja
rastu i sazrevaju u skladu sa svojim
uzrastom, potiču ona silna popuštanja, ugađanja, otuda se ta deca teže
opuštaju, manje smeju, rastu bez samopouzdanja u sebe i u svoju porodicu. Nikako ne zato što im je jasno da
su voljena.
Pitanje- Zašto 101 način?

Pitanje-Šta postižete govoreći i pokazujući detetu da ga volite?

Odgovor- Načina ima bezbroj. Najbolji su oni koje smislite sami. Ovi
pred vama samo su podsetnik, lista
mogućih ideja. Načine treba korigovati u zavisnosti od detetovog uzrasta, menjati, usavršavati, unositi stalno
nove i nove.

Odgovor- Omogućujete mu da raste
sigurno u svoju porodicu, a time i u
sebe. Samo ako zaista oseća da u svojoj porodici ima sigurnost i podršku
moći će biti zdravo duhom, zdravo iznutra. Najznačajnije što detetu možete dati jeste uverenje da se vi, njegovi
roditelji, neizmerno volite, a zatim i
da neizmerno volite svoju decu.

Uostalom, pokazivanje ljubavi i jeste
nešto što se stalno uči, za to i jeste potrebna vežba i duga praksa. Sigurno
je da ćete se, čitajući odlomke iz knjige, i sami setiti mnogo novih načina
za iskazivanje ljubavi, baš kao što je
sigurno i da ćete, govoreći i pokazujući detetu koliko ga volite, i vi i ono
neizmerno uživati.

Pitanje- Da li je preterano pokazivanje deci da su voljena pravi put da ih
razmazite?

KUTIJA SA BLAGOM

Odgovor- Obasuti ih ljubavlju, nežnostima i pažnjom može biti samo
pozitivno. Ne može biti ni preterano ni previše. Podrazumeva se da su
i razmažena deca, takođe, voljena
deca, ali njih razmaženima čini manjak roditeljskog očekivanja, a ne višak roditeljske ljubavi (što zapravo ne
postoji).

Odredite kutiju ili fioku sa stvarima
važnim za vaše dete od rođenja do
druge godine. Prva zvečka, prva cucla, balon sa prvog rođendana, novine
sa datumom detetovog rođenja.. Vaša
beba neće razumeti ništa od toga dok
je beba, ali kako vrednost uspomena
raste sa protekom vremena, ubrzo će
uživati u saznanju da vam je od samog početka bila tako dragocena.

Dokaz za to je i što ste sačuvali čak
i pramen kose posle prvog šišanja ili
spisak prvih 100 naučenih reči i to na
način na koji ih je dete izgovorilo..
Ako ne počnete sa sakupljanjem ovih
dragocenosti odmah, zakasnićete. A
zatim napravite još jednu kutiju za
sledeći uzrast, pa još jednu za naredni...
POSADITE DRVO
Kad se dete rodi, u bašti posadite
drvo. Ako nemate baštu vi, onda je
neko iz vaše porodice ima. Kada budete išli, zajedno sa detetom, da vidite
koliko je to drvo poraslo, oboje ćete
biti ponosni. Uostalom, ako drvo ne
posadite kad se dete rodi, kada ćete?
A ako već imate baštu i u njoj vaše
drvo, urežite u koru srce i vaša imena.
Pripremila: Danica Falež
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Jupiter ili planeta sreće
Jupiter je peta planeta od Sunca i
najveća planeta u Sunčevom sistemu.
Udaljen je 5.20 AU ili 778.330.000
km od Sunca, ima promjer 142.984
km i masu 1.900e27 kg. Do sada su
pronađena 63 prirodna satelita (meseca)
koji kruže oko Jupitera, a otkriveni su i
planetarni prsteni.

Neko iz naše bliže okoline
može da se i ugoji baš dok
je Jupiter u znaku Blizanci.

Jupiter je četvrto najsjajnije nebesko
telo, nakon Sunca, Meseca i Venere.
Jupiter ima 2,5 puta veću masu od
ukupne mase ostalih osam planeta u
Sunčevom sistemu.

Studenti će lakše učiti, bogati će biti veseli i imaće
želju za novim znanjem.
Oni koji imaju manje novca počeće da razmišljaju
više nego obično kako da
promene svoju situaciju.

Jupiter je dobio ime po vrhovnom
bogu starih Rimljana, kojeg su Grci
zvali Zevs.
Jupiter je planeta sreće, obilja, dalekih
putovanja i jednog dobroćudnog
optimizma. On simbolizuje i našu
životnu filozofiju koja nam opisuje način
i gde možemo crpeti pozitivnu energiju
i stav prema životu. Koliko i kako nam
je data, zavisi od znaka i aspekata koju
pravi Jupiter. Predstavlja visoke škole,
fakultete, široko obrazovanje i život u
inostranstvu takođe.
Govori nam još i o načinu na koji mi
možemo steći bogatstvo, jer predstavlja
veliki novac, za razliku od Merkura
koji simbolizuje mali novac. Tamo gde
nam je Jupiter tu dobijamo, tu učimo, tu
napredujemo, tu smo srećni i spokojni.
Kad Jupiter tranzitira, prolazi kroz neki
znak, ili neko polje naše natalne karte,
donosi nam dobitak, zaštitu za razliku
od nekih drugih planeta. Godinu dana
se zadrži u određenom znaku i polju
natalnog horoskopa.
Sada je Jupiter u znaku Blizanaca, pa
će mnogima doneti radosti od kraćih
putovanja, bliskih rođaka, načina
svakodnevnog razmišljanja i mnogi
će baš ove godine rešiti da kupe neki
dobar auto.
Neki će imati puno nekih novih ideja, a
neki će razmišljati i ostvariti put u inostranstvo gde dugo nisu bili. Odnosi
sa braćom i sestrama će se poboljšati.

Sve što je vezano za našu
komunikaciju napredovaće bar 2 puta brže i lakše,
telefoni, kompjuteri…

Jupiter kroz prvo polje donosi optimizam, moguć je
brak baš sada, i mnogi će se malo zaobliti u struku.
Jupiter kroz drugo polje donosi novac,
moguće nasledstvo od bračnog druga
i jedan pozitivniji stav prema svojim
vrednostima uopšte.
Jupiter kroz treće polje, prirodno polje
znaka Blizanci donosi sve do sada napisano, samo pojačava intenzitet.
Kroz četvrto polje, dobit od stana,
kuće, neko će kupiti vikendicu, a neko
će ulagati u svoj dom.
Prolaskom kroz peto polje, donosi
ljubav, rođenje deteta, sreću i želju za
radovanjem. Sklonost ka umetnosti,
zabavi i provodu. Biće vam lako da
pokažete svoja osećanja i svoju ljubav.
Kroz šesto polje horoskopa poboljšava
vaše svakodnevno zdravlje, posao ide
lako i uspešno, a oni koji ga nemaju
ovo je pravi moment da do njega dođu.
Jupiter kroz sedmo polje skoro zasigurno donosi ljubavnu vezu, stare veze se
mogu krunisati brakom, parnice se završavaju u vašu korist, moguće je da se
vas bračni drug ponovo zaljubi u vas.
Jupiter kroz osmo, ozloglašeno polje
donosi zaštitu od bolesti i loših raspoloženja, novac od partnera, moguće
stipendije i mogućnost dobijanja ne-

kog nasledstva.
Jupiter kroz deveto, svoje prirodno
polje donosi put u inostranstvo, dobar
period za sticanje znanja, sklonost ka
filozofiji i religiji, i donosi susrete s
učenim i obrazovanim ljudima.
Prolaskom kroz Zenit, vrh desetog polja, takođe može doneti brak, ali svakako donosi jedan napredak u društvenom položaju, karijeri, i uopšte našem
životu. Zasluženo napredovanje na poslu može se očekivati u ovom periodu.
Jupiter kroz jedanaesto polje donosi
pregršt novih ambicija, nove prijatelje,
još čvršće veze sa starim prijateljima,
učlanjenje u neku nevladinu organizaciju ili udruženje, uopšte sklonost ka
univerzalnoj ljubavi prema ljudima i
čovečanstvu. Novac od položaja. Odlazak u penziju ili povećanje iste.
Jupiter kroz dvanaesto polje, polje naših tajnih neprijatelja, hroničnih bolesti i strahova, kao planeta sreće donosi
zaštitu. Treba se okrenuti veri i molitvi, donosi nam put preko velike vode
jer je prirodno polje Riba.
SREĆAN JUPITER VAM ŽELI
Danica Falež
falezdanica@hotmail.com
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Jeste li znali

Jeste li znali da su slonovi jedine životinje koje ne mogu skakati?
Jeste li znali da termiti rade 24 sata dnevno, i uopšte ne spavaju?
Jeste li znali da je Bajkalsko jezero, u južnom Sibiru, najstarije slatkovodno jezero na svijetu, formirano prije 20 do 25 miliona godina?
Jeste li znali da donirajući 0,5 l krvi možete spasiti 4 života?
Jeste li znali da oči bebe ne proizvode suze do 6-8 sedmica starosti?
Jeste li znali da je kazna za ubijanje mačke prije 4.000 godina u
Egiptu bila smrt?
Jeste li znali da prosječna osoba zaspi za 7 minuta?
Jeste li znali da je Rusija najveća zemlja površinom na svijetu sa
17.075.200 km2?
Jeste li znali da je Napoleon navodno nosio čokoladu na svim
svojim vojnim pohodima?
Jeste li znali da je jezero Titikaka najviše plovno jezero na svijetu
na otprilike 3.810 m nadmorske visine?
Jeste li znali da je električnu stolicu izumio jedan zubar?
Jeste li znali da ne postoji prirodno plava hrana?
Jeste li znali da je Madrid jedini glavni grad u Evropi koji nije
smješten na rijeci?
Jeste li znali da je prvo javno prikazivanje televizijskog programa bilo u Londonu 1936. godine?
Jeste li znali da je najniža temperatura ikad izmjerena bila -88 C
u Vostoku, Antarktik?
Jeste li znali da u Holandiji možete platiti kaznu ukoliko ne
uzmete košaricu u supermarketu?
Jeste li znali da ljudsko srce stvara toliki pritisak u tijelu dok
pumpa da može izbaciti mlaz krvi više od 9 metara?
Jeste li znali da svaki put kada poližete poštansku markicu unosite u organizam deseti dio kalorije?
Jeste li znali da se u rečenici „The quick brown fox jumps over
the lazy dog.“ koriste sva slova engleske abecede?
Jeste li znali da svaka ptica svakoga dana mora pojesti hranu

Branko Baćović

Aforizmi
Šmirgl-papir

Šmirgl-papir je grub –
ali glača –
kao život
našu dušu.

Život i smrt

Ako je kraj života –
početak smrti,
onda je kraj straha –
početak života.

Reči na papiru

Postoje reči
koje ispunjavaju papir –

makar polovicu svoje težine kako bi preživjela?
Jeste li znali da neki Eskimi koriste hladnjake kako bi spriječili
potpuno smrzavanje hrane?
Jeste li znali da mačke ne osjećaju sladak okus?
Jeste li znali da je London bio prvi grad koji je imao populaciju
veću od milion stanovnika, a sada je 13. grad po naseljenosti sa 8
milijuna stanovnika?
Jeste li znali da na Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu?
Jeste li znali da je jetra polarnog medvjeda otrovna zato što
sadrži previše vitamina C?
Jeste li znali da čovjek u svojim ustima dnevno proizvede 1 litru
sline?
Jeste li znali da u prethodnih 4.000 godina ni jedna životinja nije
pripitomljena?
Jeste li znali da je otvarač za konzerve izmišljen 48 godina nakon
što su prvi put upotrebljene konzerve?
Jeste li znali da se vazduh pretvara u tekućinu na -190 °C?
Jeste li znali da je zlatna ribica jedina životinja koja može da vidi
i infra crvenu i ultra ljubičastu svjetlost?
Jeste li znali da je hrišćanstvo najrasprostranjenija svjetska religija, sa 1.7 milijardi vjernika?
Jeste li znali da u prosjeku na svakih 10 ljudi na svijetu jedan
čovjek živi na ostrvu?
Jeste li znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?
Jeste li znali da nijedan komad četvrtastog, suvog papira ne može
biti savijen na pola više od 8 puta?
Jeste li znali da se kamilje mlijeko ne zgrušava?
Jeste li znali da su u srednjovjekovnoj Francuskoj nevjerne žene
bile tjerane da gole ganjaju kokoši po gradu?
Jeste li znali da je Rusija gotovo dvostruko veća površinom od
Amerike, a da Amerika ima duplo više stanovnika od Rusije?
Jeste li znali da se muškarci smiju češće i duže od žena?
Jeste li znali da je između 1902. i 1907. godine isti tigar ubio 434
ljudi u Indiji?
Jeste li znali da se poslije svoje 30-te godine ljudi postepeno
smanjuju?

i postoje reči
koje ispunjavaju dušu.

Osmeh

Ko u životu
nije ništa izgubio –
teško da može nešto da nađe.

Sto želja
koje mogu da se ispune sutra –
ne mogu da zamene
jedan osmeh
koji te ispunjava
– sada.

Svet

Odgovor

Tišina

Kada umremo
odlazimo u srca svih ljudi
čijih smo se srca –
dotakli.

Povezanost

Kada pomislim
da svet nije dobar,
ne smem da zaboravim
da sam ja
za nekoga
ceo svet!
Misli –
ne urlajte!
Ne čujem –
život.

Na sva pitanja sam dobio
jedan odgovor –
život.

Smrt

Filozofizam iz knjige Povezivanje, 2009
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Mudre misli
Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava osvojenome.
Brak je pismo koje je interesantno samo dok je zatvoreno.
Kao što suze teku od velike žalosti, ali i od velike radosti, tako strah obuzima čoveka od
velikog zločina, ali i od velike žrtve.
Ko smisao života nije tražio, taj nije živeo, ali ako ga je tražio, nikad nije bio dovoljno
srećan.
Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u
pogreške kad sude o tuđem radu.
Mladost nalazi snage i vremena za sve: mlad čovek ne vidi kraja ni svojoj snazi ni svom
vremenu.
Nema ni jednog ostarelog kralja koji ne bi pristao da bude mlad poručnik.
Posij misao i požnjećeš djelo; Posij djelo i požnjećeš naviku.
Dobro vino i lijepa žena – to su dva najljepša otrova.
Mnogi ne izgube razum samo zato jer ga i nemaju.
Prije nego progovoriš- SASLUŠAJ.
Prije nego nešto napišeš- RAZMISLI.
Prije nego što potrošiš- ZARADI.
Prije nego što zamoliš- OPROSTI.
Dokoni um je đavolje igralište
Nije srećan onaj ko puno ima, srećan je onaj kome malo treba
Reči su kao pčele, one su istovremeno i med i žaoka
Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugom leđa
Nista nije tako loše da ne može biti gore
Nikad ne treba dizati ruke od dobre stvari. Samo... kako znati da je dobra?
Pogled ide tamo gde neće, noge ne.
Nada je kruh siromaha.
Neimaština je najveće iskušenje: i najmudrije ribe glad tjera na udicu.
Nema samoubica - njih su ubili drugi.
Nesuglasice u braku najčešće počinju kad žena previše govori, a muž premalo sluša.
Ništa nije istinitije od posmrtnog govora; on tačno kaže šta je sve pokojnik trebao biti.
Od svih muzičkih instrumenata najveći uticaj na istoriju kulture imala je pištaljka.
Policijska.
Poslije plime bogaćenja dolazi oseka morala.
Ako želite uspjeti u društvu, ubijte svoju savjest.
Brak je nalik na gljivu, je li je dobra ili otrovna primjetiš tek kad je kasno.
Kopanje nosa je za neke jedini način da uđu u sebe.
Čitajući nadgrobne spomenike, shvaćamo da treba umrijeti ako želimo da se o nama dobro
govori.
Naučili smo kao ptice da letimo i kao ribe da plivamo, ali zaboravili smo kao ljudi da
živimo...

