
Савез српских друштава Словеније ǀ Број 39 ǀ Година 10 ǀ Април 2014 

Новине српске

14. фестивал 
фолклорних група ссдс



2 ǀ Ријеч уредника ǀ Април 2014

Поштовани читаоци Мостова,
пред вама је нови број Новина српских Мостови. Мало се одужило од задњег броја, 
али вјерујем да ни сада није касно да прочитате о свему што се дешавало између 
два броја. А било је много тога, иако је ово био зимски период није се спавало, 
одрађено је много тога како по друштвима тако и у Савезу српских друштава 
Словеније.

Ово априлско, увијек чудно и промјенљиво вријеме, искористите у дружењу са 
Мостовима, за свакога ће се наћи по нешто, било да се ради о актуелним догађајима, 
литератури или другим занимљивим стварима.

Савез српских друштава Словеније имао је два веома важна догађаја, први је редовна 
годишња скупштина, која је била и изборна, и на којој је изабрано ново вођство 
Савеза. Шта очекује Савез у наредном периоду можете сазнати из извјештаја о 
скупштини као и из интервјуа са новим предсједником.

Други веома важан догађај био је Четрнаести фестивал фолклорних група ССДС 
који је одржан 12. априла 2014. године и на којем је наступило једанаест друштава 
из ССДС која су се такмичила тражећи своје мјесто на 19. европској смотри 
српског фолклора дијаспоре и Срба у региону. Некима је то успјело а други ће своју 
прилику потражити на наредном Фестивалу. Гост Фестивала било је КУД „Стеван 
Мокрањац“ из Беча које је приказало једну дивну кореографију. Савез српских 
друштава Словеније непрекидно је ангажован и на другим подручјима а нарочито у 
вези рјешавања статуса и положаја српске заједнице у Словенији.

Друштва су, како рекосмо, била веома активна. Поред догађаја везаних за 
новогодишње и божићне празнике, треба напоменути и Светосавску прославу и 
прославу Савиндана којег слави неколико друштава.

Колико су наша друштва напредовала задњих година, показује и чињеница да све 
више друштава изводи своје самосталне концерте на којим приказују народне 
игре и пјесме и на којима наступа већи број младих фолклораша. А ту су и други 
концерти, дјечије фолклоријаде гдје се много пажње поклања младом нараштају 
и будућности друштава и њиховој жељи за очувањем културног и сваког другог 
идентитета.

Не занемарује се ни учење српског језика, бар у оним друштвима гдје је то изводљиво 
и гдје постоји интерес а присутни су и други облици образовања и усавршавања.

Друштва својим квалитетним радом препознатљива су не само у Словенији него 
добивају позиве на учествују и на догађајима која организују друштва из других 
земаља а о томе више на наредним страницама Мостова.

Обзиром да у Словенији имамо око петнаестак пјесника и прозаиста који пишу на 
српском језику и у овом броју Мостова некима од њих омогућено је да се прикажу 
са својим дјелима.

Не бих вас више замарао са овим уводом, него ви лијепо пређите на другу страну и 
полако почните са читањем, можете по реду или како вам воља.
Надамо се да ће у сљедећем броју бити још више информација како о дјеловању 
Савеза тако и друштава, а до тада велики поздрав.

Душан Јовановић

Ево нас!
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Скупштина је одржана у Ђачком дому у 
Новој Горици уз присуство 37 делегата из 
четрнаест друштава која су чланови Саве-
за српских друштава Словеније. Присутне 
делегате поздравио је Златомир Бодирожа, 
предсједник Савеза Српских друштава Сло-
веније, отворио скупштину и предложио 
радне органе скупштине. Након дискусије 
о предлозима изабрано је радно предсједни-
штво у саставу: Неђељко Марић, предсјед-
ник, Милош Демоњић и Драго Војводић, 
чланови. Такође, скупштина је изабрала и 
остале органе потребне за неометан и нор-
малан рад скупштине.

Након тога потврђен је извјештај верифи-
кационе комисије која је установила да је 
на скупштини 37 делегата из четрнаест 
друштава и да скупштина може наставити 
са радом и доносити важеће одлуке. Пред-
сједник радног предсједништва, Неђељко 
Марић, дао је предлог дневног реда на ус-
вајање, који је затим усвојен гласовима 
свих присутних делегата. Прешло се на 
рад по дневном реду, прво је, након краће 
дискусије, усвојен записник 18. редовне го-
дишње скупштине а затим и промјене у Ста-
туту Савеза српских друштава Словеније. 
На реду су били извјештаји о раду органа 

19. скупштина ССДС
Савез српских друштава Словеније одржао је 16. марта 2014. године своју 19. редовну (изборну) годишњу скупштину и 
изабрао ново вођство

ССДС. Прво је Златомир Бодирожа поднио 
извјештај о раду Извршног одбора у коме 
је истакао све активности Савеза српских 
друштава Словеније у протеклом периоду, 
од прошле скупштине. Извјештај Надзорног 
одбора поднио је Остоја Шобот, извјештај 
о благајничком пословању изнио је Душан 
Јовановић а извјештај Суда части поднио 
је Драго Савановић. У наставку скупштине 
своје извјештаје поднијели су Никола То-
доровић, делегат у Скупштини дијаспоре и 
Срба у региону и мр Драго Војводић, члан 
Савјета за питања националних заједница 
припадника народа некадашње СФРЈ. На-
кон свих поднесених извјештаја услиједила 
је дискусија у којој је учествовао већи број 
делегата, а која се односила на разна питања 
дјеловања Савеза и друштава, ипак највише 
пажње посветило се питању рјешавања ста-
туса националне мањине и то ће и у будуће 
бити приоритет у дјеловању Савеза српских 
друштава Словеније. Сви извјештаји усвоје-
ни су гласовима свих делегата.

Обзиром да је ово била изборна скупштина, 
приступило се избору органа ССДС. За поје-
диначне функције, предсједника и потпред-
сједника, било је више кандидата, тако да се, 
након представљања кандидата и дискусије, 

прешло на тајно гласање. За предсједни-
ка ССДС била су два кандидата и делегати 
су за новог предсједника Савеза српских 
друштава Словеније изабрали Николу То-
доровића из СКД „Сава“ Храстник. За два 
потпредсједника ССДС била су три кан-
дидата а изабрани су Златомир Бодирожа, 
КД „Брдо“, Крањ и Далибор Самац, АКУД 
„Коло“. Копар.

У наставку скупштине изабрани су и члано-
ви Извршног одбора у саставу: Никола Тодо-
ровић, Златомир Бодирожа, Далибор Самац, 
Милан Стојановић, Неђељко Марић, Жељко 
Аничић, Недељка Стубичар, Милош Русић, 
Јово Јауз, Остоја Бубњевић, Стојан Мило-
вић, Боро Мирић, Драго Војводић, Илија 
Јанковић и Давор Суботић. У Надзорни од-
бор изабрани су Остоја Шобот, Милош Де-
моњић и Зоран Јауз, а у Суд части Драго Са-
вановић, Савка Фејзић и Брацо Радошевић.

Никола Тодоровић, ново изабрани предсјед-
ник ССДС, захвалио се на избору за пред-
сједника и нада се да ће чланови Извршног 
одбора препознати његов план рада.

Након завршетка скупштине настављено је 
дружење на заједничком ручку.

Текст и фото: Душан Јовановић

Златомир Бодирожа

Радно предсједништво

Делегати скупштине
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Никола Тодоровић
предсједник ССДС
Шта за Вас значи ова функција?
Прво што желим да кажем да сам ја 
прихватио кандидатуру на молбу не-
колико председника друштава која су 
у Савезу српских друштава Слове-
није (ССДС), али и угледних поједи-
наца који нису ни у једном друштву 
или Савезу, а препознају отворена и 
нерешена питања с којима се сусреће 
српска заједница у Словенији, а које 
треба на културан начин испостави-
ти у институцијама Словеније, али и 
матичне државе. Управо то је био од-
лучујући разлог да прихватим канди-
датуру, јер је превладала жеља да се 
ССДС почне бавити са својом превас-
ходном друштвеном улогом, која је 
опредељена у Статуту ССДС, али и 
због афирмације ССДС код институ-
ција домицилне и матичне државе, 
као и Републике Српске. Функција 
председника ССДС представља ве-
лику друштвену одговорност, па ако 
хоћете и изазов, јер постоји стварна 
чињеница да је ССДС кровна органи-
зација српске националне заједнице 
у Словенији, чије деловање може да 
утиче и на наш свеукупни положај. Та 
функција искрено речено, значи нове 
обавезе и одговорност у сваком погле-
ду, али и многа одрицања у погледу 
слободног времена па ако хоћете и у 
погледу материјалних обавеза.

У Словенији сте већ дуго година. 
Реците нам како је и када почело?
Да, свакако у Словенији, не само да 
сам дуго година, него овде ћу по све-
му судећи, али својом вољом и остати 
до краја свога живота. Човек остаје 
онде где су му деца, где су му уну-
чад, где су му свакодневни пријатељи, 
иако ја задњих година, од како сам у 
пензији, доста времена проводим у 
Србији где је моја ужа родбина, па и 
гробови мојих родитеља, али и у Ре-
публици Српској, где сам увек радо 
виђен гост, било код рођака или код 
пријатеља, или по нашим зборовима, 
које радо посећујем. У Словенију сам 
дошао 8. септембра давне 1970. го-
дине, са непуних 20 година, иако ни-

сам био сигуран да ћу овде и остати. 
Људске судбине су понекада чудне, 
могу бити ружне, просечне или лепе, 
а мени је била срећа наклоњена. Об-
зиром да сам почео од ништа, као и 
већина оних, који су дошли трбухом 
за крухом и пуком случајношћу се за-
уставили у Словенији, немам ни јед-
нога разлога да би био незадовољан. 
Али то су била друга времена, време-
на, када смо као људи и као радници 
имали другачију цену, када су били 
цењени и радници и службеници, када 
је била државна политика у функцији 
социјалне и правне државе. Данас је 
то друга прича, јер су успоставље-
не нове вредности, које су пре свега 
посвађане са правном и социјалном 
државом.

Ви сте успјешан породични човјек, 
активан у друштвеном раду. Како 
све то успијевате?
Ви сте свакако у праву, када кажете 
да сам успешан породичан човек, али 
при томе морам искрено рећи да су 
чланови моје породице можда чак и 
заслужнији за ту чињеницу. Ја се не 
стидим рећи да сам уз редовну службу 
и породичне обавезе, уз троје сада већ 
одрасле и успешне деце у Словенији 
завршио не само основну и средњу 

школу, него и Правни факултет, те 
изузетно уважаван и цењен стручњак 
у своме позиву. Истина у свему треба 
и мало среће, али срећа прати храбре. 
Мене су ценили и цене, чак и они 
којима нисам нај симпатичнији. Већ 
од самог доласка у Словенију сам се 
укључио у друштвени живот на број-
ним подручјима и као такав био врло 
лепо прихваћен од тадашњих поли-
тичких и културних институција, али 
то је било време, када је био поштен 
рад изузетно цењен. По некада се и 
сам упитам, како ми је то све успева-
ло да уравнотежим све обавезе и ни-
где да не дође до пукотина. Усклађи-
вање породичних и радних обавеза, 
студија, те политичког и културног 
деловања није баш било лако, али ако 
имаш у породици подршку, а ја сам је 
имао, онда се може све постићи. По-
родица је главни ослонац успеха сва-
кога човека, а за нечији неуспех се не 
може окривити породица него главни 
протагонист. Човек мора пре свега да 
постави циљ, који жели да постигне, 
а онда да се максимално ангажује у 
остваривању тога циља. Тако је и у 
друштвеном животу, ми морамо пос-
тавити циљ, а онда предано радити на 
остваривању тога циља.

Никола Тодоровић
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Радили сте као правник на Ми-
нистарствима, колико су ти посло-
ви које сте обављали помогли да 
сте се одлучили прихватити канди-
датуру за предсједника ССДС? 
Када је реч о мојој радној каријери, 
онда треба подсетити да сам ја на по-
четку радне каријере радио слабих 
15 година у грађевинарству, од тога 6 
година у оперативи, и као такав био 
врло цењен и успешан стручњак. По-
сле завршетка Правног факултета у 
Љубљани и завршеног правосудног 
испита, није било никада и никаквих 
проблема везаних за службу. Мислим 
да сам један од ретких, који је могао 
да бира где ће да ради, зато сам рела-
тивно често мењао службе, али увек 
знатно напредовао. Радни задаци на 
министарствима прво као саветника 
министра за привреду, неколико годи-
на касније као саветника владе у Ми-
нистарству финансија, а касније као 
секретара у Министарству за културу, 
су само потврдили моју изузетно ус-
пешну радну каријеру, јер бити цењен 
као стручњак међу колегама, али и 
међу политичарима (министрима и 
другим функционерима), а не припа-
дати ни једној политичкој опцији, то 
могу само изузеци. Послови које сам 
радио нису пуно утицали на одлуку 
да кандидирам за председника ССДС. 
Утицали су само толико да знам пра-
вилно проценити своје способности, 
постојећу организованост српске на-
ционалне заједнице, те жеља да на-
правимо искорак за боље сутра свих 
нас у Словенији.

Каква је разлика између функција 
и послова које сте до сада обављали 
и обављате и функције предсједни-
ка на коју сте изабрани, било да се 
ради о друштву или Савезу? 
Послови или функције које сам извр-
шавао у својој радној каријери, нису 
имали пуно заједничког са функ-
цијом председника ССДС или неко-
га друштва. Истина, ја сам био пре 
свега као изузетно цењен стручњак 
у извршној власти свих влада после 
95. године, али делимично и у струк-
турама надзорних органа културних 
институција, као што су (бивши) 
Филмски склад Републике Словеније, 
Склад за културне дјелатности Репу-
блике Словеније или Завод за културу 
Блед. Те функције су се пре свега од-

носила на управљачка права државе, 
чије интересе сам успешно бранио 
или усмеравао пословне одлуке тих 
институција. Рад у тим структурама 
је свакако добро искуство, јер даје 
могућност за правилно постављање 
организације и ефикасног надзора, 
али и управљања са процесима. На 
жалост мало је наших људи са таквим 
искуствима, а и оно колико их имамо, 
не знамо да их ценимо. Зато ћу уло-
жити све своје напоре да се чује став 
и угледних припадника нашега наро-
да, без обзира да ли је у друштву или 
Савезу. Ми немамо вишка ни једног 
припадника нашега народа.

Основна дјелатност друштава и 
Савеза је култура. Да ли је тако у 
пракси и шта се предвиђа за будући 
рад? 
Овде сте свакако у праву, када каже-
те да је основна дјелатност друштава 
и Савеза култура, међутим не само 
фолклор, који је у даним околности-
ма највише заступљен и где пости-
жемо врхунске резултате. Поједина 
друштва имају и певачке, драмске те 
литерарне секције, које полако заузи-
мају све запаженије место у културној 
делатности друштава. Поред наведе-
ног се развијају и спортске секције 
и други традиционални видови дру-
жења друштава и појединаца, а Савез 
је ту да у границама своје могућности 
подржава те активности, али и усме-
рава друштвено деловање заједнице 
на одређена подручја, којима до сада 
нисмо посвећивали довољно пажње. 
Важна улога Савеза мора да буде у 
очувању и унапређењу наставног 
програма српског језика и ћирилич-
ног писма, те увођење тога у школски 
систем, али такође и отварање слове-
начких штампаних и електронских 
медија, те успостављање сарадње са 
свима онима, који на том плану већ 
раде.

У условима у којима живе и раде 
српска друштва неопходна је са-
радња и са другим институцијама, 
па и политичким и државним. Как-
во је Ваше мишљење о томе? 
Српска друштва у Словенији па и 
ССДС делују у отежаним услови-
ма, пре свега због финансијске и 
кадровске потхрањености. Досада-
шња вођства, пре свега Савеза, али и 

друштава нису у довољној мери пре-
познала важност политичке партици-
пације, као предуслова за бољи мате-
ријални и друштвени положај Савеза 
и друштава. Више десетина хиљада 
српских гласова смо давали поли-
тичким странкама за празно ништа, 
или за неку багателу. Мене увек жа-
лости чињеница да су у том погледу 
много мање бројни народи у Слове-
нији, када је реч о политичкој парти-
ципацији, много успешнији од нас. 
Зато за отежане услове нашега дело-
вања, нису само криве институције 
домицилне и матичне државе, него у 
доброј мери и ми сами. Српска нацио-
нална заједница има у Словенији као 
нај бројнија заједница народа некада-
шње СФРЈ нај више организованих 
културних и других друштава широм 
Словеније, али у тим друштвима је 
изузетно мало интелектуалаца, људи 
из пословног света или спортиста, 
који би могли бити од велике помоћи, 
код остваривања циљева српског на-
рода у Словенији. Савез има релатив-
но добру сарадњу са институцијама 
Словеније и Србије, али на жалост не-
мамо добру сарадњу са појединим на-
шим друштвима, која су изван Савеза, 
а која такође имају одређену вредност. 
На жалост Савез се није у довољној 
мери бавио својим друштвеним по-
сланством, што се одражавало и на 
деловање друштава, не само оних, 
која су у Савезу, него и оних која су 
изван Савеза. Зато овде има простора 
за унапређење те сарадње.

Шта очекујете од будућих конта-
ката и сарадње са институцијама у 
матици и Словенији? 
Моји лични контакти са институција-
ма домицилне државе су одлични, 
пре свега због мога коректног рада за 
време радне каријере, али такође и са 
институцијама матичне државе због 
успешног и цењеног рада у Скупш-
тини дијаспоре и Срба у региону, те 
њених Савета. Појединци из наших 
редова су покушавали да те контакте 
не само кваре, него и спречавају, тако 
у домицилној као и матичној држави, 
међутим у то су били укључени само 
ситни мешетари на једној и на другој 
страни, који немају никакав утицај 
нити у Словенији нити у Србији. Од 
институција матичне државе очекујем 
већу подршку у погледу повезивања и 
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стручне помоћи у оним областима, где 
показујемо највеће слабости. После 
промене власти у Србији, али и пер-
соналних промена код нас у Савезу, ја 
очекујем напредак у нашим односима. 
Иако се наша домицилна и матична 
држава сусрећу са изузетно тешким 
дефицитом у државним благајнама, 
очекујем знатно већу подршку нашим 
друштвима из државне благајне сло-
веначких институција, где су наши 
културни садржаји цењени и препо-
знатљиви, не само у организационом 
него и стваралачком погледу. Такође 
постоји могућност веће финансијске 
подршке и од матичне државе.

Доласком новог вођства често се 
очекује нешто ново, да ли ће и как-
вих промјена бити?
Као што сте били сведок на задњој 
Скупштини ССДС је ново вођство 
добило велику подршку, с чиме није 
дошло само до персоналних проме-
на, него много више. Избором новог 
вођства усвојена је била једна друга и 
другачија политика Савеза у односу 
на досадашњу. Усвојена је политика 
сарадње а не сукобљавања, а носиоци 
те сарадње су не само ново изабрано 
вођство Савеза, него и други органи, 
али и друштва која су у Савезу. Ако 
не би веровао у промене, ако не би 
веровао у вођства друштава која су 
подржала мој програм на Скупшти-
ни, не бих прихватио кандидатуру за 
председника. Нисам ја наиван, ја знам 
да ће бити и у овом мандату убаци-
вања клипова у точкове са више стра-
на. Биће покушаја да се врати Савез 
у стару колоточину, али се уз такву 
подршку, коју сам добио на Скупш-
тини осећам супериорним и знам да 
ћемо већ у овој години показати ре-
зултате, с којима ћемо афирмисати и 
Савез, али и друштва у Савезу.

Савез очекује и неколико пројека-
та. Реците нам који су то пројекти 
и активности? 
Некада је Савез имао знатно више 
пројеката и активности, а задњих го-
дина је то свео само на три, што на-
равно није било добро, али како рече 
наш велики Његош, учињену послу 
нема мане. У свом програму ја сам 
најавио поред досадашњих пројека-
та, као што су организација Смотре 
фолклора и учешће најбољих наших 

друштава на Европској смотри фолк-
лора, издавање српских новина „Мо-
стови“ и организација семинара за 
фолклорне ствараоце, још одржавање 
светосавске академије и одржавање 
свечане јубиларне седнице поводом 
20 година оснивања ССДС. Светоса-
вску академију је некада организова-
ло Друштво Српска заједница, које 
је на жалост нестало, а по свом зна-
чају та манифестација је и пре треба-
ла да буде манифестација Савеза. То 
су свакако манифестације, везане за 
културну делатност, међутим време и 
околности од нас захтевају да се зајед-
но са другима укључимо у заједничке 
пројекте, ако желимо да изменимо по-
ложај наше заједнице у Словенији.

За реализацију зацртаних планова 
и циљева потребна је сарадња са 
друштвима и појединцима. Какву 
сарадњу очекујете са Вашим сарад-
ницима? 
Ако је у питању сарадња са најужим 
водством Савеза (два потпредседника 
и секретар), онда очекујем одличну 
сарадњу, јер су то одговорни и цење-
ни људи, не само у својим друштви-
ма, него и у Савезу, али и локалној 
заједници. Ако је у питању сарадња 
са водећим људима наших друштава, 
ја сам врло охрабрен, јер сам и после 
Скупштине добио подршку за своје 
ставове, погледе и опредељења такође 
и од оних друштава, која су била из 
разних разлога одсутна на Скупшти-
ни, а која су најавила активно учешће 
у раду Савеза. Ја сам такође на Скупш-
тини најавио знатно већу сарадњу и 
са угледним појединцима односно ли-
цима, која нису ни у једном друштву 
нити Савезу, а могу да допринесу 
јачању наше заједнице у Словенији. 
Зато неће бити изненађење, ако неко 
буде именован у неко радно тело Са-
веза, иако није члан друштва или Са-
веза.

Веома важно и неизбјежно питање 
у оваквим разговорима је и питање 
положаја и статуса српског народа 
у Словенији. Шта можемо очекива-
ти у вези тога? 
Статус српског народа у Словенији је 
питање свих питања. Међутим статус 
српске националне заједнице се неће 
решити у кратком времену, јер је то 
дуготрајан процес, у којем морамо 

дозрети и ми, али словеначке инсти-
туције. Док Срби не буду имали своје 
посланике у словеначком парламенту, 
а ми имамо тај капацитет, статус неће 
бити решен. Ја ћу да подсетим члано-
ве Савеза и друштава, али и све при-
паднике нашег народа у Словенији, да 
су до скоро били против статуса чак и 
нека наша друштва и институције, а 
сада је свима јасно да је једино при-
знавање статуса националне мањине 
гаранција за очување и развој српског 
језика и ћириличног писма, културе и 
српског идентитета. Српска култур-
на и друга друштва под хитно морају 
трагати за решењима за измену свога 
статуса. Ми морамо уверити слове-
начке институције да је и у њиховом 
интересу очување и јачање идентите-
та српске заједнице у Словенији.

С обзиром на велику ангажованост 
и вријеме посвећено свему овоме, 
каква је подршка ваше породице и 
пријатеља? 
Признајем да чланови моје породице 
нису били баш сви најзадовољнији, 
када сам пристао на кандидатуру, јер 
је то значило да ћу бити много више 
одсутан од куће и породице. Међу-
тим, ја сам увек имао подршку по-
родице у својим одлукама, јер су те 
одлуке биле коректне и промишљене. 
Такође моји пријатељи и познаваоци 
друштвених прилика у Словенији, те 
нашега свеукупног положаја, савето-
вали су ми да је моја кандидатура у 
општем друштвеном интересу, што 
представља додатну обавезу и одго-
ворност. А када је тако и када су у 
питању национални интереси, онда 
човек нема право да избегава обавезе, 
које су у функцији очувања и јачања 
националне заједнице. На крају сви 
ћемо ми бити и отићи, а остаће наша 
дела, по којима ће нас памтити они 
који су остали.

Има још много питања о којима би 
могли разговарати, али оставићемо 
нешто и за други пут. Реците нешто 
што Вас нисам питао а било би ин-
тересантно и потребно да се каже? 
Како и сами кажете, треба нешто оста-
вити и за следећи број „Мостова“, а 
биће прилике да кажемо много више.

Разговор водио: Душан Јовановић
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Фестивал је пред више од 400 гледалаца и 
веома доброј атмосфери и амбијенту одр-
жан 12. априла 2014. године у Културном 
храму Игнација Борштника у Церкљу. Поче-
ло је као и уобичајено, водитељка програма 
Данијела Пећанац поздравила је присутне 
а посебно госте који су се одазвали пози-
ву организатора, међу њима су били Стана 
Кончаревић и Славиша Томић, конзули у 
Амбасади Републике Србије у Љубљани, 
Азра Поповић и Сњежана Штине, предста-
внице Амбасаде Босне и Херцеговине, Тања 
Фајон и Јелко Кацин, посланици Европског 
парламента, Марјета Прежељ, представница 
Министарства за културу Републике Слове-
није, Тјаша Ференц, представница Јавног 
фонда Републике Словеније за културне 
дјелатности, Мићо Ћетковић, предсједник 
Савјета европске смотре српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону и представник 
Републике Српске у Њемачкој, др Бруно 
Равникар, кореограф и великан словеначког 
фолклора, Горан Опрић, предсједник КУД 
„Стеван Мокрањац“ из Беча, представници 
српских друштава, привредници и поједин-
ци, као и представници друштава која су 
чланови ССДС. Говорећи о значају ове ма-
нифестације, водитељка Данијела Пећанац 
је истакла да је овај Фестивал такмичарског 
карактера и да ће првих шест првопласира-
них фолклорних група стећи право наступа 
на 19. европској смотри српског фолклора 
дијаспоре и Срба у региону, која ће се одр-
жати 7. и 8. јуна 2014. године у Бањој Луци. 
Водитељка је на бину позвала конзула Сла-
вишу Томића, који је након поздравног гово-

Четрнаести фестивал 
фолклорних група ССДС
У организацији Савеза српских друштава Словеније одржан је 14. фестивал фолклорних група ССДС

ра у коме је истакао значај оваквих догађаја 
у ширењу и развоју културе, као и сарадње 
матице и дијаспоре, отворио 14. фестивал 
фолклорних група ССДС.

Овогодишњи Фестивал оцјењивао је струч-
ни жири у саставу: мр Гордана Рогановић, 
етномузиколог, Звездан Ђурић, кореограф и 
Дамир Шиповац, етнолог.

На сцени се затим појавио и Марко Ивано-
вић, новинар РТВ Рашка и велики прија-
тељ српских друштава у Словенији, који је 
наставио са вођењем програма. И онда је по-
чело, Марко Ивановић је најавио прву групу 
а част да својим наступом отворе такмичар-

ски дио Фестивала припала је фолклора-
шима СКПД „Свети Сава“ који су извели 
кореографију Дамира Шиповца „Драгачево, 
моје село мало“, игре и пјесме из Драгаче-
ва. Након њих публици и стручном жирију 
представили су се чланови фолклорне гру-
пе КПСХД „Вук Караџић“ из Радовљице и 
одиграли игре из Владичиног Хана а аутор 
кореографије је Милорад Руњо. Млади чла-
нови СКД „Слога „ из Нове Горице наступи-
ли су са кореографијом Милана Гламочани-
на „Кад бапне гоч, у мене срце да искочи“, 
игре и пјесме из Црне Траве, а након њих 
представили су се фолклораши КД „Брдо“ 
из Крања изводећи кореографију Славице 
Михаиловић „Бела недеља у Гружи“, игре 
и пјесме из Груже. Као пети на бини су се 
појавили чланови ПКУД „Свети Никола“ из 
Марибора и одиграли игре из околине Ужи-
ца а кореографију је поставио Дејан Боди-
рожа.

Као и више пута до сада, на ову манифес-
тацију организатор ССДС позвао је и госте 
који наступају у ревијалном дијелу Фести-
вала, а овај пут то су били побједници 18. 
европске смотре српског фолклора дијаспо-
ре и Срба у региону, чланови КУД „Стеван 
Мокрањац“ из Беча који су својим наступом 
и појавом одушевили све присутне а пре-
мијерно су извели кореографију „Српске 
игре из Неготина“ коју је поставио Милорад 
Руњо. Заиста импресиван догађај, и корео-
графија и наступ.

У наставку програма представили су се 
фолклораши АКУД „Коло“ из Копра који су Гости Фестивала

Конзул Славиша Томић отвара Фестивал
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одиграли кореографију Милосава Татарића 
„На твој рођендан“, српске игре из околине 
Темишвара. Након њих наступили су чла-
нови СКД „Ново Место“ са кореографијом 
Данијела Вучићевића „Мању, мању“, влаш-
ке игре из Ђердапског Подунавља. Чланови 
фолклорне групе СКД „Сава“ из Храстни-
ка наступили су са кореографијом Милана 
Гламочанина „Море изгрејала нане сјајна 
месечина“, игре из Врањског поља. СКУД 
„Кочевје“, односно њихова фолклорна гру-
па, представило се са кореографијом Дејана 
Илића „Коритница“, народне игре из Бело-
паланачког поља. Фолклораши СКУД „Ви-
довдан“ из Љубљане представили су се са 
кореографијом Милана Гламочанина „Што 
ме даде мамо мори на далеко“, игре и пје-
сме из Скопске Црне Горе. А част да затворе 
такмичарски дио програма и сам програм, 
припала је члановима фолклорне групе КУД 
„Младост“ из Љубљане који су одиграли 
кореографију Горана Пауновића и Власти-
мира Вељовића „Златиборка ја сам“, игре из 
Ужичког краја.

И тако је прошао наступ фолклорних гру-
па, да би потом водитељи програма позвали 
Николу Тодоровића, предсједника Савеза 
српских друштава Словеније, који је прво 
поздравио све присутне и захвалио се на 
овако великом одзиву а осврнуо се и на дје-
ловање Савеза и сарадњу са институцијама 
Словеније и Србије. Након поздравног го-
вора свим учесницима такмичарског дијела 
Фестивала подијелио је признања за учешће 
а гостима из Беча, члановима КУД „Стеван 
Мокрањац“ захвалницу за учешће на ового-
дишњем Фестивалу.

Послије овога услиједила је пауза која је 
искоришћена за вечеру која је приређена за 
госте и представнике друштава, а жири је 
ово вријеме искористио за припрему свог 
извјештаја. На састанку стручног жирија са 
умјетничким руководиоцима и представни-
цима друштава представљен су појединачно 
оцјене о наступу сваког друштва и предста-

вници друштава имали су прилику да чују 
стручне оцјене и коментаре о свом наступу.

У спортској дворани, која је непосредно уз 
дворану гдје је одржан Фестивал, стручни 
жири је прогласио побједника и распоред 
осталих група. Прво мјесто са 91,26 освоје-
на бода припало је СКУД „Видовдан“ из 
Љубљане, друго мјесто КД „Брдо“ Крањ 
91,00 бод, трће мјесто СКПД „Свети Сава“, 
Крањ, 90,00 бодова, четврто мјесто КУД 
„Младост“, Љубљана 89,83 бода, пето мјес-
то КПСХД „Вук Караџић“, Радовљица 85,50 
бодова, шесто мјесто дијеле СКД „Слога“, 
Нова Горица и СКД „Ново Место“ са 82,50 
бодова, осмо мјесто СКД „Сава“, Храстник 
81,83 бода, девето мјесто АКУД „Коло“, 
Копер 81,66 бодова, десто мјесто СКУД 
„Кочевје“, Кочевје 75,00 бодова и једанаес-
то мјесто ПКУД „Свети Никола“, Марибор 
74,50 бодова.

Стручни жири је донио одлуку да се подије-
ле и три специјалне награде. Специјална на-
града за најбољу ново постављену кореогра-
фију: СКУД „Видовдан“ Љубљана „Што ме 
даде мори на далеко” игре из Скопске Црне 
Горе, аутор Милан Гламочанин. Специјална 

награда за кореографију која је најближа из-
вору: КД „Брдо“ Крањ „Бела недеља у Гру-
жи, аутор Славица Михаиловић. Специјална 
награда за најбољу реконструкцију ношње: 
КУД „Младост“ Љубљана за ношње из око-
лине Ужица.

Након подјеле признања за пласман и спе-
цијалних награда настављено је са дру-
жењем уз музику „Тринитон бенда“. По-
требно је истаћи веома добро и примјерно 
понашање младих и фолкораша као и оних 
који овај пут нису наступили а били су на 
Фестивалу, и то не само понашање прили-
ком наступа него и након тога, посебно на 
игранци. Надамо се и вјерујемо да ће српс-
ке фолклорне групе из Словеније, као и до 
сада, имати добар и запажен наступ на пред-
стојећој Европској смотри у Бањој Луци. 

Пројекат 14. фестивал фолклорних група 
суфинансиран је од Јавног фонда Републике 
словеније за културне дјелатности (JSKD) и 
Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Ср-
бима у региону.

Душан Јовановић

Учесници са признањима

Водитељи Марко Ивановић и Данијела Пећанац
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 „Господе Боже сведржиоче, дај нам 
по благости твојој да доживимо још јед-
но мушко дете, које ће бити утеха душе 
наше и наследник државе наше и жезао 
старости наше, на чијој ћемо руци, ле-
гавши, починути, и заједнички ти завете 
дајемо: од зачећа детињега одлучићемо 
се и сачуваћемо се, свако за се, у чистоти 
тела, све до краја живота.“

По увијек усхићеном и распјеваном 
хиландарском монаху Теодостију, који, 
како пише Јустин Поповић, „писању 
Житија Светога Саве приступа са таким 
страхопоштовањем и молитвеном узне-
миреношћу као да приступа писању Све-
тог Еванђеља“, тако је, из молитве вели-
ког жупана Стефана Немање и благоча-
стиве Ане, потоњих монаха и монахиње 
Симеона и Анастасије, изњедрен Растко 
Немањић. Из молитве рођен, у молитви 
живот провео, молећи за друге, бивше и 
будуће, молитву нам оставио. Пут нам 
кроз беспуће прокрчио, путоказе у срце 
и душу усадио, отворио нам очи да те, 
светом благошћу озарене, путоказе ви-
димо и просвијетлио нам ум да их знамо 
распознати и тумачити.

Између молитве и пјесме – потврђује 
то Свети Сава и животом и дјелом - знак 
је једнакости. Обје су узвишене, зато 
што смо ми и пред молитвом и пред пје-
смом понизи, и што их отворена срца 
примамо и прихватамо. Стих је моћан у 
исказивању истине и нашег односа пре-
ма истини, која ће то постати тек када је 
прихватимо свим својим бићем. Треба 
ли увјерљивија потврда таквој тврдњи 
од пјесме „Светитељу Саво, моли Бога 
за нас“ светог владике Николаја Велими-
ровића?

Прозрео си рано у суштину ствари 
Мудрошћу којом те Створитељ обдари. 
Небо се не спушта на гомиле брига, 
У небо се расте на трњу подвига. 
На Атону, старом духовном мегдану, 
Кроз подвиг си стек›о душу обасјану. 
Народ те је глед›о ка› Давида свога 
Голијата како савлађује злога.

У само осам првих стихова ове, ре-
кли бисмо, завјетне пјесме, осликан 
је лик српског светитеља и просвје-
титеља, обасјаног неугасивим сјајем 
Створитељевог вјечног пламена. Иска-
зана његова мудрост којом се покољења 
напајају, истакнути су подвизи који су 
преко трња узнесени до Неба. Назначе-

Ранко Павловић

Крштеница српскога рода 

(Светосавска бесједа)

но светогорско испосништво у коме је 
дозријевало сјеме Светосавља и опјеван 
однос народа из кога је поникао и коме 
је свој живот подредио и посветио према 
свом светитељу. 

Српски принц, онај који се одрекао 
намијењене му круне, први српски ар-
хиепископ, државник, дипломата, зако-
нодавац, први српски књижевник, хо-
дочасник у Свету земљу који је иза себе 
остављао свете путеве куд год би прошао 
и испод чијих стопала су и оштре каме-
нице постајале вредније од драгог ка-
мења и грумења злата... Шта би се све 
још могло набрајати, а да се не каже ни 
дјелић онога што чини ореол над главом 
Светога Саве! Па ипак, све се своди на 
једно – монах, богоугодни испосник. 
Посвећеник који није марио за овозе-
маљско благостање, већ трагао за оним 
што кријепи душу.

„Дело Саве Немањића“, записао је 
Милован Витезовић, „јесте дело да се 
народ српски препознаје у својој др-
жави, у свом уверењу, у свом језику, у 
својим законима и у својој правди.“ Оно 
је, како пјесник каже, „крштеница срп-
ског народа“. „Ако је српској души био 
потребан лек од ма какве бољке“, рије-
чи су светог Јустина Поповића, „нала-
зила га је у чудотворним моштима свог 
највећег светитеља и свебрижног уте-
шитеља.“ А у чему је главна свесила и 
свемоћ Светога Саве? Одговарајући на 
ово питање, Јустин Поповић сугерише и 
ненаметљиву поуку онима који је знају 
и хоће извући и прихватити: „Једино и 
само у чудесном и чудотворном Госпо-
ду Христу, вечно живом и животворном 
Богочовеку.“

Најмање пола вијека, у српском наро-
ду и у његовој школи врло мало се гово-
рило о Светоме Сави, па и то површно и 
као узгредно. Срећом, та времена су иза 
нас. Заувијек, надајмо се. А имали смо, 
и имамо, о коме говорити, узвишено, 
не страхујући да ћемо претјерати. Јер, 
срећан је народ који је имао и има так-
ву умну, просвијећену, просвијетљену и 
посвећену главу као што је Свети Сава. 
То морамо с поносом понављати, да бис-
мо кријепили и оплемењивали сопстве-
ну душу и будућим покољењима оста-
вљали у аманет бисерје Светосавља. Не 
треба тајити ни то да ће за душевно задо-
вољство бити ускраћен сваки појединац 
из српског националног бића који у свом 

највећем светитељу и просвјетитељу не 
препозна извор надахнућа и окрепе.

Тамо гдје је Свети Сава, ту смо и ми. 
Зато, призивајмо га стално, држимо се уз 
њега, гријмо се на пламичку којим нам 
свијетли и расипирујмо га у пламен. Јер, 
ако му дозволимо да оде од нас, одшкри-
немо ли, макар несмотрено, капије срца 
и тако наговијестимо излаз којим би мо-
гао да нас напусти, ко ће нас држати на 
окупу и како ћемо остати своји на овој 
вјерометини на којој нас са свих страна 
бију туђи, ледени вјетрови?!

Света земља Рашка, Косово, Мето-
хија и свака стопа српске земље на којој 
се зачињала клица и пустила дубоко и 
чврсто коријење Светосавља мора бити 
непрестано шкропљена нашом одано-
шћу светосавским идејама и нашом 
свијешћу о припадању Светосављу. У 
том смислу и у том духу наша срца треба 
да бију моћно и уједначено, као звона са 
Храма Светог Саве у Београду, на Вра-
чару, на мјесту гдје је Синан-паша спа-
лио Светитељеве мошти и тако још више 
Светога Саву ваздигао у Небеса, а себе 
стрмоглавио на само дно презрености.

Као што је Растко Немањић мирио 
разједињену и завађену браћу, тако ње-
гове поруке треба за нас, можда данас 
више него икада, да буду она везивна 
снага која ће нам помоћи да схватимо 

Ранко Павловић
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и прихватимо поруку и поуку народне 
приче о несаломивости седам прутића 
чврсто повезаних у сноп. Али – упитајмо 
се – није ли наша коб у томе што често 
волимо да се издвајамо из тог снопа и 
сами себи стварамо илузију да тако мо-
жемо бити јачи? Не смијемо, наравно, 
остати само на питању. Одговор нам је 
јасан, а за то како ћемо га примјењивати 
упутство нам је дао и патријарх српски 
господин Иринеј, рекавши на светој ар-
хијерејској литургији о Светом Стефану 
у Саборном храму Христа Спаситеља у 
Бањој Луци да је „Републици Српској 
и Србији данас неопходно јединство у 
свему добром“. Његова Светост је, да га 
парафразирамо, рекао да су нам потреб-
не и политичке партије, али да морају 
бити јединствене у свему што је битно 
за српски народ и његово национално и 
духовно биће. Не би ли ова мисао могла 
бити водиља у платформи и програму 
сваке српске политичке странке? И, што 
је још важније, никако не би смјела оста-
ти само мртво слово на папиру.

Као што је Свети Сава, дипломатски 
мудро, рашкој Србији свога доба обез-
бјеђивао сигурност, мирећи интересе 
Мађарске, Рима, Грчке, Бугарске и дру-
гих држава, тако и они којима је народ 
својом вољом препустио да га данас воде 
и брину се о њему и његовој будућности, 
морају у овом, рекао бих суровом време-
ну глобализације и транзиције, наћи пра-
во мјесто језичку на геополитичкој ваги 
како не бисмо напустили окриље мајке 
Русије нити постали пасторчад Европе 
којој цивилизацијски припадамо.

Као што су Хиландар, Студеница, 
Жича, Милешева, Липље, Ступље, Мо-
штаница, Гомионица и остале немањић-
ке задужбине и сви српски манастири 
били прави универзитети у Савино доба, 
у којима је књига представљала олтарс-
ку реликвију, тако и данас наше школе, 
светосавски клубови и Српска право-
славна црква у цјелини морају бити уни-
верзитети који ће проучавати и ширити 
дух светосавске идеје и чувати све оно 
што представља суштаство националног 
идентитета, посебно језик и писмо нам 
наше, лијепу ћирилицу.

Савин култ у народу био је и остао 
врло јак. У вријеме када није било црта-
них филмова и интернетских новотарија, 
наше прабаке и баке унуке су успављива-
ле причама и пјесмама о Светоме Сави. 
Кад год би неко у народу желио да каже 
неку мудрост, саопшавао би је кроз ане-
гдоту о Светитељу који је ходио свијетом 
носећи свјетло које жари и грије а не са-
жиже. Колико је само митова и легенти 
о Светоме Сави који су обогатили срп-
ску народну књижевност! Кад се свему 
томе додају пјесме, приче и пригодни 
драмски текстови настали под перима 
најзначајнијих српских књижевника, то 

су томови и томови умјетнички вриједне 
књижевности.

Зато и ја желим да принесем пјеснич-
ки дарак на неугасли олтар славе Свето-
га Саве.

РАСКОШ ПРИТУЉЕНОГ  
ПЛАМИЧКА

Питали тако једном Светога Саву 
зашто је владарски трон подредио 
црној ризи и монашкоме штапу? 
Зашто је моћ, сјај и раскош круне 
замијенио за манастирску тишину? 
Дворске забаве зашто је оставио 
зарад преданости молитви у самоћи?

У вашем питању – био је кратак одговор – 
зар не наслућујете притуљен пламичак 
свијеће у келији, који је Провиђењу ближи 
од снопова бакљи у слапу свјетлости, 
тамо гдје мач је символ смислености, 
крај трпезе на којој се у изобиљу не види 
крушна мрвица – истински Божији дар?

Постиђени што не знају оно што се 
чистоме 
уму само казује, питци смјерно пољубише 
крст од тисовине на Светитељевим 
грудима 
и нијемим погледом замолише Светога 
Саву 
да им покаже пут до искушеничких 
испосница, 
у стрмим стијенама које је Створитељ 
за сједињавање са Собом давно створио.

Свети Сава
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2. део 
 
 Велике сеобе су биле и велика 
раскршћа. Већи део српског народа који 
није напустио огњишта доживео је страш-
ну турску освету, масовне покоље, паље-
вине и пљачке, а потом живот у ропству, 
осуђен не само на стагнацију него на наза-
довање. Српски народ је постајао један од 
најнесрећнијих и најзаосталијих народа 
континента.

Онај део, знатан и бројем и по 
својствима, који се преселио у Средњу Ев-
ропу, ако није био претопљен, па асимило-
ван, морао је да са новом средином потра-
жи заједнички језик, да јој се прилагоди, 
али не и да се у њу утопи, него да остане 
свој. Пре  свега се морао очувати дух, дру-
гим речима свест и самосвест, или како се 
то данас уобичава рећи – идентитет. Зато 
су наши преци, који су пошли са патријар-
сима, Арсенијем Трећим и Арсенијем 
Четвртим, преко великих река у простра-
ну панонску низију, пре својих кућа гра-
дили храмове, у којима су се окупљали и 
свој, српски дух подржавали. Ти храмови 
су били прилагођени времену и простору. 
Дух је остао српско-православни, светоса-
вско-византијски, али се стил цркава из-
менио. То више није био стил византијски 
него барокни, примљен не непосредно од 
Аустријанаца или Мађара, него у украјин-
ско-руској православној обради. Цркве у 
српским насељима широм Паноније личи-
ле су, споља, на богомоље других средње-
европских народа и вера, мада су имале 
свој особен, препознатљиви лик. Високи 
звоници у бескрајној низији деловали су 
као светионици, попут фарова и путоказа 
на морској пучини. Црква усред насеља 
слична је матици око које је рој. Важна су 
била и звона, која позивају на заједничку 
молитву и опомињу да не заборавимо ко 
смо и шта смо. Наши преци су се трудили 
да звона српских цркава не буду слабија 
од звона католичких. Али зато су проти-
вници Срба у свим ратовима скидали срп-
ска звона, под изговором да од њих лију 
топове.

Унутрашњост храма била је та-
кође преображена. Важну улогу добио је 
високи, богато украшени иконостас; заме-
на за фреске, то су биле слике савремених 
мајстора у тада савременим стиловима 
(барок, рококо, неокласицизам, академски 
реализам, сецесија), са изразитим инди-
видуалним одликама, врло различите од 

Србија на раскршћу
Географском, историјском и цивилизацијском 

(28. фебруара 2000)

средњовековних византијских узора. И 
црквено појање, познато као карловачко 
пјеније, одударало је од византијске моно-
тоније; а хорско вишегласно певање, озра-
чено руским торжественим стилом, још 
је више удаљавало од Средњег века, мада 
је садржај и смисао богослужења остао 
исти. Брзо су Срби стекли сопствене ком-
позиторе, почев од Корнелија Станковића 
преко Стевана Мокрањца, до савремених 
твораца духовне музике. Као што су се 
знала имена живописаца иконостаса, тако 
су била позната и имена црквених компо-
зитора.

Сав ритуал је преображен. То је 
тражило младо српско грађанство, свесно 
да се само тако може одржати у католич-
ком и протестантском окружењу. Срби су 
се, и културно надметали са својим сусе-
дима.

Иако су дошли као изгнаници, 
оставивши у отачаству сву имовину, Срби 
нису дуго били пуки сиромаси. Радо,. Муд-
рим довијањима, продорношћу, упорно-
шћу, освајали су и материјална богатства, 
често претичући у успешној, пословности 
народе са којима су живели. Зато их нису 
мимоилазили погроми: у свакој кризи, у 
сваком рату пљачкане су и паљене српске 
занатске радње, српске банке, српске тр-
говине у средишту Загреба, Сарајева, Мо-
стара и широм Паноније, потом Српске 
Војводине. У тим драматичним околнос-
тима стварана је модерна грађанска срп-
ска култура, којој новина није сметала да 
остане верна свом светосавском српско-
византијском пореклу. Та симбиоза тради-
ције и модернитета, синтеза прошлости и 
савремености узор је за садашње и будуће 
нараштаје – како се спајају супротности и 
уједињују вредности; узор је инспирати-
ван и за нова крајње драматична стања у 
којима се налази и наћи ће се српски на-
род.

Данас расељени на свим кон-
тинентима, рекосмо у деведесет једној 
земљи, Срби могу опстати ако подјед-
нако буду верни својој традицији, свом 
наслеђу, а истодобно отворени за туђе 
вредности, које ако су истинске вредности 
нису туђинске, него су универзалне. Сад је 
тренутак за велике синтезе и грандиозне 
мостове између отаџбине и дијаспоре, које 
могу ову претешку кризу преживети једи-
но ако се једна на другу ослањају, стал-
но једна на другу мисле, спремне да се 
свестрано узајамно помажу и надопуњују.

***
Уз та највећа, постоје и друга ве-

лика, средња и мала раскршћа од којих за-
виси будућност народа. У нашој модерној 
историји пресудно је укрштање српства са 
југословенством, европејством, космопо-
литизмом, интернационализмом, мондија-
лизмом.

Живимо у доба страначких страс-
ти. Зато је потребно што чешће подсећати: 
изнад сваке странке или партије је Држа-
ва, а старија од Државе јесте Отаџбина. 
„За Отаџбину све на коцку – Отаџбину ни-
кад на коцку!“ – то је начело родољубља. 
Али ни родољубље није апсолут. Пре него 
што смо припадници свога народа и своје 
државе – ми смо људи. Прво је дакле – 
човештво. Оно обавезује; оно не извиња-
ва злодела у име народа и државе. Добар 
Србин је, пре свега, добар човек. Ако није 
добар човек – штета је за Српство што је 
такав какав је Србин! Нека се други на-
роди диче и злочинима у име домовине. 
Има и таквих народа. Јован Дучић је на 
време упозоравао: да су Хрвати најхраб-
рији народ, не зато што се никога не боје, 
већ зато што се ничега не стиде. Они међу 
Хрватима који се, можда, стиде по прави-
лу ћуте, покоравају се, знајући ваљда ко-
лика је надмоћност зла. Такве народе не 
смемо опонашати. Ми се морамо плашити 
зла и бежати од злога, баш као што стоји 
у Молитви Господњој: „И не уведи нас во 
искушеније, но избави нас от лукаваго!“ 
Српски морал је јасно одређен и у епској 
народној песми, као и у делима великих 
писаца, особито Његоша. По познатим 
речима Марка Миљанова, чојством човек 
брани другога од себе, а јунаштвом себе 
од другога. У великим невољама „јунаш-
тво је цар зла свакојега“. Јунаштвом се 
Срби бране од непријатеља који би да их 
униште. Али уз јунаштво, у српској народ-
ној етици, редовно иде чојство: јер ако ју-
наштвом бранимо себе, свој живот и право 
на опстанак, чојством штитимо друге, па 
и саме непријатеље, од могућих претери-
вања и злоупотреба јунаштва. Исти узви-
шени морал садржан је и у старој химни, 
у којој се Срби обраћају Богу правде – а 
то није само хришћански Бог! – да их спа-
се уколико су на путу правде, а ако нису, 
немају права да моле спасење. Та висока 
етика присутна је током целе српске исто-
рије: од светосавских времена преко ко-
совских завета до наших дана. Изречена 
је најлапидарније у саветима мајке Јевро-
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симе сину Марку Краљевићу: „Боље ти је 
изгубити главу него своју огрешити душу. 
Ни по бабу ни по стричевима већ по пра-
вди Бога истинитога.“

На раскршћу добра и зла Срби не 
смеју да се двоуме. Њихов пу је пут добра. 
Човештво је, дакле, полазна тачка, извор 
свега живота и свих наших дела. Српство, 
утемељено на човештву, нам је корен, ду-
боки корен и стабло, из којега се гранају 
све друге тежње. Ако смо добри Срби, 
имамо услова да будемо добри Европља-
ни и корисни грађани света. Но српство се 
не може жртвовати ни југословенству, ни 
европејству, ни космополитизму, ни ин-
тернационализму, ни мондијализму. Оно 
се може у њих уливати, дарујући им своја 
духовна и морална блага, а примајући од 
других народа и култура њихове вреднос-
ти. Ми не можемо ићи у више заједнице 
без духовног капитала јер бисмо тада 
били само сиромашни рођаци, за све су-
вишни, никоме потребни. У европском и 
светском оркестру ми смо занимљиви и, 
можда, драгоцени једино ако у полифо-
нију народа и култура уносимо свој глас, 
своју песму, свој особени и складни ин-
струмент. Јер једно из другога произла-
зи, природно и на корист свих. Ни добри 
Срби не можемо бити ако не волимо своју 
породицу, родбину, пријатеље и свој, ужи 
завичај. Љубав је јединствена, она је као 
река, па се љубав према родном месту и 
родном крају, у свом природном току, пре-
лива у љубав према народу и отаџбини; 
а и та љубав, ако је здрава, отворена је и 
жељна спајања са другима, сва у тежњи за 
уливањем у виша јединства.

***
Срби су, делимично, положили 

испит из југословенства. Кажем делимич-
но јер су се, притом, готово одрекли срп-
ства, и тиме су се огрешили о себе. Није 
требало супротстављати југословенство 
српству, и обрнуто. Остали Јужни Сло-
вени су на том испиту пали, а пре свега 
пали су на испиту из човештва, јер се за 
југословенство нису определили искрено. 
За њих је југословенство било кратка и 
лажна прича, маска за њихове затворене, 
ограничене национализме; убрзо су по-
чинили бедну издају заједничке државе 
Југославије. Не једном, него оба пута. А 
Срби су оба пута, у својој искрености, на-
ивности, па и глупости, заборавили себе и 
безрезервно се предали илузији, химери, 
сну. Кажемо оба пута, јер и 1918. године 
Срби су примили југословенство, инте-
грално југословенство, лакомислено му на 
жртву приносећи српство, не упитавши се 
да ли су Словенци и Хрвати поступили на 
исти начин.

Распад прве Југославије није 
Србима био довољна опомена. Они су 
нештедимице проливали крв и за другу 
Југославију, верујући, опет наивно, да је 

она заснована на братству и јединству, 
као владајућем чувству и свести свих на-
рода те заједнице. Ошамутило их је не 
само, опет, југословенство него и интер-
национализам, универзално братство – за-
мисао величанствена, дивна, али… Наша 
сабраћа су ушла у револуцију да кроз њу 
утврде свој, национализам, док су срп-
ски комунисти, већ на старту, занемарили 
српске националне интересе, унапред их 
жртвујући југословенству и интернацио-
нали. Сад ту комунистичку бразду, јалову, 
настављају мондијалисти, сој без корена, 
који би да нас опет одведу у маглу и на 
беспућа.

После раскршћа након Вели-
ког рата од 1914-1918, након искустава 
из Другог светског рата од 1941-1945, на 
трећем великом раскршћу, у сутон овог 
столећа, не бисмо смели бити бедни пона-
вљачи историје, који ништа нису научили 
од живота, трагичног живота.

Другим речима, српско ро-
дољубље, дубоко укорењено како и при-
личи једној, старој, и искусној нацији, 
полазиште је за сва наша тражења ши-
рих и виших пространстава у историји. 
Оно треба да остане отворено, спремно 
за виша јединства, али без поништавања 
себе, јер од тога нико не би имао добра. 
Морамо коначно схватити и утувити у па-
мет и свест: разумевање других започиње 
од разумевања себе. Сетимо се сократовс-
ке заповести: „Упознај самог себе“ да би 
боље упознао свет око себе, и само тад је 
оно трајно, обострано корисно и потпуно. 
Та су питања рашчишћена и у хришћан-
ској вери и култури. Сетимо се једне од 
две највеће Божије заповести: „Љуби 
ближњега свога…“, али како и колико? – 
„као самога себе“. Јер, како ћемо љубити 
свет који нас окружује ако ни себе не во-
лимо?

А сви се уједињујемо у љубави 
према Богу, то јест узвишеном идеалу, 
у поимању општег, заједничког интере-
са, који све нас превазилази, али у коме 
сви налазимо уточиште, дубљи смисао и 
склад.

Ето, такво у суштини јесте или 
такво би требало вазда да буде, али такво 
да буде не само спонтано него у свести и 
самосвести – српско родољубље, које је, 
самим тим, опрека свакој, искључивости, 
јер по природи својој – с једне стране, ода-
но човештву и пуно поштовања за права 
човека, будући вазда свесно вредности не-
поновљиве индивидуалне судбине људске 
личности, а са друге – предодређено за 
виша јединства, за склад разлика, за по-
лифонију у којој свак даје, и појединац 
и народ, свој допринос, на добро своје и 
свих. У то верујући, томе служећи, за то 
се жртвујући – Срби нису мали историјски 
народ, него велики међу малим и значајан 
међу великима, онолико изабрани народ 

колико је посвећен врлини, и стога, па-
радоксално, предодређен за велика ис-
кушења, за неразумевања оних без тог 
моралног посланства, и, нажалост, народ 
осуђен на патње.

Опасност за човечанство је и чо-
вечност, коју представља превага технич-
ке цивилизације над хуманистичком, из 
које је произашао и нови светски поредак, 
издалека су наслутили и назрели, поред 
источњачких мудраца Сун Јат Сена, Таго-
ре и Гандија, хуманисти и религиозни ми-
слиоци Запада. Кардинал Жан даниелу је 
писао: „наше време је доба сутона и пада 
последњих империја. Али истодобно при-
суствујемо освајању целог света од једне 
техничке цивлизације, створене на Западу. 
Велики парадокс је у томе што незападне 
земље само у оној мери у којој прихва-
тају ту западњачку цивилизацију могу да 
се политички ослободе Запада. Јер „не 
може се ићи против експанзије техничког 
прогреса. У том смислу универзализам је 
потпуно известан“. Шарл Журне је додао: 
„Није никакво зло нудити технику наро-
дима који је немају, али је треба предста-
вити у таквој цивилизацијској структури 
у којој би она била потчињена моралним 
и духовним вредностима. Десило се сас-
вим супротно“ – закључује честити опат 
Шарл Журне, што ми свет и данас дожи-
вљавамо у најдрастичнијим видовима и 
најтрагичнијим околностима. Западњачка 
цивилизација, кад се нашла на врхунцу 
техничке и финансијске моћи, окренула 
је леђа етици и духовности како хришћан-
ства тако и хуманизма. Док се већина на-
ших суседа повиновала том стању, превла-
сти материјалног над моралним, силе над 
духом – српски народ је застао на кобном 
раскршћу, не прихватајући да новом свет-
ском поретку жртвује хумане вредности, 
остајући веран не само сопственим морал-
ним начелима него и највишим етичким 
тековинама човечанства. Јован Цвијић би, 
можда и сад, рекао: „То је национална ми-
сија Србије; она је земља мисије. То није 
тежња (само) владаоца који јагми земљу и 
тако проширује своју власт и ојачава силу; 
није тежња једне класе (…) која тиме до-
бива значај и веће титуле; већ је то једна 
бесвесно јака мисао и воља целог народа.“ 
Питање је, дакако, да ли је то и данас тако 
и да ли би Јован Цвијић стао целим бићем 
иза ових својих речи; али је сигурно да су 
мотиви српског отпора злу, у наше доба 
као у минулим временима, врло дубоки и 
суштински часни.

(Са допуштењем и благословом 
аутора преузето из књиге: 

„Поруке Драгана Недељковића“, Нова 
Европа, 2006)
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Атанацковић, Платон (Павле), епис-
коп бачки, књижевник, добротвор 
(Сомбор, 21.7.1788 - Нови Сад, 3.5.1867)

Отац Петар, трговац, пореклом из Маке-
доније, мајка Марија, рођена Стајић. Ос-
новну и приватну граматикалну школу 
завршио је у Сомбору. У Сремске Карло-
вце отишао је 1801. и завршио шестораз-
редну латинску гимназију, двогодишњу 
богословију и положио учитељски ис-
пит. У Сомбору је радио као учитељ од 
1809. Оженио се Катарином Сотинчев. 
За ђакона је рукоположен 1810, катихета 
и професор српске препарандије у Сен-
тандреји био је од 1812. до 1816. Преда-
вао је педагогију, методику, свиларство, 
катихизам и црквено појање. Када је 
препарандија премештена из Сентан-
дреје у Сомбор (15.11.1816), прешао је 
и он. У Сомбору је био и парох. Када је 
обудовио (1824), отишао је у манастир 
Крушедол. После дужег искушеништва 
замонашен је 4.7.1829. Игуман је постао 
1832. а убрзо и архимандрит манастира 
Шишатовца. У манастир Бездин пре-
шао је 1834. Учествовао је на Народ-
но-црквеном сабору 1837. За епископа 
будимског изабран је 1838. а посвећен 
у Карловцима 12.9.1839. На Народно-
црквеном сабору у Карловцима 1842. 
кандидовао се за митрополита али до-
био је свега 3 гласа.

Члан угарског Државног сабора у Пожу-
ну био је 1837, 1843-1844, 1848. Као по-
сланик бранио је Србе позивајући се на 
Привилегије и Деклараторијум, засту-
пао очување старог календара и крити-
ковао навику да Србе називају погрдним 
именима. Када су га оклеветали да је у 
Сабору говорио против српских интере-
са, одштампао је своје саборске беседе. 
Непосредно пред Мајску скупштину 
(1848) митрополит Рајачић га је послао 
у Пожун да би присуствовао Дијети (Са-
бору). За време Револуције (1848-1849) 
понуђено му је место начелника Право-
славне цркве у мађарском Министарству 
просвете, али овај положај није при-
хватио. Под притиском мађарске владе 
аустријски двор је патријарха Рајачића 
прогласио за издајника и свргао га с 
престола, а њему поверила надзор над 
целом Српском православном црквом у 
Угарској и Даљским спахилуком. Због 
немира у Новом Саду Петар Чарнојевић, 
угарски комесар, предложио је угарској 

Платон Атанацковић
влади да га постави за епископа бачког 
како би умирио народ. Одлуком цара 
Фердинанда V постављен је 2.7.1848. 
за епископа Бачке епархије без знања 
патријарха Јосифа Рајачића, што је до-
вело до сукоба. У Нови Сад је дошао 
децембра 1848. Народ га је примио врло 
хладно јер је владало мишљење да је из-
дао српске интересе, те је привремено 
отишао из Новог Сада. За време Рево-
луције у више наврата покушавао је да 
уговори састанке између патријарха и 
мађарских власти али патријарх Рајачић 
није прихватао састанке уз образложење 
да Мађари не показују довољно воље за 
мир. Из Новог Сада је убрзо отишао у 
Сомбор а затим са војводом Стеваном 
Книћанином у Срем. Рајачић га је 22. 
новембра 1849. обавестио да га не при-
знаје за епископа бачког и да га сматра 
мађарском присталицом. Одговорио је 
текстом Аналитика (1850) којом опра-
вдава своје поступке бранећи се од напа-
да Рајачића који га је оптуживао путем 
циркулара пред свим српским свеште-
ницима. Аналитику је заједно са писмом 
послао Рајачићу и понудио измирење. 
Да би га патријарх признао за епископа 
бачког морао му је предати рукопис и 
свих 500 примерака Аналитике који су 
потом спаљени. Сачуван је само један 
примерак. У Нови Сад се вратио крајем 
1851. када је свечано дочекан и за епис-
копа бачког инсталисан маја 1852. Као 
епископ бачки сусрео се са разрушеним 
и оштећеним храмовима после Револу-
ције. Успео је да обнови многе цркве, 
радио је на реорганизацији црквених 
општина и на просвећивању народа. 
Када је цар Франц Јозеф обилазио Нови 
Сад (1852), прво је њега посетио, а кас-
није патријарха Рајачића. Учествовао је 
на Благовештенском сабору 1861. Ор-
ганизовао је и активно учествовао на 
прослави стогодишњице Саве Текелије 
(1861). На Сабору 1864. поново се кан-
дидовао за митрополита. Иако је имао 
подршку Омладине, Светозара Миле-
тића и Матице српске, добио је само пет 
гласова. После овог неуспеха повукао се 
из јавног живота.

Као истакнута личност и епископ бу-
димски постао је почасни члан Матице 
српске 13. V 1840. Следеће године упи-
сао се за редовног члана и поклонио биб-
лиотеци 787 књига заједно са каталогом 
(1841), шест диплома и рукопис песме 

Лукијана Мушицког (1842). За „второг 
председатеља“ Матице српске изабран 
је 30.8.1841. Седницама је председавао 
са Савом Текелијом, тадашњим пред-
седником, после чије смрти је постао 
председник Матице српске (24.11.1842). 
После Текелијине смрти вођена је пар-
ница између његове бивше жене и Мати-
це српске. Како је парница дуго трајала а 
имовина се трошила, поднео је оставку 
28.3.1844. на функцију председника и 
све више се удаљавао од Матице. Ма-
тици се вратио тек 1851. залажући се за 
њено пресељење из Пеште у Нови Сад, 
што је и одлучено, али због противљења 
мађарских власти то тада није учињено. 
Када је 1864. пресељена у Нови Сад, 
акламацијом је изабран за председника. 
На ту функцију биран је и 1865, 1866. и 
1867. Здравствено стање је утицало да у 
Матици буде активан само прве године 
(1864) али понуђена оставка на место 
председника није прихваћена. Био је и 
члан Књижевног одељења. Матица срп-
ска била је смештена у његовој кући која 
је била намењена за правну академију. 
Био је председник Одбора за доношење 
новог Устава Матице српске и у њега 
увео и Светозара Милетића који је и из-
радио нацрт. Основао је 1864. Новосад-
ску штедионицу, претечу Новосадске 
банке, којом је управљао ефикасно и до-
маћински тако да је убрзо постала једна 
од најјачих банкарских установа на тлу 
данашње Војводине.

Написао је око педесет различитих дела, 
издавао нове књиге из веронауке, из-
радио српски и немачки буквар (1853, 
1857, 1859), штампао читанку и две Је-
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зикословене читанке, прештампаване 
више пута. Преводио је са немачког и 
руског. Превео је већи део Старога заве-
та и неке делове Новог завета; две свеске 
источњачких прича Тисућу и један дан 
(1820,1822), Учење о дудовима и гајењу 
свилених чаура, Недоступни вођа кроз 
врлети и кланце живота (1865). Писао 
је уџбенике за веронауку, математику, 
педагогију. Као професор препарандије 
издао је Прву педагогију и методику 
(1814) и Предложења и словенскаја гра-
матика (1814). Од уџбеника из веронау-
ке за народне школе саставио је: Кратку 
свештену (1857), Науку из светог писма 
(1865), Катихизис (1854), Училишну и 
домаћу библију (1857), Црквени пјесни 
у недељним и празничним данима (1860) 
, Апостоли и евангелија у празничне и 
недељне дане преко целе године (1860). 
Написао је Немачко-српски и српско-не-
мачки речник (Беч 1840). Био је познат 
по садржајним беседама. Користио је 
псеудоним старац Мирко. Био је сарад-
ник Летописа Матице српске (1826—
1858), Српског народног листа (1838), 
Јавора (1826). Купио је штампарију 
1859. од Данила Медаковића. Те године 
је добио концесију за издавање Школ-
ског листа. За Српски дневник, око кога 
је била окупљена српска интелигенција, 
положио је кауцију да би лист излазио. 
У младости се упознао са Вуком Ка-
раџићем и подржавао његове реформе, 
али у борби око писма и правописа био 
је на страни конзервативаца због одно-
са Српске цркве и Саве Текелије према 
новом правопису. До краја живота није 
користио нови правопис али је са Вуком 
остао у пријатељском односима и у ви-
шедеценијској преписци. За штампање 
Вукових дела приложио је 500 форинти.

Био је велики добротвор. Подигао је 
цркву на Алмашком гробљу у Новом 
Саду, зграду за школу коју је опремио 
и инвентаром, стан за учитеља и при-
ложио новац за потребе школе. Купио 
је кућу и поклонио Новом Саду за осни-
вање правне академије, која никада није 
основана. Купљену штампарију покло-
нио је 1860. новосадској гимназији. Био 
је члан патроната новосадске гимназије. 
Утемељио је фонд Платонеум у Сомбо-
ру за издржавање сиромашних ученика 
препарандије (1862). Новчано је пома-
гао црквену општину. Новосађани су у 
знак захвалности приредили бакљаду 
у његову част 1861. а поздравни говор 
одржао је Светозар Милетић. Био је до-
бротвор Српског народног позоришта у 
Новом Саду, дао новчани прилог за ос-
нивање Добротворне задруге Српкиња 
новосадских и новчано помогао и ново-

садску болницу.

Почасни члан Друштва српске сло-
весности у Београду постао је када је 
Друштво основано 11.6.1842, а члан 
Српског ученог друштва 1864. За поча-
сног члана Српске читаонице у Новом 
Саду изабран је 1866. Био је почасни 
члан Обшчества историји и древности 
Московског универзитета (1854) и чеш-
ког музеја у Прагу. Био је масон.

Сахрањен је у својој задужбини на 
Алмашком гробљу у Новом Саду. 
Имао је сина Васу, адвоката у Новом 
Саду, који је умро 1854.

ЗАДУЖБИНА ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 
Данас је у овом здању Војвођанске ака-
демије наука и уметности, која је овде 
усељена 1981. Иначе, зграда потиче из 
XVIII столећа, а 1770. купио ју је бога-
ти Грк Аксентије Ђурковић. Ова кућа је 

1861. године продата владики Платону 
Атанацковићу, родољубу, добротвору, 
просветару, педагошком писцу, пресе-
днику Матице српске и оснивачу првог 
новчаног завода у Новом Саду. Од тог 
времена, по њему се зграда назива „Пла-
тонеум“ са завештањем да овде буде 
Српски академски институт са Правним 
и Филозофским факултетом, што ће се 
доста касније и обистинити. Дуже вре-
ме овде ће бити седиште Бачке епархије, 
касније Матице српске, Српске читаони-
це и Друге мушке гимназије, а за време 
окупације српско одељење Мађарске 
државне гиманзије. После Другог свет-
ског рата, ту је Виша педагошка школа, 
катедра Филозофског и Природно-ма-
тематичког факултета, све до оснивања 
Војвођанске академије наука 1979.

Задужбина Платона Атанацковића
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Jesenice. Kišica onako rosi i kvari ovo 
pred novogodišnje vrijeme. Drveća okiće-
na, sve sija. Ljudi šetaju sa kapama, a po-
malo je i hladno. 

Ali to veče nije bilo hladno „Vukovima“. 
U kasnim popodnevnim satima bina u po-
zorištu „Tone Čufar“ u Jesenicama tresla 
se od igre. „Vukovi“ su imali general-
nu probu za Drugi novogodišnji koncert. 
Opušteno i sa pomalo treme. Sa osmije-
hom i sa malom brigom da li ovaj korak 
ide ovako i onako. 

Minuta za minutom je prolazila i dođe vri-
jeme da se otvore vrata, da narod uđe i ubi-
jedi se da je vrijedilo doći. Sala se napuni, 
ljudi sjedoše. Čulo se šuškanje pri čitanju 
programa, šaptanje ko koga poznaje i ko 
igra u kojoj koreografiji.  

Najzad se svjetla ugasiše i zavjesa se diže. 
Kad tamo svi kao ukopani stoje, a vođa naše 
pjevačke grupe Snežana Maksimović kroz 
pjesmu nas provede kroz tužnu priču braće, 
roditelja i rata. Početak su odradili upravo 
vrhunski i na nivou. Veliki aplauz samo je 
potvrdio da je početak bio odličan. Slijedila 
je najava programa i pozdrav svim dragim 
gostima. Vukovi su počeli sa Šumadijom 
i dobro su zagrijali goste. Bilo je i mnogo 
pjevanja, kako Vukovih ptičica tako i naše 
odrasle ženske i muške pjevačke grupe. Ša-
ljive igre iz okoline Prnjavora izazvale su 
mnogo smijeha, ipak djeda Dule i baba Ve-
sna bili su originalni! I djeda, drugi put do-
nosi baki neki kolač, u jabuku njeni zubi više 
ne mogu da zagrizu. Bilo je šareno i potpuno 
drugačije od prošloga koncerta. Da, mnogo 
smo napredovali u zadnjoj godini!

Koncert „Vukova”
Drugi novogodišnji koncert KPSHD „Vuk Karadžić“
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Pred sam kraj i zadnje koreografije, na bini 
nam se pridružio predsjednik Milan Sto-
janović koji je pozdravio goste i podijelio 
zahvalnice najzaslužnijim za ovaj veliki 
događaj. Buketi cvijeća išli su u ruke vođa-
ma folklornih grupa: Željku Milanoviću za 
vođenje folklorne grupe odraslih, Adrijani 
Šučur za vođenje dječije folklorne grupe, 
Sandri Jevtić za vođenje pripremnog an-
sambla i folklorne grupe odraslih. A za-
hvala je išla i u ruke vođi pjevačke grupe 
Snežani Maksimović.

Igre iz okoline Leskovca  bile su predstav-
ljene premijerno i kao tačka na j cijelog 
programa. „Vukovi“ su pak, kako se kaže, 

oborili binu! Na kraju je sledio i bis. Lica 
„Vukova“ bila su znojava od truda, ali na-
smijana od uva do uva!

Da, prođe još jedna godina i još jedan kon-
cert. Ko je bio nije mu žao, a onoga koga 
nije bilo, pa može mu biti žao. 

Dragi prijatelji, neka vam nova godina 
donese sve što poželite. Volite se i budi-
te dobri kako sebi tako i drugima. Ipak je 
najgore na svijetu biti sam.  A kraj vas i 
za vas uvijek bićemo mi. Da vas oraspo-
ložimo i donesemo vam osmijeh na lice. 
Srećna vam bila 2014. godina, a mi se vi-
dimo drugu godinu na našem  -  ako Bog 
da – Trećem Vukovom koncertu!

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić
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Дан је био као измишљен за путовање и 
упознавање нових пријатеља који живе и 
раде, нама не сасвим близу, у нашој Репуб-
лици Српској. Наш циљ је био да се упоз-
намо са нашом браћом из Модриче, односно 
са њиховим радом и начином  на који они 
успевају да представе српску културу и тра-
дицију коју вековима чувају Срби, било где 
да живе. Окупили смо се у Новој Горици 
пред „Точком“ у четвртак, 31.10.2013. негде 
око 17. часова. Путовање је било изузетно 
пријатно, текло је у дивном расположењу 
наших фолклораша који су својом младо-
шћу, лепотом и песмом желели показати 
како је лепо бити члан једног тако организо-
ваног друштва као што је Српско културно 
друштво „Слога“. 

Пут нас је водио поред Постојне, Љубљане 
и Новог Места, док смо ударили дланом о 
длан били смо надомак Загреба, а онда смо 
у даљини угледали високе пламенове ватре. 
По томе смо знали да се приближавамо ра-

Хуманитарни концерт 
у Модричи
Одлазак фолклорне секције СКД „Слоге“ у Модричу на хуманитарни концерт

финерији нафте у Броду 
који се налази на другој 
страни реке Саве. Сви 
фолклораши једва су 
чекали да наш шофер 
најави долазак у Мод-
ричу, у којој је планира-
но да се одржи хумани-
тарни концерт за помоћ 
нашој малој Анђелији 
Миланковић рођеној 
25.05.2009. Мала Анђе-
лија је рођена прије 
времена, у седмом ме-
сецу трудноће, са ма-
лом телесном тежином 
од само 990 грама.

Борба за живот почиње од самог рођења, ле-
кари јој нису давали ни један посто шансе 
да ће остати у животу. Једно време је била 
и у инкубатору, имала је разне проблеме, гу-
била је на тежини, није самостално дисала, 

имала је крварење у глави и много тога. Ве-
лика захвалност припада лекарима који су се 
борили и давали све од себе да спасу један 
млади живот. Као беба која је била рођена 
пре времена, Анђелија је имала проблем са 
очима, крвни судови око оба ока нису били 
довољно развијени. Могла је да распознаје 
само ноћ и дан или чак да остане потпуно 
слепа. Имала је три ласерске операције и то 
јој је помогло да прогледа и упозна лепоту 
света у боји. Малој Анђелији су биле по-
требне две операције које би јој још боље 
вратиле вид и зауставиле даље проблеме 
са њеним здрављем. Операције су већ оба-
вљене у Београду у „Светом Виду“, лекари 
који су прегледали Анђелију пре операције 
гарантовали су успешан захват.

Када је Српско културно друштво „Слога“ 
добило позив од г. Видака Стојановића из 
Модриче да помогнемо својим наступом, ни 
једнога тренутка нисмо размишљали да ли 
да кренемо за Модричу. Фолклорна секција 
је припремила кореографије за наступ, а 
Извршни одбор друштва је донео одлуку 
да симболично са 200 евра помогне малу 
Анђелију до њенога циља. Када је фолклор-
на секција „Слоге“ наступала у Модричи, 
толико је одушевила пуну дворану да је неко 
из публике наглас размишљао „па људи ови 
су са друге планете“. Концерт је одржан 
02.11.2013. и осим наступа Српског кул-
турног друштва „Слога“, наступили су КУД 
„Милошевац“, КУД „Завичај“, КУД „Модри-
ча“, Етно група „Вида“ и Црквени хор Мод-
рича. Сви који су наступали и многобројна 
публика заслужују велику похвалу, а главни 
организатор концерта Видак Стојановић по-
себно признање.

Испред Српског културног друштва „Сло-
га“ желимо малој Анђелији много среће у 
животу и да јој овакви Концерти нису више 
потребни.

Текст и фото припремио: Илија Јанковић
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СКД  „Петар Кочић“ Крањ је 28. децембра 
2013. године  организовало за дјецу и унуке 
својих чланица и чланова дочек Дједа Мра-
за. То је традиционална приредба за дјецу 
од кад постоји друштво, сваке године смо 
приредили велику радост за дјецу. Одзив 
родитеља, бака и дједова  био је веома до-
бар, сакупило се нешто мање од 40 позваних 
породица. Окупљенима се на свој начин об-
ратио вођа литерарне секције Остоја Шобот. 
Поздравио је све присутне, а дјечицу је заба-
вио са неколико рецитација дјечјих пјесмица 
из збирке познатог  српског  писца чика Јове 
– Змаја. Дјеца су нарочито била надахнута 
уводом и пјесмицом Остоје који је све извео 
веома увјерљиво.

Драга дјецо! Био један дјечак који је најви-
ше волио свога дједа. Док је дјед у дворишту 
пресијецао дрва, дјечак се играо у дворишту, 
и у једном тренутку вриштавим јауком зап-
лакао. Дјед се много уплашио, бацио сјеки-
ру, па у два скока плану ка унуку.

Шта би дијете, кукала ми мајка? Унук му се 
кроз плач пожали.

Јао мени дједе стари,  
убоде ме глогић мали. 
Убоде ме баш у ногу 
Плакао сам кол’ко могу. 

Дјеца и присутни гости пажљиво су пратили 
Остојино рецитовање. Тачно у 17.05 часова 

Дјед Мраз 
у просторијама друштва

Остоја је најавио долазак Дједа Мраза из да-
леких и високих планина.

Дечија радост у ишчекивању Дједа Мра-
за била је веома занимљива. Дјеца су више 
пута погледала на улазна врата, одакле би се 
могао појавити Дјед Мраз. На гласан позив 
свих присутних дјечака и дјевојчица, а било 
их је 31, Дјед Мраз се појавио тачно у 17.10 
часова на споредним вратима друге просто-
рије,  као да је сишао  кроз димњак. Уморан 
и натоварен даровима обратио се свима при-
сутним, а затим сву пажњу посветио дјеци 
која су га окружила и зачуђеним, дјечијим 

погледима проматрала. Наш глумац, и вођа 
драмске секције, Љубомир Андрић је својим 
наступом очарао дјечицу. После кратког раз-
говора између Дједа Мраза и дјеце, он их 
је поименично прозивао да им уручи веома 
богате поклоне. На самом крају предсједник 
друштва Неђељко Марић се топло и љубазно 
обратио присутним родитељима. Захвалио 
се што су се у великом броју одазвали, чес-
титао Новогодишње и Божићне празнике и 
свима пожелио сваку срећу у животу. 

Неђељко Марић

SKD „Petar Kočić“ Kranj je 26.12.2013. godine 
u svom klupskom prostoru organizovalo četvrti  
tradicionalni decembarski turnir u tabliću. Veli-
ki broj članova i prijatelja društva se odazvao i 
učestovao na ovom turniru u igri parova tablića. 
Parovi su određeni žrebanjem da bi se izbjegli 
već uigrani parovi i njihova zajednička igra. 
Organizacijom i vođenjem turnira rukovodili 
su Neđeljko Marić i Veselko Š.

Turnir je počeo nakon žrebanja tačno u 13 ča-
sova. Na turniru je učestvovalo osam parova 
odnosno šesnaest igrača. Bilo je veoma zani-
mljivih parova. Za favorite su proglašeni par 
Milojčić Mirislav – Krejić Miro, prošlogodišnji 
pobjednici. Međutim desilo se veliko iznena-
đenje, pobjednik turnira je par za kojeg  niko 
nije očekivao da bi mogao biti među prvih pet 
parova.

Pored igrača kao što su Lukić S., Praća B., 
Šućur K., Šobot P., Veselko Š., Šobot O., i još 
nekoliko boljih igrača dogodilo se iznenađenje:
1. mjesto: Ninić Neđo - Andrić Ljubo
2. mjesto Stupar Stevo - Krejić Drago 
3. mjesto Milojčić Mirislav - Krejić Miro

Predsjednik društva Neđeljko Marić je uručio 
priznanja za prve tri ekipe, zahvalio se svim 
učesnicima na veoma korektnom ponašanju i 
pozvao učesnike da se i iduće godine svi oda-
zovu na tradicionalni decembarski turnir u ta-
bliću, u organizaciji SKD „Petar Kočić“ Kranj.
Druženje je nastavljeno uz dobro prase-
će pečenje i kiseli kupus do kasno u noć. 

Neđeljko Marić

Turnir u tabliću
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СКД „Петар Кочић“ Крањ сваке године 
посебну пажњу поклања Бадњој вечери и 
Божићу. Тако је било и ове године. Посеб-
на задужења имали су појединци, чланови 
друштва за припрему и организацију. За сје-
чу бадњака задужен Неђељко Марић, а сла-
му Душко Праћа. У рану зору, усјечен и до-

несен је бадњак (храстово дрво). Нешто кас-
није донесена је и слама у клупски простор. 
Почело је кићење бадњака и припрема за до-
чек великог броја дјеце. Ове године спонзор 

Бадњи дан
Ниједан празник код Срба нема већи значај од Божића, којег наравно поштујемо и дан-данас

за поклоне дјеци и кићење бадњака био је 
Вељко Татић, пријатељ нашег друштва који 
је даровао око 30 кг разних слаткиша и воћа. 
Тачно у 16 часова окупили су се сви позва-
ни, већина дјеце наших чланова друштва. 
Дошли су  баке и ђедови, довели своје унуке 
на ПИЈУКАЊЕ. 

Присутној дјеци и гос-
тима, на веома духовит 
начин, обратио се Ос-
тоја Шобот:

„Домаћине здрав био, 
бадњаком се окитио, 
да ти у дому здравље 
цвета. Нека овај Бадњи 
дан буде вама ра-
достан, пуно здравља, 
пуно среће уз крст час-
ни, иконе и свеће. Нек 
Христово свето дрво 
подари здравље прво, 
и нек тамјан замири-
ше, нек весељем кућа 
дише. 
Нек се чује песме глас  

БЛАГОСЛОВИ БОЖЕ НАС.“

Као домаћин, Неђељко Марић је, прекр-
стивши се, запалио свијећу лијепо усађену 

у израслом житу. Тамјан је замирисао. Ока-
дивши сву присутну дјецу и госте, Марић је 
позвао домаћицу Зору Ненезић која је заду-
жена за улогу Баке да почне са пијукањем. 
Велика радост дјеце је почела. Домаћица је 
бацала разне слаткише, орахе и љешнике по 
цијелом простору покривеном сламом. Бака 
је бацала на све стране, позивајући дјецу 
пијукањем пипи, пипи, пипи. Било је задо-
вољство видети радост дјеце када нађу бом-
бону или чоколаду, орах или љешник. Поред 
дјеце, организацијом у били задовољни и 
родитељи, баке и ђедови. 
Да је све стварно било добро судимо по 
томе што смо већ данас добили спонзора за 
кићење Бадњака идуће године и поклоне за 
дјецу. 
То је доказ да у друштву радимо праве ства-
ри на неговању својих обичаја и традиције и 
очувању својег идентитета. 
Уосталом, ради тога су Срби по цијелој Сло-
венији и оснивали српска културна друштва 
- да би очували свој идентитет. То се највише 
осјећа код дјеце, јер она као спужва упијају 
све што им кажемо, а то нам и јесте намјера.

Око 17 часова већина присутних је отишла 
у нашу цркву на литургију која је почела у 
18 часова.
Било је то још једно лијепо дружење.

Неђељко Марић

Остоја Шобот са дјечицом
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Ponovo udruženi  

SKUD Vidovdan i KUD Soko 

Godinu 2013. obilježila je naša turneja po Tur-
skoj krajem juna. Prvu polovinu godine smo 
se (između ostalog) pripremali za nastupe i 
izvršavali ostale zadatke koje su nam odredili 
organizatori, i samo što smo došli kući da se 
oporavimo od jedne od najzahtjevnijih i naj-
boljih turneja, a već nas zovu naši prijatelji iz 
Srbije koje smo tamo upoznali. U septembru 
smo dobili poziv na koncert kojim je Kulturno 
umetničko društvo „Soko“ iz Inđije obilježilo 
65. godišnjicu (!). Na poziv smo se sa radošću 
odazvali i počeli sa pripremama na novu turne-
ju i novo iskustvo. 

Tako su članovi SKUD „Vidovdan“ 22. novem-
bra sjeli na autobus i krenuli prema Inđiji. Put 
do Inđije obično traje 8 sati, ali ako ste mislili da 
će proći bez nekih interesantnih događaja znači 
da nas još ne znate. Svi koji su pripremili će-
benca i jastučiće u nadi da će na autobusu moći 
da spavaju mogli su samo da ih spakuju nazad 
u prtljag. Pjesma je počela već na ljubljanskoj 
obilaznici i nije prestajala do same Inđije! Pa 
kako se niste umorili? Nije da nismo, ali u druš-
tvu imamo toliko pjevačkih talenata da, kad se 
jedan umori, drugi već povede novu pjesmu. U 
jednom trenu naš vrijedni šofer Ranko koji nas 
prati na svim turnejama uzviknu „pauza, 15 mi-
nuta“. Sa tog parkirališta smo krenuli tačno 45 
minuta kasnije. A zašto? Zato što smo odlučili 
da izvedemo pjevačku probu na samom parki-
ralištu kod pumpe. Tako smo svim vozačima, 
htjeli to oni ili ne, ponudili spontan koncert sa 
pjesmama iz južne Srbije i sa muškom bosan-
skom ojkačom.

Kad smo (konačno) stigli u Inđiju, članovi druš-
tva „Soko“ lijepo su nas dočekali i u prostorima 

društva upoznali smo se sa svojim domaćinima. 
Naši momci su se obradovali prijatnim doma-
ćicama koje su se samo slatko smješkale. Prvo 
veče imali smo slobodno za druženje po vlasti-
tom izboru, ali smo se na kraju dogovorili da ipak 
izađemo zajedno i malo bolje upoznamo ostale 
članove društva. Domaćini su nas izveli u šetnju 
po gradu u kome je vladala opuštena atmosfera. 
Gradić sa prijatnim građanima nam se odmah 
dopao. Na kraju smo imali priliku da obiđemo 
i etno kafanu koja je sva dekorisana u etno stilu, 
sa ćilimima po zidu, drvenim vinskim buradima 
na sred kafane i slično. Svidjela nam se već kad 
smo čuli kako se zove – „Žalost za mladost“. Pa 
sad recite da to nije jedinstveno ime. 

Sljedeći dan smo imali slobodno kako bismo 
mogli da se pripremimo za nastup koji je na 
programu u večernjim časovima. Tako su dje-
vojke mogle u miru ispeglati nošnju, napraviti 
frizuru, šminku, … a momci su oprali zube za 
osmjeh do ušiju i počešljali šiške da fino stoje 
ispod šubare.

Davne 1948. godine u Inđiji je formirano KUD 
„Dušan Jerković“ čiji rad je nastavio KUD 
„Soko“, Inđija. U 2013. godini obilježili su 65. 
godišnjicu i bila nam je velika čast što su nas 
pozvali. Gledaocima koncerta predstavili smo 
se pjevačkom i igračkom tačkom. U pjevačkom 
dijelu djevojke su zapjevale „Domaćine, dobri 
gosti ti dojdoše“ i „Ceni se u popa“, a u igrač-
kom odigrali smo „Igre iz Kobišnice“ i oduše-
vili publiku svojom nošnjom, pjesmom i igrom. 
Domaćini su se predstavili Igrama iz Srema i 
Pčinje kao i Vranjskim i Šopskim igrama, a po-
sebnost koncerta, koja nas je jako impresioni-
rala, bila je Izvorna pjevačka grupa „Kordun“ 

koja je pripremila izuzetan splet izvornih pjesa-
ma i ostavila nas bez daha.

Poslije nastupa slijedila je večera i druženje u 
obližnjem lovačkom domu u kojem smo, uz 
muziku uživo i pozitivnu atmosferu, prijatno 
proveli zadnju noć u Inđiji. 

Sve što je lijepo brzo prođe, pa je došlo vrije-
me i za naš polazak kući. Poslije obaveznog 
zajedničkog fotografisanja i pozdravljanja sa 
svojim domaćinima, krenuli smo na put. Prije 
toga obišli smo još manastir Krušedol na Fruš-
koj gori. Ako želite da vidite nešto lijepo i da 
ispunite dušu, obavezno morate posetiti taj ili 
koji drugi manastir na Fruškoj gori koji su puni 
bogate srpske tradicije i istorije. Sedamnaest 
manastira srpske pravoslavne crkve stoji na 
planini Fruška gora, koja je od 1960. godine 
proglašena nacionalnim parkom. 

Manastir Krušedol je zadužbina porodice Bran-
ković i sagrađen je u 16. vijeku, a njegova naj-
veća posebnost su freske i ikone naslikane još 
1543. godine. U manastiru se raduju svakom 
posjetiocu i izuzetno lijepo su nas primili. Po-
veli su nas u crkvu i opisali nam bogatu istoriju 
Krušedola, a poslije toga mogli smo i sami da 
pogledamo manastir. 

Puni utisaka napustili smo Frušku goru i kre-
nuli prema Ljubljani. Opet nismo spavali cijeli 
put, puni lepih utisaka imali smo previše doživ-
ljaja tokom cijelog vikenda i morali smo jedno 
drugom da ispričamo sve što nam se desilo. Od-
maraćemo se sljedeći put. 

Slađana Šmitran i Suzana Bajić
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Чланови АКУД „Коло“ из Копра су активни 
не само у оквиру свог друштва већ се труде 
да придобију нова знања и нове  контакте, 
остваре сарадњу са друштвима других ет-
ничких заједница  у Словенији, а нарочито 
на словеначкој обали. Током ове јесени и 
зиме је успостављена сарадња са две орга-
низације која је од посебног значаја, будући 
да су обе добиле европска средства за реа-
лизацију пројеката намењених мањинским 
етничким заједницама. Једна од ових са-
радњи је успостављање партнерских односа 
са Културно-образовним друштвом „Пина“ 
(Културно-изображевално друштво „Пина“) 
из Копра у оквиру којих су одржана преда-
вања о проблемима мањинских етничких 
заједница некадашње Југославије који живе 
на словеначкој обали, о начинима њиховог 
удруживања/организовања у друштва са 
представљањем њихових основних делат-
ности и активности, те су дате могућности 
за превазилажење њихових проблема. Једна 
од активности је била и практична радиони-
ца српског традиционалног певања коју је 
водила проф. др Сања Ранковић из Београда. 

У оквиру друге сарадње са Заводом Круг (За-
вод Крог) из Копра, два члана АКУД „Коло“, 
студент менаџмента Младен Бабић и проф. 
Нада Чупковић, укључили су се у пројекат 
КултурМен поменутог организатора, у тро-
месечно оспособљавање на подручју ме-
наџмента у култури. Завршетак предавања 
био је обележен организацијом заједничког 
Фестивала знања припадника етничких гру-
па под називом „Од потице до баклаве” у ко-
парској Таверни, 21.12.2013. године. Поред 
“шумадијског чаја” и домаћих јела, чланови 
Друштва су „понудили” и посебне радиони-
це за посетиоце. 

Академска и омладинска група АКУД 
„Коло“ су се представиле игром и песмом 
на позорници, а затим су позвали све посе-
тиоце да науче три српске игре. Радиони-
цу учења српских народних игара водио је 

Ћирилицом писало 
и старо и младо

учесник оспособљавања у пројекту Култур-
Мен и редован члан Друштва Младен Бабић. 
Друштво „Коло“ је привукло велики број 
посетилаца који су са одушевљењем научи-
ли основне кораке три позната српска кола: 
краљево коло, влашко коло и народно коло. 

У оквиру Фестивала успешно је изведена и 
друга радионица посвећена ћирилици. Да ће 
на словеначкој обали бити тако велико зани-
мање за ћирилицу нико из Академског кул-
турно-уметничког друштва „Коло“ из Копра 
није могао ни претпоставити. Изненађена 
је била и наставница српског језика, Нада 
Чупковић, организатор радионице Ћирилко 
у копарској Таверни, која већ пету годину 
води радионице српског језика у Копру у ок-
виру АКУД „Коло“.

„Радионица ћирилице под називом 
„ЋИРИЛ(ица) КО(пер)- Ћирилко“ привукла 
је како баке и деке тако и маме и тате са де-
цом. Планирано је било да радионица траје 
сат времена, али је одушевљење учесника 
било тако велико да је продужена за још то-
лико. Учесници на радионицама, припадни-
ци различитих етничких група, одрасли и 
деца, исписали су своја имена, украсили их 
и окачили на изложбени зид. Пребројали 
смо их чак 30. Посетили су нас: Азра, Лари-
са, Клара, Денис, Маја, Матеја, Тиса, Ајша, 
Хусмира, Елиза, Тајра, и још многи други“, 

додаје Нада читајући име-
на учесника залепљена на 
зиду. 

Ћирилица је за данашње 
млађе генерације изван 
Србије егзотично писмо, а 
старији су се укључили у 
радионицу из носталгије 
за старим временима и ето 
разлога зашто је посеће-
ност била тако велика.

Наставнице проф. Нада 
Чупковић и мр Весна Бајић 
Стојиљковић већ пет годи-
на проширују и освежавају 
радионице српског језика и 
традиције, уз финансијску 

подршку Канцеларије за сарадњу с дијаспо-
ром и Србима у региону Владе Републике 
Србије (раније Министарства за дијаспору), 
и труде се да српско наслеђе далеко од мати-
це сачувају од заборава међу млађим гене-
рацијама што нимало није лако. Без обзира 
на велико ангажовање удружења, друштава, 
школа и појединаца, мотивисати децу, а пре 
свега родитеље, изузетно је тешко. Посебно 
би требало истаћи чињеницу да само уз са-
радњу и разумевање родитеља за све актив-

ности које наше школе спроводе у региону 
и дијаспори, могу деца стећи знање о свом 
пореклу, језику, писму, обичајима и тради-
цији. А то нам је свима циљ – зато родитељи 
треба да препознају значај учења матерњег 
језика јер је асимилација у новом окружењу 
изузетно јака и проблем смањивања броја 
деце укључених у школе српског језика је 
карактеристична појава последњих година 
како у региону тако и у дијаспори.

У новој школској години 2013/14 се у Коп-
ру изводи наставак креативно-едукативних 
радионица за децу и студенте под именом 
„Испеци па реци!“ у оквиру којег су пла-
ниране и новинарска секција за тинејџере 
и почетак сарадње са допунским школама у 
региону и дијаспори. За наредну сезону пла-
ниран  је и нови пројекат, али о њему неки 
други пут, за сада је то мала тајна великих 
мајстора за очување традиције у Словенији, 
Наде и Весне! 

Текст припремиле: Нада Чупковић 
 и Весна Бајић Стојиљковић
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Srbi u Sloveniji, kao državljani Republike 
Slovenije, poštuju sve državne praznike i 
sasvim je logično što smo u svom društvu na 
ovaj način obilježili Kulturni praznik Slovenije.

Naše literarno veče smo izveli u dva kruga 
posvećena poetama. Nije potrebno posebno 
navoditi da smo prvi krug posvetili životu i 
radu velikog pesnika Franca Prešerna.

Literarno veče je otvorio predsjednik društva 
Neđeljko Marić.

Kao što on to zna, sve prisutne je toplo 
pozdravio i kratko i jasno im se obratio u par 
rečenica. Svojim riječima je veoma sažeto 
podvukao namjenu i značaj ove večeri.

U prvom krugu, u prijatnoj atmosferi, 
prisutnima se prvi obratio vođa literarne sekcije 
Ostoja Šobot kratkim osvrtom na mukotrpan 
rad i neprikosnoveni značaj Prešerna pri 
uspostavljanju slovenačkog književnog jezika. 

Literarno veče 

 povodom kulturnog praznika Slovenije
Literarna sekcija SKD „Petar Kočić“ je u nedjelju 09. 02. 2014. u 18 časova u prostorijama društva organizovala poetsko veče u čast 
velikana, slovenačkog pjesnika Franca Prešerna.

Kao druga je na pozornicu izašla naša najmlađa 
učesnica Pia del Fabro, učenica šestog razreda 
Osnovne škole Jakob Aljaž iz Kranja, koja nam 
je iz Prešernove „Zdravljice“ uprizorila himnu 
Slovenije. 

U čast Prešernu nastupili su takođe Radoslav 
Milanović, Marinko Jagodić Maki, Marta 
Cvijanović, Rade Ilić i Radoman Majo Krgović.

Veoma prijatno nas je iznenadio i oduševio 
svojim nastupom Tomaž Šturm iz Železnikija. 
Njegova prodorna poezija i njegov nastup 
na najstarijem instrumentu australijskih 
domorodaca nas je zaista sve oduševio. 

Krstan Šućur kao koordinator večeri nas je nakon 
završenog prvog kruga poveo u drugi krug u 
kojem smo se posvetili srpskim književnicima. 
U samoj najavi se kratko dotakao obilježavanja 
sto godina od početka Prvog svjetskog rata i 
naglasio da ćemo pomenutu godišnjicu takođe 
obilježiti. Drugi krug su otvorili naši muzičari, 

Duško Svjetlica sa tamburicom i Mišo Krejić sa 
harmonikom, i to melodijom „Tamo daleko“ uz 
koju smo pjevali ovu omiljenu pjesmu.

Svi učesnici iz prvog kruga, osim naše 
najmlađe učesnice, nastupili su i predstavili 
svoju poeziju i prozu. Simpatična Marta nas 
je zadivila svojom vrhunskom recitacijom. 
Publika je to spoznala i nagradila je velikim 
aplauzom. Ovom prilikom nam se obratio i 
general Milan Aksentijević podsjećajući nas 
na vjekovne odbrambene borbe srpskog naroda 
protiv mnogih osvajača, a Jordan Stavrov nas je 
oduševio veoma darovitim člankom.

Veče smo nastavili u prijatnom međusobnom 
ćaskanju. Objektivno procijenjujući, literarno 
veče je proteklo vrlo dobro. Sami sebi 
pripisujemo kao manju slabost što nismo 
tačnije precizirali program rada nego smo ga 
određivali spontano, a to nije dobro jer može 
doći do određenih propusta.

             Ostoja Šobot
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савиндан - слава друштва

По устаљеном обичају чланови друштва, 
заједно са пријатељима и гостима, просла-
вили су Савиндан, своју славу, 27. јануара 
2014. године у просторима друштва у Све-
тосавском културном центру у Крању. Уз 
присуство око педесетак чланова друштва и 
гостију из других друштава, славски обред 
обавио је јереј Бранислав Тодоровић уз по-
моћ Драгише Лазовића. 

Након славског обреда слиједило је 
ломљење славског колача у коме је учест-
вовала већина присутних. Јереј Бранислав 
Тодоровић обратио се присутнима и у својој 
честитки и бесједи навео: „Пријатељима и 
члановима Српског културно просветног 
друштва „Свети Сава“ честитам и желим 
да много година славе једног од највећих 
светитеља, учитеља и просветитеља, а то је 
Свети Сава, велика личност, култ који живи 
у српском народу и оно што је најбитније – 
на свим пољима човјековога живота Свети 
Сава је био кротак и скроман, можемо рећи 
од краљевске породице до подвижника, све-
титеља и духовника. Он је био светац и за 
вријеме свог земаљског живота. Служио је и 
Богу и народу. Он је тражио од нас да будемо 
уједињени у свему“.

Драгиша Лазовић се захвалио свим гостима 
и пријатељима истакавши да је ово слава 
свих Срба, да сви Срби славе Светога Саву 

Светосавски дани 2014
СКПД „Свети Сава“ и ове године организовало традиционалне Светосавске дане који су се одвијали три дана

и да треба и даље заједно да славимо са још 
већим еланом, ако Бог да. Посебно се зах-
валио, како рече, помоћницима - спонзори-
ма, Љубиши Гојковићу, куму славе и Жељку 
Савановићу, који су помогли да и ова слава 
протекне како доликује. Такође се захвалио 
и домаћици Јадранки Станојевић која је пре-
узела организацију око послужења, а исто 
тако и свима који су на било који начин по-
могли. Након тога настављено је са слављем 
уз богату трпезу и пријатно дружење.

прича о црном лабуду 
У оквиру Светосавских дана 2014 изведена 
је 6. фебруара 2014. године у аули Градске 
општине Крањ представа Марка Јовановића 
„Прича о црном лабуду“ коју је одиграо 
сам аутор. Ради се о некој врсти монодра-
ме. Марко Јовановић је, заправо, на себи 
својствен начин гледаоцима предочио неке 
веома занимљиве моменте из свог живота, 
од најранијих дана до данас. Прича је веома 
занимљива и свако је у њој могао да нађе и 

Славски обред

Извођачки ансамбл - Светосавска химна
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себе, а публика је са великом пажњом прати-
ла ток представе. На крају је Марка Јовано-
вића наградила громким аплаузом. 

светосавска прослава

Трећи дан Светосавских дана, у суботу 8. 
фебруара 2014. године, у Културном дому 
Примсково у Крању одржана је Светосавска 
прослава. Пуна дворана говори о томе каква 
је била заинтересованост за овај догађај. На 
позив за учешће одазвало се пет друштава и 
то: КПСХД „Вук Караџић“ Радовљица, КД 
„Брдо“ Крањ, СКУД „Видовдан“ Љубљана, 
СКД „Слога“ Нова Горица и КУД „Младост“ 
Љубљана. На почетку програма мјешовита 
пјевачка група СКПД „Свети Сава“ извела 
је Светосавску химну, а фолклорни дио про-
грама отворили су ветерани истог друштва. 
Након њих, својим кореографијама предста-
виле су се и фолклорне групе свих друштава 
која су наступила на овогодишњој Светоса-
вској прослави.

Овом догађају су као гости присуствовали 
Мохор Богатај, градоначелник Крања, јереј 
Бранислав Тодоровић, Златомир Бодирожа, 
предсједник Савеза српских друштава Сло-

веније као и представници других српских 
друштава. На крају програма Игор Калабић, 
предсједник СКПД Свети Сава, подијелио 
је захвалнице за учешће у програму, а при-
сутнима се обратио Мохор Богатај, градо-
начелник Крања, који се захвалио на позиву 
истичући да се ова прослава подударила са 
прославом Словеначког културног празни-
ка који пада 8. фебруара. Јереј Бранислав 
Тодоровић у својој бесједи поручио је да се 
настави традиција и све оно што се не смије 
заборавити. Захвалио се на позиву и пору-
чио да се настави активнији рад на добробит 
и јединство народа и корист града Крања и 
славу Бога јединога.

Као што је већ уобичајено, након прославе 
слиједила је забава уз добро расположење, 
игру и музику групе „Византијско плаво“ из 
Бање Луке.

Душан Јовановић

Ветерани СКПД Свети Сава

Мохор Богатај, градоначелник Крања

Марко Јовановић



28 ǀ Из друштава ǀ Април 2014

хуманост на делу у акцији „срце 
за срце“-акуд коло, копар
„Играћемо и певаћемо у Изоли за Лазара“, 
обавестила нас је најмлађа чланица Академ-
ског  културно-уметничког друштва Коло 
из Копра, првачић Анастасија. Има само 
шест година, а уз маму Милену Ђукић која 
је идејни вођа и организатор хуманитарног 
догађаја „Срце за срце“ намењеног помоћи 
младићу Лазару Ришару из Сомбора, Србија 
(који је без припрема претрчао неколико ма-
ратона и полумаратона у фармерицама и ста-
рим ципелама и дуги низ година са породи-
цом живи на ивици егзистенције) и другаре 
из Колцета (дечја фолклорна група у оквиру 
АКУД Коло из Копра) активно је учествова-
ла у овој великој хуманитарној приредби ус-
пешно одржаној на Валентинов дан на којој 
је прикупљена материјална и финансијска 
помоћ за Лазара и његову породицу. „Поред 
најмлађих чланова АКУД Коло у догађају 
су учествовале и друге групе Друштва: ака-
демска и омладинска. Уз чланове АКУД-а, 
у организацији и извођењу овог изузетног 
догађаја учествовала су позната имена са 
хуманитарног подручја као што су Ана Лук-
нер (Анина звездица), Снежана Родич (ат-
летичарка), плесна група Флип и комичар 
Перица Јерковић; специјално за овај догађај 
припремљена је представа Алтруизам која 
никога од присутних није оставила равно-
душним. Представљена је књига PSI, несе-
бично су се одазвали сви позвани учесници, 
од студената, чајџинице Ванила из Копра, и 
многих других. Уз то смо се потрудили да 
Лазару омогућимо седмодневни боравак у 
хотелу као и учешће на маратону у Верони“, 
додаје госпођа Ђукић.
Ово је само један у низу многих хуманитар-
них догађаја на којима је АКУД Коло учест-
вовало, а овај пут су им се придружили и 
најмлађи чланови који се од малих ногу уче 
хуманости. 

АКУД „Коло“ Копар

прослава православне нове годи-
не у копру у организацији акуд 
коло из копра
Дочекасмо још једну православну Нову го-
дину са члановима и пријатељима нашег 
друштва АКУД Коло. Било је позитивно, ве-
село, распевано и разиграно у препуној сали 
ресторана хотела Жустерна у Копру са више 
од 150 гостију. Придружили су нам се прија-
тељи из Новог Места, Цеља, Крања, Љубља-
не и Трста. За веселу атмосферу се побринуо 
АНСАМБЛ БИСЕРНИЦА из Бијељине који 
је и овог пута доказао да је непревазиђени 
и прави професионални ансамбл. Ово није 
први пут да су нас одушевили својом  гла-
совном и свирачком виртуозношћу, а надамо 
се да није ни последњи. 

Као што саме слике показују, дочек је про-
шао весело, распевано и разиграно. При-
преман је дуго, учествовали су сви чланови 
АКУД Коло, од омладинаца и академаца до 
ветерана и  ветеранки које су вредно при-
премиле поклоне за све присутне. Пошто 

слике говоре више од речи, препуштамо вас 
уживању у фотографијама са ове изузетне 
прославе.

академско културно-уметничко 
друштво „коло“, копар, у сусрет 
новинарском занату
Садржај школе српског језика настао је 
на иницијативу наставног кадра друштва 
АКУД Коло из Копра да преноси знање 
српског језика и писма, културу, традицију 
и обичаје, а пре свега љубав према сопстве-
ним коренима, путем упознавања Вукове 
задужбине, народних умотворина, наро-
дне књижевности, обичаја и традиције, све 
проткано употребом ћириличког писма и 
српског књижевног језика и организовано 
кроз креативно-едукативан рад прилагођен 
узрасту и предзнању полазника школе. 

Уз вежбе ћириличког писма припремамо 
пригодне текстове изабране из уџбеника, 
буквара и читанки које смо сами набављали 
и већи део добили од Министарства за дијас-
пору Републике Србије (крајем 2010. и поче-
тком 2013. године), дечијих часописа, едука-
тивних игара и аудио-визуелног материјала, 
увежбавамо песме и игре извођене у народу 
током одређених празника, припремамо и 
драмске текстове које ће деца приказати у 
виду драмске радње, дијалога и сл. водећи 
рачуна о непрестаном контакту са језиком и, 
свакако, инсистирајући код деце на комуни-
кацији на српском језику. 

Пројекат наставе српског језика изводи се 
у оквиру неколико паралелних активности. 
Пачју школу похађају најмлађи чланови 
АКУД Коло. Акценат у раду са најмлађом 
групом полазника је на комуникацији на ма-
терњем језику, упознавању дечјих књижев-
ника, учењу и писању ћирилице (штампаних 

Лазар са организаторима и фотографијом АКУД Коло

Академска и омладинска група на бини
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и писаних слова) путем разних едукативних 
игара, асоцијација, квизова знања, дечјих 
часописа (Бијела пчела, Мали политикин 
забавник, Школарац) и израде плаката. У 
настави користимо уџбенике Завода за из-
давање уџбеника и наставних средстава, 
уџбенике које смо као донацију добили од 
Министарства за дијаспору и уџбенике Кре-
ативног центра. Наши полазници се редов-
но укључују у литерарно-ликовне конкурсе 
објављене у Србији као и у иностранству. 
У току су таква два конкурса. На 8. фести-
вал дечје поезије МИКРОФИН 2014. - Бања 
Лука послали смо песмице нашег ученика 
Зорана Орешчанина (10 година), а у току су 
и припреме радова за конкурс који је објави-
ло дечје одељење Библиотеке града Београ-
да „Чика Јова Змај“ под називом  „У хајку на 
бајку“, а поводом Светског дана дечје књиге. 

Од фебруара 2014. године је новост  Тееny - 
школа посвећена деци тинејџерског  узраста 
у оквиру које мотивишемо децу за активно 
учешће путем новинарске секције којој је 
претходила посета дневном часопису При-
морске новице (том приликом смо се укљу-
чили и у хуманитарну акцију сакупљања 
хране коју је ова новинска кућа организова-
ла за помоћ становницима Постојне и њене 
околине коју је недавно погодило невреме). 
Нашу посету и допринос хуманитарној 
акцији је документовала и сама новинска 
кућа Приморске новице у свом интернет и 
штампаном издању. Планиране су посете 
Радио Капрису, РТВ Копер и интервјуи са 

познатим особама у Копру. Циљ новинарске 
секције је активна употреба матерњег језика 
за писање кратких вести, репортажа и ин-
тервјуа. 

Трећу групу чине одрасли, а рад са њима је 
углавном базиран на истраживачком раду 
посвећеном развоју српског језика, утицаји-
ма страних језика на модеран српски језик, 
упознавању традиције, обичаја, културних и 
природних знаменитости Србије путем пре-
давања и самосталних семинарских радова 
и излагања. А о свом задовољству стручно 
вођеним радионицама највише говоре речи 
наших полазника: 
Симон Блашко: Едукативно-креативне ра-

дионице српског језика и ћирилице похађам 
већ другу сезону јер ми се овај начин учења 
свиђа. Имао сам жељу да научим српски 
језик, ћирилицу, књижевност и да боље 
упознам културу и историју српског наро-
да. У мојој породици нико није из Србије 
због тога су ми српски језик и култура још 
фасцинантнији. У нашој групи је увек зани-
мљиво, нема досаде и једва чекам следећи 
понедељак када је време за нови час у радио-
ницама. Учитељица Нада зна како да нас мо-
тивише, а однос међу нама је опуштен тако 
да сви учествујемо у раду. Научила нас је 
већ пуно ствари. Сада можемо да пишемо и 
мала и велика, штампана и писана слова ћи-
рилице. Уз њену помоћ смо поправили говор 
српским језиком и изговор речи и упознали 
многе српске књижевнике и научнике. Сада 
знамо ко је реформисао српски језик и пис-
мо који су данас у употреби. Имамо такође 
много усмених наступа и презентација тако 
да вежбамо говор и језик. Припремили смо 
и доста семинарских задатака у којима смо 
представили природне лепоте Србије, српс-
ке писце и научнике. Сазнали  смо све о 
њиховом животу и раду (песме, приче). По-
ред тога посветили смо пажњу и народним 
умотворинама (загонетке, пословице, итд.) и 
догађајима из свакодневног живота.

Наташа Радешић: Мада сам основну шко-
лу похађала у Новом Саду и ћирилицу зна-
ла доста добро, нека слова су ипак помало 
заборављена. Најтеже ми је било да се при-
сетим слова Џ и Ж. Када ми је госпођа Ве-
сна Бајић-Стојиљковић, председница АКУД 
Коло, дала лист да се упишем у радионице 
српског језика, ћирилице, обичаја и тради-
ције уписала сам се међу првима. Жеља за 
стицањем нових знања, а нарочито знања у 
вези са мојим матерњим језиком и српском 
културом, одувек је била јака. Наше ради-
онице се изводе понедељком. Догоди се да 
на послу морам да радим мало дуже па неки 
пут немам времена ни да се одморим нити 
да ручам, али то ме не спречава да редовно 
будем присутна на радионицама. Ту је увек 
наша насмејана учитељица Нада Чупковић 
која нас мотивише да што више читамо и пи-
шемо. На свакој радионици су и песме, што 
ме посебно радује. Теме наших радионица 

Најмлађи чланови АКУД Коло на бини

Стефан, Анастасија, Тијана, Маја, Зоран, Маруша, Александра, Тимотеј, најмлађи 
чланови АКУД Коло на наступу у оквиру хуманитарног догађаја “Срце за срце” у Изоли

Разиграни и распевани ветерани АКУД Коло на хуманитарном догађају
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су и традиција, велика књижевна имена, сам 
језик и његове специфичности. До сада смо 
говорили о Вуку Стефановићу Караџићу, 
Јовану Јовановићу Змају, Момчилу-Моми 
Капору и Бранку Ћопићу, а ја се сада при-
премам да представим живот и дело велике 
српске песникиње Десанке Максимовић. 
Зашто баш Десанка? Очарала ме је својом 
песмом Стрепња, али и многим другим. 
Њена најпознатија песма је Крвава бајка 
коју смо, сећам се, у основној школи морали 
да научимо напамет. Када представљамо не-
ког књижевника, осим основних података из 
биографије наводимо његова најзначајнија 
дела, и по жељи изаберемо одломак или пе-
сму и прочитамо. Заиста је доста занимљи-
вих ствари које смо чули, али и које ћемо тек 
чути. Искрено се надам да ће наше радиони-
це трајати дуго, да ће нам се придружити и 
други чланови АКУД Коло, али и други за-
интересовани. Креативан рад на учењу срп-
ског језика и књижевности који се већ пету 
годину у оквиру АКУД Коло изводи у Копру 
у сарадњи са Владом Републике Србије и 
који је  суфинансиран од стране Канцела-
рије Владе Републике Србије за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону  воде Нада 
Чупковић, дипл. филолог, која свој рад ба-
зира искључиво на афирмацији српског је-
зика у окружењу (бави се осмишљавањем 
креативних радионица за учење ћирилице у 

ријечком часопису намењеном деци Бијела 
Пчела) и Весна Бајић Стојиљковић, маги-
стар етномузикологије, чији рад се односи 
на учење српског традиционалног наслеђа 
које обухвата традиционалну музику, игру и 
народне обичаје; у друштву АКУД Коло је 
председница и уметнички вођа; њено актив-
но залагање на подручју очувања традицио-
налне игре и музике, подучавање и припре-
мање програма за сценско приказивање игре 
и музике, допринело је препознатљивости 
друштва у словеначкој, па и широј јавности.

Све активности друштва се изводе у конти-
нуитету од самог оснивања друштва, а у току 
су и припреме за проширење постојећих и 
отварање нових пројеката. 

млада песничка нада из ака-
демског културно-уметничког 
друштва коло, копар
Поред редовних радионица српског јези-
ка и књижевности које већ пету годину 
водимо у Копру у оквиру нашег друштва 
(АКУД Коло), а које суфинансира Канцела-
рија Владе Републике Србије за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону, редовно се 
укључујемо и у ликовно-литерарне конкур-
се јер смо у току наставе са децом открили 
да имамо доста талентоване деце и трудимо 
се, уз подршку родитеља, да их мотивише-
мо за даљи креативан рад на пољу поезије, 
прозе и ликовног рада. Један од  талентова-
них ученика полазника наших радионица је 
свакако Зоран Орешчанин (10 година) који 
већ неколико година смишља песмице, а ин-
спирација су му разни догађаји, животиње, 
другари, посете бакама и декама као и разни 
дечји несташлуци. Зокијевој креативности 
је свакако допринела и мама Миљка која га 
подржава и подстиче на рад. Мали креати-
вац је на иницијативу наставнице Наде Чуп-
ковић, која од самих почетака води школицу 
српског језика у оквиру Друштва, већ учест-
вовао на литерарним конкурсима када је био 
стар само седам година и том приликом за 
свој рад био похваљен, а тренутно чекамо 
резултате и других конкурса на којима је 
учествовао. Oво су први кораци нашег малог 

песника, а надамо се да ће израсти у велико 
име дечје поезије раме уз раме са Недељком 
Попадићем и другим модерним дечјим пес-
ницима. 

Чика Јовине песмице

Ту можеш да нађеш
све животиње и све воће,
има да се чита
кол`ко год се хоће.
И још, драги моји, 
сто лепих песама:
и о Гаши, и о пчели,
и доручку и вечери,
и о маци, и о зеки,
и о жаби, и о секи.

Зимска радост

Ево зиме, нека је, 
нису ти то бајке, 
ево зиме, нека је,
дај с тавана санке.

Сњешка ћу да правим,
да се играм лудо,
лонац да му ставим,
биће право чудо.

Џеки

Мој пас Џеки 
баш је фрајер неки,
псећи дечко мали
увек ми је у глави.
Џеки хоће јести
и у крило сести,
хоће да се пази
и стално да се мази.

текст припремила: Нада Чупковић

Зоран Орешчанин са мамом Миљком

Председница АКУД Коло чак и у поодмаклој трудноћи активно је учествовала у 
свим активностима Друштва, овај пут је и заплесала а беба у мамином стомаку 
је уживала
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Ветерани КД Брдо су се одазвали позиву 
својих пријатеља, чланова КУД Коловит  
из Градишке, и у суботу 14. децембра 
2013. наступили су на њиховом концерту 
ветеранских ансамбала  „Три јабуке зелене“. 
Поред ветерана КД Брдо наступило је још 
десетак фолклорних друштава из разних 
крајева бивше заједничке државе. 

Аутобус са ветеранима и пратиоцима кренуо 
је из Крања са кукурикањем петлова. Чини 
се да су неке коке још спавале, а ми  смо  
кренули према  Љубљани. Рената нам је пре 
поласка покупила паре, па смо путовали без 
бриге. Као екипа смо прилично хетерогени, 
мада се то на нашим наступима не примећује 
(тако кажу они који нас воле).

Географски гледано, ту је било представника 
са босанских и херцеговачких брда, 
горењских хрибов, из посавских и 
прекмурских равница и вардарске котлине. 
Право мало шаренило боје дуге које захвата 
просторе бивше Југе.  Ово није носталгија 
него истина. Време је било тмурно, 

Ветерани КД Брдо 
у иностранству

прохладно и магловито, али није негативно 
утицало на наше расположење.

Ранка је већ у рано јутро обелоданила да је 
постала бака. Можда већ слутите како смо 
обележили тај срећни догађај. Прослављали 
смо рођење унука, а нова бака је поносно 

носила ту заслужену титулу. Није могла 
сакрити срећу која је сијала са њеног лица. 
Део те среће је прелазио и на нас, па смо 
и сами, потенцијални деде и баке, себе 
замишљали у тим улогама. Гледајући Ранку 
упитах се: Боже што су баке данас младе - 
шта им то раде?

Успут смо откривали чаробне укусе, мирисе 
и јачину домаћих алкохолних специјалитета. 
Будили смо шљивовице, виљамовке и 
лозоваче из вишегодишњег зимског сна.

О наступу нећу да пишем, јер се бојим да би 
било превише субјективно. Наступили смо 
са песмама и играма из околине Ужица. Наш 
кореограф Деки је задовољан. Милан такође. 
По кулоарима се шушка да смо наступили 
добро.  Породица Ципот Принчич је то 
вредно снимила и поделила нам „доказно 
градиво“. Много хвала! Сад можемо да се 
гледамо и да учимо на својим грешкама.

Увече су гостољубиви домаћини приредили 
забаву за све учеснике. Играли смо, певали, 
плесали…  Да пива није могло нестати, 
кривац је Жељко С. - или можда Ирис! Шта 
се чудите, има у нас и цвећа.

Стигли смо у Крањ у јутарњим сатима. 
Мислим да сам чуо кукурикање. Опет 
ови певци. Имали смо мало проблема са 
оријентацијом, али то је вероватно због 
густе магле…

Да закључим, било је добро. Иако смо 
ветерани, осећали смо се као нови. 
Или да парафразирам стару латинску 
изреку: Медицина лечи, Брдо излечи! 

Драган Ђерић

Ветерански ансамбл КД Брдо
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Sama reč festival potiče od latinske reči festi-
valus i znači praznik, svečanost i zabavu. Reč 
narod je sociološki izraz kojim se definiše gru-
pa ljudi koja  ima zajednički  identitet, osećaj 
pripadnosti. A reč nošnja je naziv za tradicio-
nalnu i istorijsku odeću. Kada to sve troje pove-
žemo dobijemo Festival narodne nošnje.

Tako je naše društvo SKUD Vidovdan 
15.02.2014. po treći put organizovalo Festival 
narodne nošnje.

U prepunoj dvorani KD Črnuče svojom pe-
smom i igrom predstavili smo posetiocima bo-
gat program. „Prošetali“ smo se u jednoj večeri 
od Slovenije, preko Hrvatske i Bosne, sve do 
juga Srbije.

Pored naših dragih prijatelja iz KD Brdo Kranj, 
SKD Sloga Nova Gorica i SKPD Sveti Sava  
Kranj, ove godine su nam se po prvi put pred-
stavila još tri društva: Slovenačko društvo FS 

Treći festival  
narodne nošnje

Emona, Međimursko  folklorno društvo  Lju-
bljana kao i KPSHD Vuk Karadžić iz Radov-
ljice.

Pre svake odigrane koreografije predstavljeni 
su nam i delovi nošnje iz svake oblasti. 

Počeli smo veselo, nije da nismo. Prva nam se 
predstavila naša članica Sanja pesmom  Mândra 
mea cu cârpa mură i tako uvela naše najmlađe 
cipiripije koji su nam se predstavili pesmama 
iz Niša.  A druga malo starija grupa cipiripija 
nam se premijerno predstavila u novoj koreo-
grafiji Željka Krsmanovića „Igre iz Kobišnice“. 
Možete misliti da je dvorana „pucala“ od odu-
ševljenja, a našoj predsednici su se od ponosa 
zarosile oči.

FS Emona je napravila pravi spektakl sa „Pus-
tnimi Štajerskimi plesi“ kad je izabrala dva po-
setioca iz publike i zaigrala sa njima na sceni. 
Međimursko folklorno društvo Ljubljana nam 

je međimurskim naglaskom predstavilo delove 
svoje nošnje i prikazalo „Igre i pesme tam pri 
naši Muri“.

Sa društvom SKPD Sveti Sava Kranj ostali smo 
još malo u Sloveniji jer su nam u koreografiji 
Danijela Vučićevića „Zapevajmo pevati se smi-
je“ bile predstavljene igre i pesme Srba iz Bele 
Krajine.

Uz autore spleta Mire Mandić i Milana Glamo-
čanina spustili smo se i do Like gde su zaigrali 
i zapevali „Guvno moje po Božiću malom“ tro-
struki  Evropski prvaci na smotrama dijaspore 
– KD Brdo iz Kranja.

Začuo se zvuk dukata i to je značilo da su nam 
stigli po prvi put na naš festival i članovi fol-
klornog društva  iz Radovljice koji su po kore-
ografiji Svete Kačara izveli „Glamočko gluvo 
kolo“.

Uvek veseli i pozitivni članovi SKD Sloga iz 
Nove Gorice odigrali su „Igre i pesme iz Crne 
Trave“.

Naša veteranska grupa predstavila nam se igra-
ma i pesmama iz Gruže, a zahvalnost za ovu 
koreografiju ide Zorici Latinović koja je na ovaj 
način potvrdila koliko vredi znanje koje ga do-
nosi sa seminara i terena.

Pripremni ansambl izveo je „Igre iz Bele Pa-
lanke“. Ovde treba napomenuti da je većina 

Sanja Veselić

Najmlađi i ...

...najstariji članovi SKUD Vidovdan
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članova aktivna u društvu tek od septembra i da 
zaslužuju svaku pohvalu za pozitivnu energiju i 
želju da se naša tradicija nastavi.

Zaključili smo koreografijom „Stornil mi je 
Zajko, Zajko da se ženi“ u izvođenju ansambla 
SKUD Vidovdan koju je u prošloj sezoni „po-
stavio“ naš koreograf Milan Glamočanin i koja 
je naletela je na jako pozitivne kritike.

Naš Festival svake godine ima i humanitarni 
karakter, pa tako i ove. Za osamnaestogodiš-
njeg mladića Mitra Jojića iz Novog Sada koji 
boluje od cerebralne paralize, a živi sam sa 
majkom, od strane članova našeg društva i ljudi 
velikog srca – posetilaca našeg festivala – pri-
kupljena je pomoć u iznosu 330€ koja će mu 
mnogo značiti za već petu operaciju.

Naše druženje se nastavilo na Ljubljanskom 
Gradu uz zvuke sjajnog orkestra Dejana Ercega 
koje je trajalo do kasno u noć.

Zahvaljujemo se ovim putem našim sponzo-
rima: 

- Cockta 
- Chinotto 
- Tiha 
- Derbi bar 
- Klub 12 
- Malibu Cocktails  
- SMG KONTAKT.

Velika zahvalnost ide svim učesnicima i poseti-
ocima uz poruku:

Hvala dragi prijatelji, vidimo se na sledećem 
Festivalu!

A poruka našim članovima glasi: 

Idemo dalje svi zajedno, novim izazovima u 
susret!

Tekst: Dragica Veselić 
Foto: Dušan Jovanović

Mlađi ansambl

Pripremni ansambl

Izvođački ansambl
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У суботу 22. фебруара 2014. године КПСХД 
Вук Караџић одржало је своју редовну го-
дишњу скупштину. Све је протекло онако 
како треба и како мора. Поднесени су из-
вештаји о пословању друштва у претходној 
години и представљени планови рада у овој 
години. Циљева има много, али и воље да 
се пројекти направе и добро одраде од по-
четка до краја. 

У одбор су ушле две нове чланице: Стојан-
ка Шућур и Сандра Јефтић. Желимо им 
пријатан рад, а у успех и не сумњамо јер су 
већ показале вољу и добре резултате.

Након скупштине било је време за култур-
ни дио програма, такозвано завичајно вече 
под називом „Ој Крајино“. Као прво, хтели 
бисмо се захвалити свим гостима који су се 
љубазно одазвали нашему позиву и обога-
тили наше културно догађање. Велика хва-

Скупштина и 
Завичајно вече

ла СКД Петар Кочић Крањ, СКПД Свети 
Сава Крањ,  СПД Никола Тесла Постојна и 
КУД Севдах Љубљана.

Вукови су програм отворили наступом 
мушке певачке групе која је показала ко-
лико се исплати упорно и вредно радити. 
Момци су свој посао одлично одрадили. 
Следили су наступи гостију, а на крају су 
Вукови затворили програм шаљивим игра-
ма из Прњавора. Наравно, било је ту смеха 
до самих суза. Одличан тим је уиграним ко-
раком успео без иједне речи да насмеје све 
присутне. 

Скупштина је одрађена, културни програм 
се завршио. Дошло је време да народ уста-
не и провесели се онако, баш из срца. За то 
су се побринули чланови ансамбла „Добра 
воља“ уз које се народ веселио до јутарњих 
сати.

Прошла година је одрађена, садашња је у 
пуном току. У успех не сумњам, јер тим 
људима верујем. Вукови, ако смо сложни 
могуће је све! Сви за једног и један за све…
све до следеће скупштине.

Текст: Бригита Браткович Станкић
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Амбасада Републике Србије у Љубљани 
организовала је 13. фебруара 2014. године 
пријем поводом Сретења – Дана државности 
Републике Србије.

Овога пута КД „Брдо“ из Крања имало је 
велику част да буде носилац културног про-
грама пријема. У прелепом амбијенту Хоте-
ла Слон у Љубљани женска певачка група 
„Брђанке“, по протоколу, отворила је про-
грам химном Србије „Боже правде“ и хим-
ном Словеније „Здрављица“.

Након „брђанских славуја“ гостима се об-
ратио његова екселенција, амбасадор Алек-
сандар Радовановић, који је поздравио све 
присутне.

Пријему је присуствовало више од 300 зва-
ница из институција земље домаћина, при-
падници дипломатског кора, представници 
Српске православне цркве са свештеници-
ма из свих црквених општина у Словенији 

КД „Брдо“ на пријему  
поводом Дана државности републике Србије

и представници културног и јавног живота 
(глумци, новинари, спортисти, књижевни 
и ликовни уметници). Представници кул-
турног друштва Брдо били су председник 
друштва Митар Вујиновић и потпредседник 

Милан Гламочанин. Пријему је присуство-
вао и председник Савеза српских друштава 
Словеније Златомир Бодирожа.

Током пријема гости су уживали и у мело-
дијама традиционалних српских компози-
ција које је изводио Народни оркестар КД 
„Брдо“. Амбасада је, у сарадњи са Народним 
музејем из Ваљева, организовала и предста-
вила изложбу „Солунски фронт у објективу 
ратног сликара и фотографа Драгољуба Пав-
ловића“. Осмех на лице нацртале су и ђако-
није вредног особља Хотела Слон.

Чланови КД „Брдо“ су први пут наступили 
на пријему државног нивоа и оставили до-
бар утисак на представнике Амбасаде и све 
присутне госте који су одушевљени прила-
зили и позивали нас на сличне приредбе. 
Овим чином смо српску традицију, културу и 
фолклор довели до веће препознатљивости. 

Александра Јовић

Амбасадор Александар Радовановић

Народни оркестар КД Брдо

Наступ Брђанки
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Крсна слава код Срба
Једна од главних одлика српског Правосла-
вља коју не познаје остали хришћански свет, 
јесте Крсна слава. Познато је да су Срби 
прије примања хришћанства били многобо-
жачки народ. Поред врховног Бога којег  су 
сви поштовали, сваки дом је имао и своје 
домаће божанство. По природи сентимен-
тални и везани за домаће навике и обичаје, у 
сусрету са хришћанством Срби су се најтеже 
одрицали тих домаћих божанстава. Мудри и 
многопоштовани Свети Сава замијенио је 
многобожачке идоле великим светитељима 
који постадоше заштитници српских домо-
ва, породица, племена, села и градова, црка-
ва и манастира. Тако је настала Крсна слава. 
Појединци и породице често су бирали дан 
када ће се крстити, па су светитеља који се 
тог дана славио узимали за своју Крсну сла-
ву.

Тако је ово древно хришћанско предање ос-
тало као једна непрекинута традиција код 
Срба од времена покрштавања па до данас.  
Срби се нису одрицали  своје Крсне славе 
ни у најтежим временима услијед силних 
ратних збивања, као ни услијед највеће ан-
тивјерске пропаганде после другог свјетског 
рата. Слободно се може рећи да је Крсна 
слава сачувала православну вјеру и тради-
цију у нашем народу.

Зашто баш Свети Симеон Мироточиви?
Прослављање славе је израз наше благодар-
ности и молитве одабраном Светитељу да 
буде нашим молитвама посредник пред Гос-
подом, да нас сачува од зла и упути на прави 
пут. Пожељно је да се сви тог дана трудимо 

Крсна слава КД Брдо Крањ 
Свети Симеон Мироточиви

присјећати живота и дјела свог Светитеља 
којег славимо и да свој живот и своја дјела 
покушамо упоредити са његовим животом. 
Ако се упознамо са животом Великог Жупа-
на Стефана Немање, потоњег Светог Симе-
она Мироточивог, дјелимично добијамо од-
говор на ово питање. Као у времену Његовог 
живота, и данас су на сцени бројне подјеле, 
посуновратио се морал, изгубљена је у мно-
гих врлина, карактер и поштење. Немања је 
велики владар, родоначелник наше славне 
и најдржавотворније династије Немањића, 
отац Светог Саве, ујединитељ српских зе-
маља и творац српске државе. Подигао је 
многе  задужбине – манастире – од којих 
су свакако најзначајнији Ђурђеви ступови, 

Студеница и Хиландар. Када је утврдио др-
жаву и вјеру православну у држави одрекао 
се престола  25.3.1196. године, по угледу на 
свог најмлађег сина, монаха Саву, прима 
монашки чин 26.3.1196.  и добија име Си-
меон. Када је био на издисају Сава га је, по 
његовој жељи, положио на просту рогози-
ну и ставио му камен под главу. Било је то 
у 86. години живота 13. марта 1200. године. 
Мошти овог српског Светитеља почивају у 
његовој задужбини, манастиру Студеница. 
Његова жена Ана се такође замонашила, до-
била је монашко име Анастасија и повукла 
се у женски манастир.
Други разлог је свакако тај што ријетки 
наши вјерници славе овог Светитеља, па 
смо на тај начин у КД Брдо жељели да из-
бјегнемо подвајање са породичним славама 
као и славом неког од српских друштава.

Славски обред
Након пристизања гостију је предсједник 
КД Брдо Митар Вујиновић поздравио све 
присутне и замолио за пажњу, док је Про-
тојереј ставрофор Будимир Галамић, први 
парох у Крању, обавио освећење просторија 
друштва, а потом славску молитву, уз пре-
сецање и прелијевање славског колача. Кад 
је свештеник обавио све што је потребно 
у оваквим приликама, свим присутним се 
поново обратио предсједник КД Брдо Ми-
тар Вујиновић и, како то доликује правом 
домаћину, бираним и одмјереним ријечима 
захвалио свима на доласку, пожелио Божји 
благослов свима нагласивши да је ово први 
пут да КД Брдо слави Крсну славу након 
двадесет година успјешног рада, а потом 

Протојереј ставрофор Будимир Галамић

Представници Амбасаде Републике Србије
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наздравио куму Славе Жељку Савановићу. 
Кум, иако млад, одлично се снашао узвра-
тивши лијепом здравицом и упутивши лије-
пе жеље свим присутним, а њих је било за-
иста завидан број. Домаћини су са радошћу 
и препознатљивим српским гостопримством 
дочекали, угостили и испратили госте међу 
којима су били и многи угледни носиоци 
високих функција, градоначелник општине 
Крањ Мохор Богатај са супругом, генерални 
конзул Републике Србије Стана Кончаревић, 
конзул у амбасади Србије Славиша Томић, 
Милена Штаткић, службеник амбасаде Ср-
бије, Никола Тодоровић, делегат Скупштине 
дијаспоре и Срба у региону у Београду и још 
многи други. Срби се свуда поносе славом 
и труде се да је  достојанствено прославе. 
Поред свега неопходног што чини славу – а 
то су славски колач, славско жито, свијећа и 
вино – по нашем народном обичају домаћи-
ни за своју славу припремају и славску трпе-
зу. Тада нико не штеди, сви дају максимум. 
Захваљујући прије свега вриједним домаћи-
цама, чланицама друштва, куму и донатори-
ма, славска трпеза је обиловала изобиљем 
какво и доликује добрим домаћинима. Сви 
присутни су сагласни у оцјени да је све што 
је потребно за овакве прилике било доступ-
но свима, и то у изобиљу, како то иначе Срби 

раде када славе своју Крсну славу. Жеља до-
маћина је свакако да на славама буду при-
сутни у великом броју наши млади и наши 
најмлађи да би се у њихове младе душе што 
дубље урезале успомене на ове лијепе дане, 
лијепе наше обичаје и нашу традицију. Тиме 
сигурно на најљепши начин доприносимо 
очувању нашег идентитета у новој  домови-
ни. То  јесте наше посланство и обавеза нас 

старијих. Каквим вином се напоји буре оно 
непрестано, све вријеме свог постојања, не 
престаје да мирише мирисом тог вина.  Нека 
буде на здравље и духовно спасење свима, 
на многа љета.

Златомир Бодирожа

U petak 28.2.2014. ženska pjevačka grupa Kul-
turnog društva Brdo Kranj „Brđanke“ i Narodni 
orkestar KD Brdo bili su pozvani da povodom 
Svjetskog kuvarskog kongresa gostuju u pri-
morskom gradiću Umag u kome se predsta-
vljalo srpsko kulinarstvo. Na put smo pošli u 
kasnim popodnevnim satima i u vedrom duhu 
stigli u prestižni Hotel Istra u kome se sve to 
održavalo. Dočekali su nas ljubazni domaćini, 
a mi, oduševljeni atmosferom u hotelu, jedva 
smo čekali da počne naš još jedan jako bitan 
cjelovečernji koncert. Nakon tonske vježbe i 

Brđanke i narodni 
orkestar oduševili Umag

spremanja, slijedila je odlična i 
vrlo ukusna večera pripremljena 
od strane svjetskih kuvara, sve 
od pečene paprike do šopske sa-
late i pite krompiruše kao i osta-
lih srpskih specijaliteta. Uprkos 
prisutnoj maloj tremi, spremni na 
početak, večeru su začinili člano-
vi našeg Narodnog orkestra KD 
Brdo prelijepim zvucima svojih 
instrumenata, a poslije nekoliko 
odsviranih tačaka pridružile su im se i Brđan-

ke koje su svojim predivnim glasovima oduše-
vile sve gledaoce. Posle tri bloka odsviranih i 
otpjevanih tradicionalnih pjesama iz Bosne, 
Hrvatske, Srbije i šire, publika je bila oduše-
vljena i fascinirana što se vidjelo iz njihovog 
gromkog aplauza i osmijeha na licu. Prisutni 
su pokazali koliko im se program dopao i da 
žele još da slušaju čarobne glasove Brđanki i 
virtuozne zvuke našeg Narodnog orkestra. Na-
kon nastupa i završetka programa prišli su nam 
svetski kuvari i oduševljeni hvalili nas kao pje-
vače, svirače i čuvare tradicije svog naroda, a 
takođe i izbor pjesama koje su čuli po prvi put. 
Malo smo se još zadržali u hotelu, popričali sa 
strancima koji su u njemu boravili i u kasnim 
satima umorni, a svejedno srećni zbog odlič-
no odrađenog nastupa i puni nove motivacije i 
energije za dalji rad, uputili se prema Kranju.  

Violeta Jakovljević
Ženska pjevačka grupa Brđanke

Narodni orkestar KD Brdo

Митар Вујиновић и Мохор Богатај
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Trinaest! Baksuz broj. Čim nam neko spomene 
broj 13 odmah pomislimo da će se nešto loše 
desiti i da taj broj donosi nesreću. Petak trina-
esti, crna mačka, razbijeno ogledalo i na sve 
ostalo sujeverje možemo gledati kako hoćemo. 
Ili vjerujemo u to ili ne.

U KUD Mladost smo, ne obazirujući se na či-
njenicu da je za nama 13 godina rada, željeli 
proslaviti svoj „rođendan“ na najljepši mogući 
način, a to je našim tradicionalnim godišnjim 
koncertom. Prvi „problemi“ su se pojavili već 
na samom početku kad su nam javili da ne mo-
žemo dobiti slobodan termin u decembru jer je 
sve već odavno rezervisano. Nismo željeli da 
nam 13. koncert bude izgovor da ga otkažemo, 
zato je pala odluka da se održi 15.02.2014. To 
nam je davalo dovoljno vremena da se spremi-
mo kako treba i pokažemo našoj vjernoj publici 
svoj rad u protekloj sezoni.  

Ja lično se uvijek radujem ovakvim druženjima. 
Ne samo našim, nego i druženjima ostalih dru-
štava. Volim da vidim kako to rade naši drugari, 
volim da se družim sa njima posle nastupa, vo-
lim sve to jer tada iz nas žari ponos što smo Srbi, 
dičimo se svojim folklornim znanjem i jedva če-
kamo da nas vide svi u dvorani i da osjete ener-
giju koja puca na sve strane! Volim sve to! 

Tradicionalni koncert 
KUD Mladost iz Ljubljane

Zato sam sa još većim nestrpljenjem očekivao 
naš koncert. Želio sam da vidim naše drugare iz 
Svetog Save, Brda, Radovljice, Gorice, Vidov-
dana, itd. Sve njih. Nisam bio jedini, svi smo 
jedva čekali. Mnogi među nama imaju djevojke 
i momke u tim društvima i sad mi recite imali 
išta ljepše od toga da nastupaš pred svojim dra-
gim ili dragom. Nema sigurno. U dobroj vjeri 
smo spremali bogat program sa dvije nove ko-
reografije i specijalnom gošćom koju smo upo-
znali prošle godine u šou Slovenija ima talenat, 

Anom Karnežom. Glavna tema koncerta bila je 
ljubav. Ljubav jednog prema drugome, prema 
folkloru, pjesmi, itd. 

I tako sam pun ljubavi i zanosa saznao, dvije 
sedmice prije našeg nastupa, da će naše drage 
kolege iz Vidovdana organizovati koncert istog 
dana kad i mi??? Ne mogu da vam opišem svo-
ja osjećanja tog trenutka. Tuga. Bol. Jad. Zašto?  
Zašto? Kakav razlog je morao da bude da od 
svih mogućih datuma izaberu isti dan kao i mi? 
Zašto drugari, zašto? U tom trenutku sam se JA 
osjećao jadno (bez potrebe). Mene je bilo sra-
mota. Da bude sve skupa još „bolje“, pozvali su 
sva ostala srpska društva da im budu gosti na 
njihovom koncertu. Tužno.

(Ovo pišem ja, Saša Panić, član društva Mla-
dost. Ako neko želi da komentariše bilo šta nek 
se obrati meni, a ne drugima. Ovo je moje lič-
no mišljenje, što ne znači da tako misle ostali 
u društvu). Ne mogu više da ćutim! Zašto se 
takve stvari dešavaju? Da li mi Srbi stvarno ne 
možemo normalno da funkcionišemo?  U čemu 
je stvar? Od svih mogućih termina, izabrali ste 
taj.  Žalosno. Nemam riječi. Nadam se da je 
vrijedilo ...

„Idemo dalje za iste pare“. Koncert smo narav-
no rasprodali (kao i uvijek) već nekoliko sed-
mica unaprijed. Španski borci su bili pretijesni 
za sve koji su željeli da uđu (možda je to i bio 
glavni razlog što su naši „drugari“ organizova-
li koncert istog dana kad i mi – nisu mogli da 
kupe nijednu kartu više).

Žao mi je što ovo pišem, ali moram da izlijem 
sav svoj gnev zbog te odluke. Razumijem sve. 
Rivalstvo između društava, zdravu konkurenci-
ju koja stvara bolje igrače, nesuglasice između 
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nas, itd., ali sve ima svoju granicu. Nekad su 
naša društva iz Slovenije, na smotrama po Sr-
biji i Republici Srpskoj, zajedno bodrila jedna 
druge i na kraju prije proglašenja pobjednika 
kao pravi navijači skandirala „MI SLOVENCI, 
MI SLOVENCI“. Kakva su to vremena bila! 
Ostala društva iz Njemačke, Švajcarske i Au-
strije bila su ljubomorna na nas, jer toga kod 
njih nije nikad bilo. Samo su se svađali i ruga-
li jedni drugima. Kakva su to vremena bila... 
Puno smo naučili u ovih nekoliko godina. Na-
žalost, sve to je stiglo i kod nas. Drugarstvo je 
zaboravljeno, bacaju se klipovi pod točkove, 
samo nam je bitno da ne budemo lošiji od dru-
gih, a najdraža stvar nam nije igra i folklor već 
neuspjeh naših „protivnika“.  Šteta. A mogli 
smo da budemo još jači...

Bilo kako bilo, naš koncert ponovo je bio pun 
pogodak. Svakog našeg gosta dočekao je na 
njegovom sjedištu komadić ljubavi u obliku 
čokoladne bombone i veliko srce na kojem je 
pisalo „Sa ljubavlju – KUD Mladost“. Skroman 
gest sa naše strane koji je zasladio njihova usta i 
zaposlio dlanove prije samog početka.

Program su otvorili naši najmlađi koji su svojim 
osmijehom zagrijali naše goste i još dodatno 
„podigli“ atmosferu u dvorani. Tokom večeri 
nastupile su sve naše sekcije osim veterana koji 
su se ovog puta odlučili da uživaju gledajući 
program. „Nova grupa“ koja je počela ove se-
zone u septembru, „stara – nova grupa“ koja je 

sa nama već drugu sezonu, pa naša omladinska 
sekcija, treća grupa, pripremni ansambl i narav-
no naš izvođački ansambl koji se predstavio sa 
dvije nove koreografije.

Pod prvu se potpisao dr. Bruno Ravnikar, ve-
liki prijatelj našeg društva i jedan od najboljih 
stručnjaka na ovim područjima, i to igrama i 
pjesmama  iz Bele Krajine. Druga koreografija 
je premijerno djelo našeg umjetničkog rukovo-
dioca Aleksandra Štrpca koji je pokazao svoj 
talenat i napravio splet igara i pjesama iz Pčinje 

sa nazivom „Oj ti Maro dilindaro“.  Samo na-
pred Acko! Ovom prilikom spomenuću i naše 
ostale vođe koji se trude i zalažu na svakom tre-
ningu i nesebično dijele svoje znanje sa svima 
nama. To su Bojan Antonić, Dejan Vojvodić, 
Miki Šešić, Suzana Jagodić i Vesna Kusić.
Bogat i raznolik program dodatno je oplemeni-
la uvijek nasmijana i raspoložena Ana Karneža 
koja je otpjevala dvije prelijepe pjesme i razga-
lila sve prisutne. Pjevački dio programa dodat-
no su nadgradili Zvuci i Zvučice Mladosti koji 
su se posle kraće pauze predstavili sa nekoliko 
pjesmica.

Na sceni je u ulozi voditeljke bila Dajana Trifu-
nović zajedno sa mojom malenkošću. Rekli su 
nam da smo bili dobri, a to je sve što smo htjeli 
da čujemo.

Svečanom koncertu prisustvovao je zamjenik 
direktora Kancelarije za saradnju sa dijaspo-
rom i Srbima u regionu Aleksandar Vlajković, 
starešina Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani 
Aleksandar Obradović, ispred Ambasade Repu-
blike Srbije koncertu su prisustvovali konzuli 
Stana Končarević i Slaviša Tomić, dr Bruno 
Ravnikar, poznati slovenački koreograf i prija-
telj društva, zatim predsjednik Saveza srpskih 
društava u Sloveniji Zlatomir Bodiroža i pred-
sjednici srpskih društava. 

Kad povučemo crtu pod našu Odiseju, onim što 
smo prikazali možemo da budemo zadovoljni. 
Uvijek ima mjesta za popravak i napredak, tako 
da nam je to motivacija za naš budući rad. Pred 
nama je smotra u aprilu, a nakon toga, ako sve 
bude kako treba, i u Banjoj Luci. Radimo nove 
koreografije i utvrđujemo stare tako da nam ni-
kad nije dosadno.

Održaćemo još jedan koncert na kraju sezone, 
ali oko datuma se još nismo dogovorili. Čeka-
ćemo da zadnjeg trenutka.

Tekst: Saša Panić
Foto: Marko Šafarič
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U organizaciji KD „Brdo“ Kranj je u subotu 
15. marta 2014. u Kranju održan Treći među-
narodni dječiji festival folklora „Ringaraja“

Na Trećem festivalu Ringaraja nastupilo je 
preko 340 učesnika iz 11 kulturno umjetničkih 
društava iz 5 evropskih zemalja. 

Učešće na festivalu uzeli su naši drugovi, čla-
novi KUD „Dimitrije Koturović“ Beograd, 
KUD „Kolovit“ Bosanska Gradiška, KUD 
„Pontes-Mostovi“ Trst, SKUD „Zavičaj“ 
Klagenfurt, KUD „Mladost“ Ljubljana, SKUD 
„Vidovdan“ Ljubljana, KPSHD „Vuk Karad-
žić“ Radovljica, SKD „Maribor“, MKD Ciril i 
Metod Kranj i FS Predvor sa svojim dječijim 
ansamblima. Naravno, predstavili su se i naši 
najmlađi, Cicibanski i Omladinski ansambl KD 
„Brdo“. Pored prilike da najmlađi iz različitih 
društava zablistaju na sceni, to je ujedno bila i 
prilika za upoznavanje, druženje i ostvarivanje 
novih prijateljstava među djecom iz različitih 
društava i krajeva. 

Program koji je trajao dva i po sata publika je 
pratila sa oduševljenjem. Šta ima lepše nego da 
nam naša zlatna, slatka dječica prikažu kako 
njeguju i šire svoju kulturu i tradiciju. Poslije 
samog programa festivala svi zajedno – djeca, 
roditelji, bake i dede – veselili su se, pjevali i 
igrali uz „Deki bend“. 

U KD „Brdo“ ponosimo se time što smo na 
jednom mjestu uspjeli okupiti tako veliki broj 

Ringaraja – festival 
naših najmlađih

mladih, djece i omladine koji su zavoljeli svoju 
kulturu i tradiciju kroz pjesmu, igru i običaje. 
Pod prelijepim utiscima Trećeg dječijeg festi-
vala „Ringaraja“, svi zajedno već željno isče-

kujemo Četvrti dječiji festival Ringaraja, nove 
izazove i nova poznanstva.

Milan Glamočanin

KUD Kolovit, Bosanska Gradiška

KUD Dimitrije Koturović, Beograd

Dječiji ansambl KD Brdo, Kranj
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Evo stigao je i poziv i od naših komšija u 
Austriji. Nisu nas pozvali na kafu nego na 
folklorijadu koja se održala 5. aprila 2014. 
u Filahu. 

Naše društvo, KPSHD „Vuk Karadžić“, 
premijerno se predstavilo koreografijom 
„Vladičin Han“, pod kojega se potpisao 
Milorad Runjo. Već sam put u Austriju bio 
je pun pjesme i smijeha, kako je kod nas i 
običaj. Svako lice u našem autobusu bilo je 
nasmijano i dobre volje. 

Događanje je bilo veoma šareno. Nastupi-
lo je mnogo društava „Tromeđe“. Razno-
likost programa bila je odlična. Imali smo 
priliku vidjeti djecu, veterane, prve ansam-
ble. A za nas, publiku, brinuli su se sa ko-

Peta folklorijada Tromeđe

lačima, pićem i našim pravim balkanskim 
roštiljem. Poslije službenog dijela nastupa 

na binu su došli „Novi maratonci“. Digli 
su publiku na noge, čak se i violinista po-
peo se na stolicu i svirao violinu na glavi. 

Bilo je ludilo i bila je prava žurka. Pove-
zali smo dobro sa korisnim. Vidjeli smo 
kako rade naše kolege u drugim društvima, 
uspostavilii nove kontakte, bili svjedoci 
dobrim nastupima i na kraju veselili se u 
kasne noćne sate. 

Ali kao i sve i to se završilo. Nastup smo 
dobro odradili, pokazali da smo „Vukovi“ 
veoma vrijedni i časno predstavili dio naše 
„Tromeđe“ u Sloveniji.

Tekst i foto: Brigita Bratkovič Stankić

Vladičin Han sa Vukovima

Vukove ljepotice

Vladičin Han 
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Poznata sala. Poznati ljudi. Prijatelji. 
Poznata drama i tresenje glasa i ruku. 
Poznata žurba i pomoć oko oblačenja. Sve 
je poznato ali ovaj put za mene predaleko. 
Smotra, igra, ocjene i žiri. Poznata sala i 
poznate stolice. I poznata zavjesa na bini. 
Ali evo kako rekoh, ovaj put sam pred 
njom a ne iza  nje. 

Sjednem na svoje mjesto, pripremim 
fotoaparat. Posmatram. Da. Bina je 
mnogo široka ali ne i duboka. Kako će 
njihova lesa dijagonalno da stane tamo? 
Pa se opomenem da i to nije moj problem. 
Znaju. Učili su. Zato su i došli, da pokaže 
koliko znaju i umiju. Ali ne da đavo 
mira. Opet oni mikrofoni na sredini. Zar 
nisu preblizu? Šta ako ih koja djevojka 

Iza zavjese ili pred zavjesom? 
To je sad pitanje

zakači sa suknjom? Ma daj, Brigita smiri 
doživljaj. Imali su probu i mnogo bolje se 
snalaze tamo nego što ti misliš. 

Dok tako vodim razgovor sama sa sobom 
ugasiše se svjetla. Pa nije valjda. Dobro treći 
su na redu. Imam vremena da se smirim. 
Koliko god mislila da mi je svejedno što 
sam ispred a ne iza, nije baš tako. Osjećaj 
kad stojiš iza zavjese. I čuješ ljude. I pitaš 
se kako ide onaj korak, a znaš da si ga 
prošao hiljadu puta. I moment prije najave 
kad ti gori lice od samog uzbuđenja…sve 
to je neopisivo. Ali ’ajde da se vratim na 
svoju stolicu. Prođoše prvi, pljesak, nema 
šta, zasluženo. Kažem svojoj curici, da još 
jedno društvo, pa će doći tata. Pa čula sam 
tek, kad su spomenuli „Vuka“. Oni već na 

bini. Hajde Brigita brže na stepenice, da 
bar slikam kad ne mogu da igram. Puzeći 
po stepenicama nisam mnogo obraćala 
pažnje i u jednom momentu sam se digla, 
da bi slika bila najbolja. Čula sam glas iza 
sebe. Ako se budeš dizala, televizija koja 
snima izbaciće te vani. Jao. Pa zar i to. Nije 
samo da ne mogu da igram nego ne mogu 
ni da slikam kako ja hoću. Al’ hajd dobro. 
Moji „Vukovi“ igraju.  Nemoj da me iko 
ometa. Znam da ugrizem. Nije što su moji 
(pa iako su moji) ja ih volim. I za mene su 
najbolji (ali što jeste, jeste bili su odlični). 

Završiše. Pljesak. Jak i dug. Kakav i 
zaslužuju. Hajd Brigita trk vani, da ih još 
koji put uslikam. Da bar od blizu osjetim 
onaj adrenalin koji mi nedostaje. Eno ih. 

Znojavi ali nasmejani. 
Usta od uha do uha. 
Bravo momci! Bravo 
djevojke! Jedna, dve,  
tri slike… Onako 
opušteno. Nije bitan 
rezultat. Bitno je da su 
oni zadovoljni. A mi i 
da nas ne pitaš.  Odoše. 
Odoh i ja. Nazad u 
salu. Društva se redaju. 
Gledam ih a mislim na 
dešavanje tamo malo 
dalje. Kako pričaju 
jedno preko drugoga. 
Kako se smiju i grle 
jedno drugo. Da ovaj 
put sam stvarno ostala 
ispred zavjese. 

Ali osjetim male, male 
nogice u stomaku i 
nasmejem se sama 
u sebi. Vrijedno je 
sjediti i ispred zavese 
kad znaš da će se onoj 
maloj ručici koja je u 
tvojoj i gleda tatu na 
bini još malo pridružiti 
još jedna manja ručica, 
pa ćemo nas tri cure da 
napravimo dar mar!

Tekst i foto:Brigita 
Bratkovič Stankić
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У суботу 22. 03. 2014. у 19.00 сати је 
одржана изборна скупштина СПД „Ни-
кола Тесла“ у Постојни. На скупштини 
су изабрани нови органи друштва за 
двогодишњи мандат у сљедећем саста-
ву:

Извршни одбор: предсједник Драган 
Булетинац, потпредседник Милош Де-
моњић, секретар Гојко Лазић, благај-
ник Владо Шпанић и чланови Цвијета 
Гојковић, Вељко Моравац, Недељко 
Гојић, Боро Мирић и Дијана Стјепано-
вић.

НАДЗОРНИ ОДБОР: Миладин Кузма-
новић, Тања Гојковић и Винко Ливњак.

Суд части: Весељко Максимовић, Драго 
Малић и Мишо Шпанић.

Одмах по завршетку скупштине раз-
говарали смо са новим предсједником 
друштва.

Господине предсједниче реците нам 
нешто о себи?

Изборна скупштина  
СПД Никола Тесла 

Ја сам Драган Булетинац. Рођен  сам 
21.05.1962. године у Завидовићима, са 
сталним боравком у Осредцима, општи-
на Добој, Република Српска. Државља-
нин сам Републике Словеније са стал-
ним  боравком у Постојни. Један сам од 
првих оснивача СПД „Никола Тесла“ 
(1992 године), и уз помоћ људи добре 
воље, културних и поштених чланова 
друштва, ми још увијек постојмо. Тако 
се трудимо, да сачувамо културу и оби-
чаје српског народа, који живи на под-
ручју општине Постојна. Волио бих, да 
више о мени сазнате од других људи а 
ја ћу се потрудити, да вам покажем ка-
кав сам човјек у стварности са својим 
будућим дјелима

Који су ваши основни циљеви за рад 
друштва за вријеме вашега мандата?

Моји основни циљеви су дружење и 
пријатељства са свим сродним друшт-
вима из Словеније и дијаспоре те ши-
рење добрих односа са друштвима дру-
гих националности. Моја највећа задаћа 
је привући што више омладине у рад 

нашега друштва те тако обезбиједити и 
оставити друштво у сигурним рукама. 
Увјерен сам да ћемо у томе и успјети.

Гдје очекујете највише проблема у 
раду друштва?

Највећи проблем видим у прикупљању 
финансијских средстава за рад и оства-
ривање пројеката друштва. Сигурно је, 
да се осјећа финансијска криза у држа-
ви која се одражава на рад друштва. Ве-
лики број наших чланова је без посла. 
Ја сам иначе велики оптимиста и увијек 
вјерујем само у успјех. Ипак мислим, 
да већих проблема у раду друштва не 
смије бити. Ја сам окружен са људима 
који вјерују у успјех друштва и сви, баш 
сви су велики људи и велики радници 
са великим срцем и даће све од себе, да 
успијемо.

Хвала ван на разговору.

Молим

Записао: Гојко Лазић

Ciganka i ja
Nađe mene ciganka jedna pa hoće da gata, da mi dlan gleda,
ajde mani se mene ciganko ženo, mani se me bijedo. 
Al’ ne da se ona, pa hajde i hajde, ću da ti gledam, ću da ti reknem, 
popusti ja na kraju svega, kaže da svoj dlan u njen metnem.
Smejem se ja, ne verujem u to, neka ona priča šta hoće i želi, 
da mi je da prođe vreme, a ona prvo mi veli: 
Kod kuće curica te čeka, na vatrenog je sveca rođena, 
dobrog će da bude zdravlja, srećna, od dobre zvijezde vođena. 
Krv mi se sledi, noge odrezaše, kako to saznade ciganko crna, 
ćerka mi na Svetoga Prokopa zaplakala, bijeli svijet tog dana ugledala. 
Priča se nastavi, ne smejem se više, mislim, da se čulo i kako mi srce diše,
ciganka priča i istine niže, ja zaledila i ne mičem se više. 
Šta je bilo i ono šta će biti, šta je sada…priča žena, k’o da sa papira čita.
Šutim ja, samo njen se čuje glas, 
preko reke i granice kaže, tamo ćete naći spas. 
Završi ona i poželi para, koliko dadnem, njoj će dosta biti, 
zadnji mi dan u Srbiji bio, sve dinare koje imah dade joj slepo, 
a ona će: imaš u torbi još dva evra siće, daj mi i to molim te lepo, 
ja glavu u torbu, pa nisam ni ja znala…al tamo stvarno samo dva evra se 
sjaje, 
ej ciganko ženo, evo ti i oni, kad se daje nek se daje. 
Prošlo je godina malo od toga i ponekad se sjetim ciganke stare, 
znala je žena dosta i previše, znala tajne i sitnice male.
Al’ i ciganka se varati može, život svoju knjigu piše, 
nije se još rodila takva koja sve zna…svako za sebe zna najviše.
Mala Lejdi

Momo Kapor: ***Pitam jednog izbe-
glicu čega mu je žao, a on mi kaže da 
najviše žali za jednom kutijom od cipela 
u kojoj su ostale sve njegove fotografije; 
slike roditelja i prijatelja. 
„Znam dobro, sve ću opet stvoriti, i kuću 
i imanje i nameštaj, samo više nikada 
neću biti mlad da se ponovo slikam.“

Kada je, za vrijeme Drugogo svjetskog 
rata, u Velikoj Britaniji pokrenuta 
inicijativa da se dio sredstava 
namijenjenih kulturi preusmjeri u 
odbranu zemlje, tadašnji britanski 
premijer Vinston Čerčil pitao je: 
„A šta ćemo onda da branimo?”
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Poznavao sam ga već duže vreme. Po mojoj 
ocjeni, bio je sasvim običan mladić. Čak bi se 
moglo reći da je pomalo stidljiv i nenametljiv. 
Pretežno se držao po strani i u sjenci. Nikada 
ga nisam vidio da se ističe u nekom brojnijem 
društvu. Nakon ovih ispisanih redova, logično 
se postavlja pitanje - šta li je navelo tekstopis-
ca da uopšte pominje tog skromnog i nenamet-
ljivog mladića?

U to vrijeme naša republika Slovenija bija-
še daleko uređenija od ostalih republika. Tu 
je privreda zaista bila mnogo razvijenija od 
prívreda ostalih republika. Industrijska proi-
zvodnja je bila na zavidnom nivou. Tadašnji 
sistem naše države nije dozvoljavao uticaj 
stranih korporacija sa kojima bi se naša ma-
nja preduzeća morala upuštati u takmičarsku 
konkurenciju. Po završetku gimnazijskog ško-
lovanja, sticajem raznih okolnosti, imigrirah 
u Sloveniju. Po dolasku u drugu sredinu moje 
obrazovanje, naravno, nije prestalo. Vanredno 
slušanje nastave dôvede me do novinarskih 
voda. Zavoljeh, ljudi, ovu divnu republiku i 
odlučih se da tu gradim svoju budućnost. Sa 
svojom izabranicom izrodih dvije predivne 
kćeri i, kako drugi rekoše, postadosmo uzorna 
porodica. Iz dna duše sam osjećao da je Slove-
nija moja druga domovina.

Prolaziše dani, prolaziše godine i desiše se 
mnoge promjene u svijetu, a takođe i kod nas. 
Zališe nas sa zapada talasi globalizma i novog 
svjetskog poretka. Odnesoše moju drugu do-
movinu izvan federalne zajednice, bivše nam 
države. Mnogobrojni moji sunarodnici u novoj 
domovini postadoše, takoreći preko noći, ma-
njinska etnička zajednica. 

Kao takvi osjetismo na neki način potrebu da 
se samoorganizujemo i osnivamo razna kul-
turno-umjetnička društva, u želji da očuvamo 
svoju tradiciju, kulturu i običaje. Jednom riječ-
ju, da očuvamo svoj identitet. Mnogi daroviti 
ljudi u tim društvima počeše se baviti i pisa-
nom riječju na ovu temu.

Jedan od takvih je bio mladić o kojem sam go-
vorio. Posmatrajući volonterske aktivnosti u 
mnogim društvima upoznah se i sa radom po-
menutog mladića koji je sada već zrela osoba u 
poodmaklim godinama. Pokazao mi je mnoge 
svoje radove. Bilo je tu mnogo rodoljubivih, 
zavičajnih pjesmica i povelika zbirka članaka 
i satiričnih pričica. Od mnogobrojnih njegovih 
radova nešto mi se posebno sviđe ova – satirič-
na, komedijantska priča, pa se bez odlaganja 
odlučih da vam je predstavim.

Izađe pripovjedač na pozornicu, pogle-
da po prisutnima, blago se nasmiješi, pa 
bez pozdrava ali veoma učtivo im se obrati: 
,,Kad sam već dobio riječ, red je da vam se 

Integracija  

(satirična, komedijantska priča)
predstavim: Ranko je moje ime. Ranko Pra-
štalo. Čuj Praštalo? Ih, sunce mu kalajisano!  
Ima neke simbolike u ovom mom prezimenu. 
Izgleda da su moji preci čitav život nekom ne-
što praštali, pa ih zbog toga valjda tako i na-
zvaše. Ma, ni sa mnom ti nije ništa bolje. Evo, 
kako dođoh u Sloveniju, mnogi me iznapada-
še, podcjenjivaše i omalovažavaše, a ja samo 
slijégah ramenima i praštah.

Ama, ne znam koji me đavo tjera da stalno ne-
što piskaram: o Srbima u Sloveniji, o očuvanju 
srpskog identiteta, te o asimilaciji i integraciji. 

E-he-he, kad već pomenuh integraciju, moram 
vam, ljudi, ispričati jednu anegdotu iz dijaloga 
dvojice prijatelja. Ma, više su oni u stvari sa-
radnici, nego prijatelji. Rade valjda, obojica u 
kranjskoj Savi, tvornici guma. Jedan je Dobri-
voje, a drugi je Franc.

Svratih ti ja jednog dana u obližnju seo-
sku krčmu, što bi Slovenci rekli: v kmeč-
ko gostilno. Malo iza mene uđe onaj zdr-
monja Dobrivoje, pa ugledavši Franca za 
šankom još s vrata razvuče osmijeh od uva 
do uva, te izdaleka pruža ruku, govoreći:  
– O, živijo Francel, prijatelj moj stari! 

Ovaj mu naravno, ne pruži ruku, već ga 
onako s visine pogleda, pa mu osorno reče: 
– Od kdaj sva mi dva prijat’la, kaj?  

Gleda ga Dobrivoje pomalo zbunjeno, među-
tim, malo se pribra, pa mu se uz osmijeh obrati:  
– Ma daj Francel, ne zajebavaj me, se smo su-
delovci. 

– Sodelavca ja, prijat’la, pa ne, zlobno će ovaj 
Francel. 

Još uvijek se širokogrudni Dobrivoje smijulji, 
iskreno mu govoreći:

– Daj nehaj Francel, kaj boš spio? Daj da te 
tvoj prijatelj Dobrivoje počasti.

Ovaj ga i dalje gleda potcjenjivački, pa na kra-
ju reče:

– Ja kurba jasna, no dobar je, daj en pir.

– Daj de mala za me i za mojega prijatelja 
Francela po jednu pivu! 

Donese im mlada konobarica pive. Do-
brivoje pođe da se kucne, međutim Franc 
brzo izmače flašu, prezrivo mu govoreći: 
 – Daj nehaj, mi boš steklenico razbil. 

Nagnuše oni pivo i odmah za tim poče Franc 
pomalo zajedljivo zadirkivati Dobrivoja.

– Poslušaj me Dobrivóje. Kdaj se boš ti že en-
krat naučil po slovensko govor’t?  

– Ooo, Francel moraš priznati da sam se ja že 
dobro naučio Slovenščine. 

– Ja seveda, govoriš kot Kitaj’c.

Svi oni oko njega, što se zadesiše za šankom, 
prasnuše u gromoglasan smijeh. Taj smijeh 
očito okuraži Franca, pa nastavi. 

– A, veš kaj? Do zdaj smo vam to že nekako 
tolerirali, ampak od zdaj, pa ne bomo več. Mi 
smo zdaj le samostojna in suverena država in 
smo tudi v Evropski Uniji. 

Podboči se Dobrivoje rukama o bo-
kove, pa mu izazivački dobaci:  
– Ma šta mi reče? 

Nastavi Franc u istom slogu.

– Če boš hotel živeti pri nas, se boš moral in-
tegrirati v našo družbo. No, poglej našega, ko-
roškega Slovenca, kako se integriral v avstrij-
sko družbo. Govori nemški jezik perfektno.

E, jeste vala, pomislih. Integrisao se do te mje-
re da, kada govori svoj maternji, slovenački je-
zik, prije bi čovjek rekao da govori neki Švabo 
Fric, nego Slovenac Franc.

Gleda zdrmasti Dobrivoje Franca, naroguši se, 
te izusti:

– Zdaj pa ti mene poslušaj Franc! Kad si me 
već povukao za jezik, sad ću ti reći: Čuj, u 
Evropskoj Uniji suveren! Znaš li ti bolan, ko ti 
je danas u Evropskoj Uniji suveren? U Evrop-
skoj Uniji su ti suvereni samo Njemačka, En-
gleska i Francuska, a ostali su ti samo prirepci.

– Prirépci, kaj ti je zdaj to ‚prirépci‘? 

– A ne znaš šta je prirepak? 

– Ne nevem, prkosno mu odgovori Franc. 

– A znaš šta je pasja kucanja? 

– Ja pasja gona. To je, ko se psica gon‘, mirno 
mu odgovori Franc. 

– E, i oko te tvoje psice se iskupe one neke 
badže, a už nji‘ se prirepi i onaj mali ćukica, 
pa dok one glavne badže rade svoj pos‘o, on ti 
jadan tužno i strpljivo čeka i cijedi sline.

Bog te tvoj, ja kad oni za šankom svi prasnuše 
jednoglasno i gromoglasno u smijeh, a čujem i 
neke kako govore.

-Ja, kurba jasna, a veš da ‚ma on delno prav‘.

Nasmijah se brate i ja od srca. E, takvi ti je 
Srbin. Neće pod uzdu, pa makar i u njegovu 
štetu.

Vidim ja da tu od integracije neće biti ništa, pa 
ustadoh i izađoh. ‚Ajd‘ zdravo! 

 Ostoja Šobot
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Devojka je čekala avion u čekaonici 
jednog velikog aerodroma. Pošto je 
trebala dugo čekati, odlučila je kupiti 
knjigu kako bi joj vreme brže prošlo. 
Uz knjigu kupila je i paketić keksa. 
Sela je u VIP čekaonicu kako je niko ne 
bi uznemiravao. Kraj nje je bila stolica sa 
keksom, a sa druge jedan gospodin koji je 
čitao novine. Kad je ona počela uzimati 
keks i gospodin je uzeo jedan. Ona se 
šokirala, ali ništa nije rekla i nastavila je 
čitati knjigu. U sebi je pomislila: ma gledaj 
ti ovo, da samo imam malo više hrabrosti, 
do sada bih ga već udarila. Svaki put kad je 
ona uzimala jedan keks, čovek pored nje, 

Nije sve onako kao što izgleda
ne obazirajući se ni na šta, uzimao je isto 
tako jedan. Nastavili su tako dok nije ostao 
samo jedan u paketu i devojka pomisli: 
baš me zanima šta će sada napraviti! 
Čovek uzme poslednji i podeli ga na dva dela!

Ovo je zaista previše, pomisli devojka, 
šokirana uzme svoje stvari, knjigu, torbu 
i ode prema izlazu iz čekaonice. Kada 
se osećala malo bolje, nakon što ju je 
prošla ljutnja, sela je na mesto gde nije 
bilo nikoga da bi izbegla neke druge 
neugodne događaje. Zatvori knjigu i otvori 
torbu da je ubaci u nju. U tom trenutku 
ugleda paketić keksa još uvek netaknut. 

Postide se kao kradljivac i tek tada shvati da 
je keks, isti kao njen, bio od gospodina koji 
je sedio pored nje, ali koji je, bez šokiranja, 
nervoze ili prepotencije, podelio i svoj 
poslednji komad sa njom, totalno suprotno 
od nje, kojoj su bili povređeni ponos i osećaji.

zaključak: Koliko puta u našem životu 
ćemo ili smo pojeli tuđi keks, a da to 
nikad nećemo ili nismo ni saznali? 
 
Pre nego što se dođe do brzopletog zaključka 
i pre nego što se počne misliti loše, gledaj 
sa pažnjom detalje, vrlo često situacija nije 
onakva kako izgleda nama na prvi pogled!

Častio je celo selo kad je čuo da mu se unuk 
ženi. Potom je ispratio sina i snahu na put, 
mlađi su, neka putuju. Daleko je Amerika.

Kako se samo ponosio unukom. Trideseta 
mu je godina, a stekao tri kuće i fabriku, 
neveliku, ali solidnu. Sad će i praunuci da 
se loza ne prekida, slavska sveća ne uga-
si. Kao svadbeni dar poslao je ikonu Krsne 
slave. Neka znaju ko su i šta su.

Po povratku, sin i snaha su danima pričali 
o Americi, svemu što su tamo videli, o bo-
gatstvu. Mlada je Amerikanka, ne zna ni reč 

Častio je celo selo
srpski da kaže, ali je ljubazna i lepa, prele-
pa. Doneli su mnogo fotografija. Venčanje je 
bilo u crkvi, novoj, modernoj, pre nalik na 
sportsku dvoranu nego na bogomolju. Objaš-
njavali su da tamo mogu da idu sve vere.

Bez oltara i ikonostasa, uz zid veliki sto, i 
tu su stavili ikonu, vele da se vidi oznaka 
njihove vere. Venčao ih je sveštenik, a kako 
se zove crkva i koje je vere sveštenik, nisu 
uspeli da upamte.

Radovao se unuku, nadao, izrašće kao ple-
menito drvo. Koren jak i ukopan u rodnu 

zemljicu, pa krošnja može put neba. No, 
mladica, presađena tamo preko mora, da-
vaće drugačiji rod. Gledao je ikonu u tuđoj 
crkvi i bi mu jasno da praunuci neće znati 
ko su i šta su.

Kad ikona postane ukras – loza se prekida.

Ostavio je goste da se vesele i lagano oti-
šao u svoju sobu. U sobi mrak, samo treperi 
kandilo pred ikonom. On, pognute glave, 
nemo razgovara sa Svecem, a niz staračko 
lice se, tiho, ko zrele dudinje, krune suze...

Многа љета минуше од мојих основно-
школских и гимназијских дана. Да сам 
тада знао ово што сам много касније саз-
нао, историја ми никада не би била најо-
миљенији предмет у школи.

Далеко је то од онога што је писало - да 
је историја „учитељица живота“. Или, што 
је још горе, да је историја „наука о про-
теклим догађајима“. Могло би бити тако 
када би се људи професионално и непри-
страсно бавили својом струком.

То, међутим, није тако јер су „квази исто-
ричари“ писали историју онако како су од 
њих захтијевали владари. Многи „наводни 
представници“ те „наводне науке“ који су 
потпали под утицај властодржаца писа-
ли су искривљену историју. Богу хвала, 
постоје и храбри људи који се нису пови-
новали том ултиматуму него су задржали 
своје достојанство и записивали истините 
догађаје који су се дешавали у прошлости.

Неистина
Нажалост, такви храбри и поштени ис-
торичари обично су били прогањани. Да 
не помињем свију, навешћу пример само 
једног, рекао бих најзначајнијег, српског 
историчара чији су радови утемељени 
на научном истраживачком прикупљању 
аутентичних података. То је, на нашу жа-
лост, већ заборављени Милош Милојевић.

Његове обимне и многобројне књиге биле 
су у ранијим годинама веома тражене и 
изузетно читане, али су нажалост, кас-
није биле забрањене. Слично су прошли 
и радови осталих српских историчара из 
деветнаестог вијека, а званична историја 
је, нарочито послије Берлинског конгреса, 
писана по нордијској и германској Бечко-
Берлинској школи историје. Највише се 
искривљивала историја српског народа из 
познатих разлога. Да је то истина, свједоци 
смо и данашњих великих медијских лажи 
против српског народа. Ко иоле прати да-
нашња свјетска збивања и појаву злокоб-

ног глобализма и новог свјетског поретка, 
биће му јасно да је то велики пројекат 
застрашујућих тајних друштава по свије-
ту која имају продужену руку у улози за-
падњачких влада и њихове шпијунаже.

Поставља се озбиљно питање како да се 
мали српски народ бори против такве не-
мани? Једини могући начин је да се очува 
породица као основна друштвена ћелија 
српског народа. Да гојимо духовну вели-
чину уз православље и Светосавље. Да 
његујемо култ предака јер је то западња-
цима трн у пети. Због материјалистичког 
егоизма они су тај осјећај давно изгубили 
и предали се проклетству.

Остоја Шобот
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Po imenu i prezimenu su ga poznavali samo u 
njegovom selu. Za sve ostale, a to je bar pola 
Zmijanja, bio je jednostavno – Ludić. To mu 
je bilo i ime i prezime, ali i prepoznatljivi znak 
vrhunskog lopova-kradice. Bio je pravi majstor 
svog zanata, i slava mu se proširila daleko iza 
granica Zmijanja. Zna se zasigurno da ga je 
narod – uprkos njegovom hobiju – poštovao, 
cenio, pa čak i voleo. Naravno, to se odnosilo 
na one do čijeg tora Ludić još nije stigao. Da, 
torovi i štale – to je bila njegova preokupacija, 
tu je on bio neprikosnoven. Kokošinjci i ostala 
sitnarija (sekira sa drvljenika, motika zaborav-
ljena na njivi, veš sa štrika...) – ne, to njega nije 
zanimalo. Bilo je to ispod časti i kvarilo bi ugled 
najvećem kradljivcu Zmijanja i šire. Taj epitet 
je stekao kada je samo jednom rečenicom žan-
darima izbio iz glave pomisao da bi on, Ludić, 
mogao ukrasti jagnje. Evo, kako je bilo...
Kroz prozor je Ludić video da žandari idu nje-
govoj kući. Učinio je sve što je potrebno da se 
zametne trag, i mirno čekao na oružanu vlast. 
Čim su banuli u kuću žandari krenuše sa ispiti-
vanjem: „Tako i tako... tada i tada... tome i tome 
gazdi... ukradeno je jagnje. Kaže da sumnja na 
tebe... Šta ti ima da kažeš? Gde si bio tada i 
tada? Pričaj!“
„Gospodo žandari! Zar ja?! Nikud se nisam 
mak’o od kuće, već nekoliko dana.“
„Misliš da ti verujemo Ludiću, a?“
„Zašto bi mi verovali – vi proverite. Vlast je 
vlast, sve mora biti po zakonu. Ja ću se zakleti 
da nisam, a vi, kako vam je volja. Evo: ako sam 
ukr’o, dabogda ja pojeo pečeno, ovo što ljuljam 
u bešici!“, reče tu strašnu rečenicu pokazujući 
na dečiju kolevku, prekrivenu platnom. Još do-
dade: „Samo vas molim: polako, da ne probudi-
te dete; teško sam ga uspavao.“
Žandari se zgledaše i jedan, očigledno stariji, 
reče: „Oprosti Ludiću. Znaš, nisi baš na glasu, 
pa uvek na tebe vika. Oprosti. Idemo, kolega.“
I odoše. Napustiše kuću, a da nisu imali pojma, 
kako ih je Ludić prevario. Naime, kad ih je ugledao, 
rekao je ženi da beži sa detetom na zadnja vrata. 
Onda je ukradeno jagnje, pripremljeno za ražanj, 
stavio u kolevku, prekrio pokrivačem i ljuljao...
Naravno, održao je reč datu žandarima: to što je 
ljuljao, pojeo je, pečeno.
Mnogo puta se Ludić uspešno izvukao, sakrio, 
zametnuo trag... dok ne pojede jagnje, ne proda 
konja, vola, kravu... Ali, ništa nije večno. Došla 
maca na vratanca – pričalo se, kada je Ludić za-
glavio iza rešetaka. Ali i tada su bile dvostruke 
priče: jedni – oni koje je pokrao bar jednom – su 
pričali o maci i vratancama, dok su drugi tvrdi-
li: „Ma, ajte bogati, kakvi žandari, kakvi bakra-
či. Nikada ga ne bi uhvatili. Ja se smem kladiti 
da je Ludić namerno... Ma videćete, sprema on 
njima neku zamku; hoće da ih ponizi. Ma, šta 
vam je, ljudi, lisac je to. Živi bili pa videli.
„E, Ludiću, Ludiću! Je l’ ti vidiš, šta si mi na-
pravio?“
„Ja!? Tebi? A šta bi’ ja tebi mog’o napraviti, baš 
me zanima? Hm, ja da nešto uradim žandaru – 
ajde bogati.“
„Je li druškane, je l’ se ti praviš lud, ili si stvarno 
lud? Hm, možda su te zato i prozvali Ludić?“
„Šta ti, gospodine, hoćeš od mene? Ja tebe ništa 
ne razumem.“
„Ne razumeš, veliš. Pa da, najbolje se pravi-
ti lud. O, jebem te živote!, i komandira, i tebe 
tako blesavog... da vas sve po spisku! Kud mene 

Ludić nađe da na Badnje veče čamim u ovoj prdeka-
ni, pored ovog lopuže. Ej, sutra je Božić, a ja 
– umesto da pečem deci pečenicu, ja moram da 
stražarim kod ovog skota. I još me pita: šta sam 
ti uradio? Ej, Ludiću, je l’ ti mene zajebavaš?“
„Ništa ja tebi, druškane, nisam kriv. Dobro, nisi 
ni ti meni, al’ ti si u službi, tebi je plaćeno, a šta 
ja, a? Ni kriv, ni dužan čamim iza ovih rešetaka. 
A sutra je i moj Božić, nije samo tvoj.“
„Ma nemoj! Veliš: ni kriv, ni dužan. Ko bi rek’o 
– tako nedužno stvorenje?“
„Mene je komandir – ako te baš zanima – na 
pravdi Boga zatvorio. Nisam ja ništa kriv, nego, 
kad nema dokaza, kad ne zna šta bi i koga bi, daj 
Ludića u prdekanu, da narod vidi kako žandari 
tobože nešto rade.“
„Zar nisi ukrao i već prodao konja, onome...?“
„Ma nisam, časti mi. Znaš ono: vika na vuka, a 
lisice meso jedu.“
„Lisice... meso... Jebale te... Oh! Mislio sam da-
nas sa posla kući, pa kupiti pečenicu, pa lepo 
ispeći, da sutra sa decom... kad ono doteraše 
tebe. I komandir odredi mene, majku mu... Pro-
pade mi i Badnje veče i Božić. Pitanje je kad ću 
sutra dobiti zamenu. E, je l’ ti sad jasno, šta si 
mi uradio?“
„Meni je, gospodine, žao i tebe i tvoje dece. Šteta 
je da deca ne pojedu... za Božić... Je l’ mora biti 
prase, ili može i mlada ovca, a, šta veliš?“
„Šta trabunjaš, skote? Kakve to sad ima veze, kad 
moramo obojica prečamiti čitavu noć u zatvoru?“
„A ko kaže da moramo? Gde to piše? Doduše, 
ti moraš, a mene bi mogao osloboditi, pa da...“
„Ej, ej!, šta to pričaš? Jesi li pri sebi? Nisam pao 
s kruške, da zbog tebe izgubim službu.“
„Ne d’o Bog, ne d’o Bog! Zašto bi izgubio služ-
bu? Ja sam mislio... ako se dogovorimo... ja bi’ 
da tebi napravim uslugu.“
„Kakvu uslugu? Ti, meni...“
„Pa, nije lepo da tvoja deca sutra nemaju meso u 
kući, pa sam mislio, ako sam ja kriv, da ispravim...“
„Šta trabunjaš! Šta ti možeš ispraviti? Ti si sve 
zasr’o, zato zaveži!“
„Žandaru, Badnje je veče; jasno ti je da koman-
dir neće doći u kontrolu. Pusti me, vratiću se pre 
zore, i doneću ti ovcu, i to pečenu.“
„Ti si lud! Ovcu, pečenu...“
„Da. Lakše je nego prase... Znaš, za janjce je 
rano, tek što su se ojanjili... biće za koji mesec. 
Ali, mlada ovca... znam gde ima... lako ću...“
„Ma ti si lud! Lud sto gradi! Bože svašta!“
„Znaš, sinula mi je dobra ideja. Uhapsiše me 
ni kriva ni dužna, pa reko’, kad je tako, da bar 
imam zašto ležati. A, šta veliš?“
„Velim, opet, da si lud. Što bi ti meni... i zašto 
bih ti verovao?“
„Vidim ja ljudino – posmatram te celo veče – 
dobar si čo’ek. I puno se brate sekiraš što ti deca 
neće imati meso za Božić, pa zato velim: da po-
mognem čo’eku.“
„Da pomogneš. Ja da te pustim, a ti – magla! 
A, šta onda? Kao da nisam i ovako dovoljno 
kažnjen.“
„Ljudino, slušaj: kao što rekoh, vratiću se pre 
zore i doneću ti pečenu ovcu. Hoću da im do-
kažem ko je Ludić. E, tako. Pre zore se vraćam, 
dece mi moje!“
„Pa, znaš li ti da nigde blizu varoši nema ovaca. 
Morao bi ići daleko...“
„To je moja briga.“
„Veliš: pre zore.“
„Dosta pre zore, tako da možeš meso odneti 
kući i vratiti se u stanicu.“
„Daješ reč?“
„Dajem. Pa i zakleo sam se decom. Daj mi samo 
nož i šibicu, i ako imaš malo soli.“
„Tako veliš. Pre zore. Dobro, neka ti bude. Ako 

se ne vratiš, znaj da ću te odrobijati. Je l’ ti ja-
sno?“
„Ma, nema potrebe da se brineš. Videćeš ti ko je 
Ludić. Samo mi daj...“
„Nož ti ne smem dati. Evo ti šibica i so. Evo, 
nek ti bude, ali pazi: ako me zajebeš...!“
Duga je zimska noć. Sneg je pritisnuo varošicu i 
celu okolinu. Zatvorenik Ludić je užurbanim ko-
racima gazio prema prvom selu. Noć jeste duga, 
ali je i puno poslova pred njim. Toga je svestan, 
ali je siguran u sebe i u svoj plan. Kod prvih kuća 
je nanjušio konja. Ušao je u štalu, pažljivo se ja-
vio konju, pomilovao ga po vratu i bez ikakvih 
problema izveo iz štale. Uz štalu su bila drva koja 
je gazda očigledno skoro cepao. Tu nađe i sekiru; 
zajaha konja i nastavi planirani put. Sa konjem se 
dosta brže kretao po zasneženom terenu.
Izabrao je mesto gde će peći ovcu. Odlučio se 
za jednu uvalu, gde nisu duvali vetrovi. Tu je 
založio vatru, prikupio dosta drva i sačekao da 
se dobro razgori. Natrpao je drva na vatru i na-
stavio put. Izabrao je štalu čoveka, koji je pre 
negde govorio nešto protiv njega. Vičan kakav 
je bio, s lakoćom je uhvatio mladu ovcu, svezao 
joj noge i stavio na konja. Zatim je zajahao i 
ubrzo stigao do mesta gde je naložio vatru. Tu je 
sekirom oderao ovcu, stavio na ražanj i ispekao. 
Konja je vratio u štalu, sekiru na njeno mesto i 
dosta pre zore bio u žandarskoj stanici. Dežurni 
žandar je blenuo u njega, kao da nije verovao 
svojim očima.
„Šta si bleno, diž’ se, nosi kući, sad će zora“, 
rekao je žandaru. Još je dodao: „Nemoj me za-
boraviti zaključati“, i otišao iza rešetaka.
Žandaru nije trebalo dva puta reći. Brzinom mu-
nje je otišao kući, ostavio pečenu ovcu i vratio 
se u stanicu. Kad se razdanilo dobio je zamenu 
i otišao kući.
U žandarsku stanicu je došao jedan seljak. Pri-
javio je krađu ovce, i uporno tvrdio da nije niko 
drugi nego Ludić. „On je, sto posto! Niko drugi 
ne bi bio u stanju ukrasti moju ovcu, pored ša-
rova. On zna i sa psima... on je, i niko drugi.“
Čovek je bio toliko uporan, da je komandir na-
redio da sastave Ludića i noćnog čuvara, te da 
se razjasni slučaj. Sa jednim žandarom je do-
veo Ludića do kuće noćnog čuvara. Kad ih je 
ugledao, čovek se namro straha. „Izdao me je, 
majku mu...“, samo je to uspio pomisliti, a već 
je slušao Ludićeve reči: „Evo, pitajte ovog čo-
veka; on me je čuvao, i zna da sam celu noć bio 
zaključan. Kako sam onda mogao...“
„Je li to istina?“, obrati se komandir noćnom 
čuvaru.
„Šefe, kakvo je to pitanje? Jasno da je bio za-
ključan. Celu noć sam tamo čamio... Evo, i 
kolega je video, kad me je zamenio. Celu noć 
nisam spavao, i sad se meni...“
„Dobro, dobro“, prekide ga komandir. „Idi spa-
vati, idemo mi...“
Kad su došli u stanicu, komandir je rekao: „E, 
nije samo to u pitanju, mislim to – da Ludić nije 
ukrao. Znači, još neko krade, a mi uvek svali-
mo na Ludića. Pošto nismo dokazali ni za onu 
prošlu krađu, ne možemo ga više držati u pritvo-
ru. Pa zato“, obrati se Ludiću, „slobodan si. Idi 
kući, i srećan ti Božić, Ludiću!“
„Pametan si ti čo’ek, komandiru. Jest’ tako je: 
vika na vuka, a lisice...“
     „Idi, idi! Beži, dok se nisam predomislio“, 
prekide ga komandir.
     „Zbogom! Hristos se rodi, gospodo žandari!“

Marinko Jagodić Maki
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Ода српском пасуљу

лађара, да не набрајам све јаније, чорбе и 
салате, па чак и латиноамеричке хлепчиће 
од пасуља, зване empanade! Ту је, наравно, 
и далматински паштафажол с макаронама и 
старом коском од давно поједеног пршута, 
која се искувава по ко зна који пут да по-
клони мало мириса овом сиротињском јелу. 
Истарска манештра кува се с кромпиром, 
јечмом и младим кукурузом, пасуљ јота са 
сувом овчетином, а чувени кордунски пасуљ 
са сувим свињским папцима и кромпиром! 

Стари хроничари помињу да је вожд Ка-
рађорђе, који није волео да једе код до-
маћина где би се затекао, увек носи оса 
собом папулу (пасирани пасуљ) у дрвеном 
чанку с поклопцем, застругу, па би га по-
сле само допржио на масти с црним луком. 
Када сам у белом свету, сањам посне мана-
стирске пасуље, с којима се стиже до аскезе 
и спиритуалности. После њих се пије хладна 
изворска вода у замагљеној чаши. Ма коли-
ко да сам се трудио, никада ми није успело 
у туђини да направим пребранац „тавче на 
гравче“ у земљаном суду, а много пута сам 
шверцовао у Америку венце лесковачких су-
вих паприка, које се пуне златним пасуљем, 
за своје носталгичне земљаке.

ПРОСТО КО ПАСУЉ
Недостижни су и укуси пасуља наших 
бака. Оне су пасуљ потапале у воду и 
по двадесет четири сата пре но што га 
скувају, са обавезним ловоровим лис-
том и мало исецкане шаргарепе, да буде 
слађе. Хоргошка паприка, обавезна. 
када смо били сиромашни и гладни, кел-
нери у „Коларцу“ кроз шубер су викали 
у кухињу, да сви чују: „Један пасуљ сос 
месо, без меса, за младог господина!“ А 
стари носачи из Книна су у кафани „Про-
леће“ (испред које су им стајале дво-
колице) наручивали чувени „де гол“ 
– празан, го пасуљ, без ичега, да би приште-
дели новца, подигли и ишколовали децу. 
Покојни глумац Паја Вујисић је на свом 
сплаву, на Ади Циганлији, с братом Дујом 
кувао чувене пасуље у казану, којима је 
хранио све оне што би пропловили по-
ред тог пловећег празника. Салата, зна 
се, сладак купус. На јесен, печене папри-
ке с много белог лука. Вино, најјефтиније. 
Срби су, чини се, једини народ на свту који 
од свих могућих пасуља највише чезне за 
– војничким! Скувајте свом човеку најбо-
гатији пасуљ са сувим ребрима, сланином и 
свињским коленицама, увек ће сетно тврди-
ти да ипак никад није јео онако укусан пасуљ 
као онај у војсци! То је, вероватно, због тога 
што се у војнички пасуљ не ставља запршка, 
што га једемо млади и што је у њему уку-
ван укус другарства, опасности и ризика. 
Јан Бибијан Елина Пелина попео се на месец 
уз дугу зелену стабљику пасуља. Можда ће 
и нама пасуљ помоћи да стигнемо до звезда. 
У ова тешка времена, старе жене гатају гле-
дајући у зна пасуља. Шта нас очекује у бу-
дућности? Не знам, али ствар је проста ко 
пасуљ!

Момо Капор

Више од досјетке
Непретенциозан а луцидан, Момо Ка-
пор нам је оставио многе незаборавне 
реченице-афоризме који су много више 
од досјетке. „Не морате краља, врати-
те нам Отаџбину!“ поручивао је нашим 
освједоченим савезницима и традицио-
налним пријатељима. А заклете фрој-
дисте зачикавао је овако: „Психоана-
лиза је болест која се шири лечењем.“ 
И чувена реченица коју је приписивао час 
Леонарду, час Клоду Симону, час Стенда-
лу, у ствари је његова сопствена: „Веровао 
сам да целог живота учим како треба да 
живим, а учио сам заправо како да умрем.“

Када нас изда и напусти Европа и када са 
стила ишчезну енглески розбифи, италијан-
ске шпагете, француски сиреви и немачки 
сосеви, враћамо се српском пасуљу као по-
следњем поузданом уточишту, националном 
јелу које нас још никад није изневерило. 
Једемо пасуљ и жалимо се јед-
ни другима: „Док се ми опасуљи-
мо, они нас оставише на цедилу!“ 
занимљиво, никада нисам успео да ску-
вам пасуљ за двоје; најмање за шесторо! 
Срећом, старо је правило да је пасуљ мно-
го укуснији другог дана, док мало одстоји. 
то је, иначе, јело које човек тешко може да 
једе сам. Оно је много више од хране, го-
тово национална метафора – позив на дру-
жење за столом или око казана, поново про-
нађена блискост, сyмбол ината: “Ма јешћу 
го пасуљ, без ичега, али нећу пристати!” 
„Свилу носите – пасуљ једите!“ 
каже једна наша стара пословица. 
када ме катастрофичари уплаше тешким 
временима која долазе, одлазим на Каленића 
пијацу и лутам између тезги гледајући гоми-
лице пасуља. Ту су тетовски бели, градишта-
нац, шарени и пегави, тамни и ситни бисер 
бели пасуљи, који ми враћају наду да ћемо 
и овај пут пребродити невоље. Уосталом, на 
пасуљу смо одрасли, нема разлога да са њим 
и не остаримо!
Велики народни кувар, који помиње три-
десетак наших јела од пасуља (старе Бео-
грађанке су од њега правиле чак и маску за 
негу лица!), тврди да пасуљ, сем А-витами-
на, садржи двадесет и четири органска еле-
мента, од којих десет неопходних за људски 
организам…

КАО ПАПУЛА ЦРНОГ ЂОРЂА
Срби, наравно, наивно верују да су они из-
мислили пасуљ (као и све остало)! Истина, 
на бечким јеловницима вековима се налази 
чорбаст пасуљ са сувим месом под звучним 
именом „Serbische Bohnensupe“, а до по-
следњег рата српски грах је био специјалитет 
„Градског подрума“ у Загребу, вероватно док 
им није пресео, па га склонише с јеловни-
ка, мада је то било најдраже Крлежино јело. 
Пасуљ илити, латински Phascolus vulgaris, 
биљка из породице лептирњача, стигла је 
у наше крајеве из Перуа крајем XVI и по-
четком XVII века. Готово да нема народа 
који у својој кухињи нема неколико јела 
од пасуља. Француски цассоулет на много 
начина, баскијска здела, бретонски пасуљ 
с јагњетином, каталонски или грчки па-
стирски, израелски лонац с луком, јечмом 
и говедином, мексички chili con carne, то-
скански с младим тиквицама, кромпиром и 
празилуком, румунски с младом боранијом, 
колумбијски с кукурузом и бананама, ту-
ниски кускус са овчетином и кукурузним 
брашном, шајкашки пасуљ подунавских 
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To što mi pljujemo po liftovima, bacamo 
smeće po parkovima, deremo se po 
ulicama, … krivi su nam, niko drugi nego, 
Turci. To što moramo da radimo su nam krivi 
imperijalisti Ameri. To što se Jugo raspada 
su nam krivi potomci Marksa i Engelsa 
koji su se drznuli da naprave bolji auto. Pa 
kako, majku mu? A gde je socijalizam, gde 
je marksizam?  Gde? Pitamo mi njih, a oni 
ćute i rade. Čak i više nego što kod nas 
rade žene.

A mi, čim pomenemo pripadnice lepšeg 
pola setimo se onih iz pustinje. Kako oni 
mogu da imaju više žena, a mi ne možemo? 
Zar ne bi bilo to lepo? I nama i ženama. 
Manje bi radile, pošto bi ih bilo više. Ali 
ne, nismo mi kao tamo neki. Nismo, ali 
bismo voleli da sedimo ispod šljive pored 

Branko Baćović 

DA LI SMO TURSKI 
ILI NEBESKI 
NAROD?
Ako nismo Turci, zašto se 
onda ponašamo kao da 
jesmo? Ako jesmo Turci, 
zašto ih ne volimo? Više 
volimo da se ponašamo 
tako da dokažemo da 
nismo Švabe, iako su nam 
za sve krivi Ameri.

koje šiklja nafta koju nam Englezi pakuju 
u cisterne i prodaju diljem sveta. Ih, što ne 
bi. Bismo mi, ali nema nafte, a ima rakije. 
Ali ko će da pravi rakiju, ko će da ore, ko će 
da muze krave…? Pa nećemo valjda mi – 
nebeski narod!? Pa zar ćemo mi, potomci 
Atlantiđana, Faraona i ko zna još čega da 
radimo. “C”, “c”, “c” ćemo odcoktati, ili ćemo 
reći “jok” kao “pravi” Sloveni, pardon, kao 
pravi nebeski narod koji nije pao sa kruške 

nego sa Sirijusa! Dakle, jok! Nećemo i 
tačka. Pa mi smo Nebeski narod, znači 
božji narod. Tako je, i ja se slažem s tim. 
Jedino mi nešto nije jasno. Ako smo božji 
narod, zašto onda toliko psujemo Boga?

Crtež: Danijel Trstenjak 
(Više na Blogu: www.transformation-art.com 
www.thetransformationblog.wordpress.com)
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FATUM 
Imao sam nešto reći 
- i to mi je bilo poslanstvo 
moja misija na zemlji 
- reklo je „proročanstvo“ 
A fatalnu napravih grešku 
- sa Mefistom ugovor sklopih 
da ćemo jedno drugom verni biti 
 - i pomoći se u nemoći. 
Mefisto sa bezbroj lica 
- ovi put k’o lepa žena 
i ja se zalepih za nju 
jer „lepljiva“ beše ljubav njena. 
Moj anđeo (čuvar) mi reče: 
- „čuvaj se te žene“ 
a ja se na to ogluših 
- jer strast bi jača od mene. 
Po tom došla deca 
- ta nevina stvorenja 
i ja se obavezah 
- na nova iskušenja. 
Još i sad’ mi pakao traje 
a anđeli traže mi spas 
Mefisto nikad ne spava 
- a lanac vezuje nas. 
Taj „lanac“ ima genetski kod 
a ona decom manipulira 
jer Satana je njen bog 
- i igra kako On svira.

RADOST 
Od kuda izvire taj osećaj sreće? 
- da l’ nesreća neka pomutit’ da neće? 
Da l’ srce je stvara – da dušu ozari? 
il’ iz duše je radost – da srcu podari? 
Da li ga razum u srce usadi? 
il’ srce razumu da živi u nadi? 
kad’ duša zatitra a oko ovlaži 
slomljeno srce tad’ nežnost traži. 
Sveti Duh ga na krilima nosi 
- a slomljeno srce za radost prosi. 
Za čista srca su blage vesti 
najveća radost – i naka su česti. 
mala deca su najveća radost 
- a njihova radost – srećna je mladost. 
Uvelog duha radost osvežava 
klonulom od tereta – teret olakšava. 
Radost je oduvek dar Božji bila 
u srcu se rađala u snovima snila 
Radost vraća izgubljenu mladost 
i srce i dušu – razigra Radost. 
Kad’ krv zastruji i mašta se razvija 
kao gorski potok i list u gori 
- snaga naraste, duh prozbori 
otvara sebi nove vidike 
veselim zamenjuje sumorne slike; 
tad’ radost rado prelazi na druge 
- da svi se raduju – da nema tuge. 

U ZOO VRTU 
Bio sam u zoo vrtu,-pred kraljem svih zveri 
i oči u oči sami, žica nas deli. 
On krotko obori pogled i ode na drugu stranu 
- ja sam ostao na mestu –  
kao na megdanu. 
Tad ispusti On urlike strašne  
– što krv u žilama lede 
i opet se ka meni vrati  
– da ponovi oglede. 
Gledasmo se tak u oči  
a zatim se on okrete, 
ja sam stajao na mestu i  
zabavljao se k’o dete. 
i video sam da ta zverka je „filozof“ i  
nadmudrivanje voli 
ali u savani? – ko voli nek’ izvoli. 
I mislim, kakvi so tu ljudi bili – 
ti mitski junaci? 
- što lavovima lomili leđa  
– kao da su janjci, 
glavu treba pognuti pred junake takve 
al’ oni su samo mit za ljude ovakve. 
Pričamo prazne priče za đake osnovce 
oni jesu deca – al’ nisu ovce. 
A ljudska mašta ispreda svašta 
i na sebe je – veoma tašta.

LABUD 
Ta prelepa ptica nad pticama svim 
ukras je prirode, jezera i reka 
mitove vuče iz prošlosti daleke 
- kad’ je Ledu obljubio na slikama tim 
Viteškog je srca i časti viteške 
- pojavom svojom zadivi sve 
slikare, pesnike i čoveka lovca 
prelepa je ptica i plemenita je. 
Izabranica njegova – ta bela gracija 
dok vodi potomstvo ka sigurnoj strani 
- on odstupnicu njihovu štiti i brani 
i tako to izvodi – kao mačo pravi. 
Tiho i krotko kada sa njom „zbori“ 
bez pogovora razumeju se 
a svo bogatstvo svog života 
poslednjom pesmom – iskazuje sve.

MEDVEDI BELI 
Vi ste vladari u carstvu leda 
al’ usud vaš to više vam ne da 
- da vladate u carstvu svom 
jer čovek je zaseo Božji tron 
- isterao je Boga sa trona svoga 
i u njemu sada zaseda on 
a na mesto Duha Svetog 
u zloduha se čovek emanira sad’ 
- a za Zloduha znamo – da je veliki gad, 
on utiče na promenu klime 
a sa njom odlazi i vaše ime 

u daleku neku legendu 
- kada su (navodno) nekada davno 
„medvedi beli“ carevi bili 
na nekom (navodno) davnom 
istopljenom „arktičkom ledu“.

PRIRODA 
Da li je to cinizam ili ironija 
il’ opomena neka, samo tamo daleka 
tek Priroda je ta koja dobro zna 
na udarac jedan da uzvrati dva 
- kada se njena naruši harmonija. 
Zato dobro znaj – respekt joj daj 
- sve što je imala Ona ti dala, 
- sunce, vodu, vazduh i život tvoj 
i sve će ti dati – jer ona je Mati. 
Njena retorta je prepuna života 
i svaki oblik njen je samo za tren 
- i kod nje sofizam ne pali. 
Njen život je večan ima oblik tečan 
- iz jednog se oblika u druge preliva 
iz prošlosti neke u sadašnjost uliva 
- ka večnosti pliva.

POSVETA SUNCU 
Te sjajne zvezde na nebu daleko 
- nekada su bile Venerino mleko 
sad’ su to sunca u Svemiru – bez kraja 
samo naše Sunce se od drugih izdvaja. 
Na zracima njegovim Duh Sveti leti 
- da udahne život na ovoj planeti. 
Bezmerna zahvalnost za njegovu toplotu 
- živi svet mu zahvalan što je u životu. 
Kakav bi to bio „život“ bez sunca? 
to je kao radost gde srce ne kuca. 
-Život bez sklada kao život bez duha 
a život bez duha – lepota bez sluha: 
Lepotu životu Sveti Duh daje 
- po harmoniji se ona samo raspoznaje.

 
PROLEĆE 
Taj osunčan dan i priroda cveta 
- i pčela i bumbar oko cveta leta, 
tek pridošle laste lete piruete 
- i ja bih poleteo oko belog sveta 
ovamo i tamo – da se zabavljamo. 
Sad’ gore i dole – po sunčanom zraku 
- nad vodom i gorom – po danu i mraku. 
Svi ljudi su fini i lepe su žene 
- to proleće je (sigurno) – opilo i mene. 
Cvetni prah je svuda i priroda buja 
- opijeni bumbar nad glavom mi zuja 
iz svakog se cveta nektar sada lije 
- sve što voli nektar – sad neka pije. 
Kud’ god se obrnem svuda je divota 
- probuđena priroda – puna je života. 
Podmladak se vidi u šumi i polju 
to proleće je došlo – svima na volju. 
Parkovi su puni veselih ljudi 
- kod starih i mladih – život se budi. 
Sokove tera to prolećno doba 
- sve što voli život – sada bi da proba.

Mihajlo Simić
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JOVAN DUČIĆ 
Dučić je već nekoliko godina poslanik na strani. Jednog leta došao je u Be-
ograd na odsustvo i otišao je s Jašom Prodanovićem i profesorom Milom 
Pavlovićem, zvanim Krpa, na večeru kod „Gospa-Jele“. Naručili su svaki 
po kriglu piva i po dvanaest ćevapčića. Kad im je momak doneo ćevapčiće 
s lukom, Dučić je vratio tanjir i tražio je porciju ćevapčića bez luka. 
„Tako, tako, Duka! - dobacio mu je Mile Krpa. - Dosta si gutao lukac 
bez čevapčića, sada možeš ćevapčiće bez luka.“

Za vreme Prvog svetskog rata Dučić je bio u Atini. Padala je kiša i on se 
šetao s Ivom Ćipikom ispod jednog kišobrana. Naišla je Jelena Milana 
Gavrilovića i Dučić će joj tek reći: 
„Vidite li, gospo-Lela, ispod ovog kišobrana nalaze se tri četvrtine jugo-
slovenske književnosti.“

Posle nekoliko godina, ista se scena ponavlja u Beogradu. Na Terazija-
ma, stoje ispod jednog kišobrana Dučić, Ćipiko i Vojislav Jovanović - 
Marambo. Marambo, koji je znao za ovu Dučićevu doskočicu, tek će reći: 
„Ispod ovog kišobrana nalaze se tri četvrtine jugoslovenske književnosti.“ 
„Potpuno tačno! - uzvratio mu je Dučić. - Vi ste nam prišli, ali se proce-
nat književnosti nije povećao.“

Dr Čeda Mihajlović, poznati lekar iz Vrnjačke Banje, ministar i predsed-
nik mnogih društava i ustanova, rekao je Dučiću, i to u najvišem usponu 
svoje karijere: 
„Molim Vas, Duka, pomenite me negde u svojim delima, pa ma rekli i 
„Onaj magarac Čeda“, kako biste me sačuvali od zaborava.“

Umro Milan Rakić. Neko sretne Dučića i kaže mu: 
„Kad je umro Ðura Jakšić, Zmaj mu je spevao pesmu „Svetli grobovi“. I 
Vi ćete, valjda, nešto da učinite za Rakića?“ 
„Dobro ste me setili! - odgovorio je odmah Dučić - Daću hiljadu dinara i 
upisaću ga negde za dobrotvora!“

Tražio Dučić od Nikole Pašića da ga primi i molio ga je za neko unapre-
đenje. Pašić ga je primio dosta hladno i ništa mu nije obećao. Razočaran 
i ljut, Dučić je sreo Slobodana Jovanovića i rekao mu: 
„Onaj Pašić s onom velikom bradom, liči na matorog Jevrejina. Ništa 
neće učiniti za mene.“ 
Posle izvesnog vremena, Dučić je unapređen i otišao je Slobodanu Jova-
noviću da mu se pohvali: 
„Ona bela brada zaista daje Pašiću svetiteljski izraz!“

Naljutio se Dučić na svog mlađeg druga i kolegu Jovana Markovića, 
zvanog Golubar, koga nije mario i ljutito mu je doviknuo: 
„Slušajte, Jovo. Posle Vaše smrti, Vaš prvi komšija reći će: „Ama kako 
se zvaše onaj što nedavno umre?“ 
A Dučić odgovori: „Ali će Vaši unuci, znajte, pasti na maturi ako ne 
budu znali godinu rođenja Jovana Dučića.“

Drugom jednom prilikom, došao je Dučić Jovi Markoviću, koji je bio 
pomoćnik ministra inostranih dela, da mu traži povećanje nekog otprav-
ničkog dodatka. Jova Marković je počeo da mu čita pridiku i da mu objaš-
njava kako je raspikuća i kako, na taj način, nikad neće steći svoju kuću. 
„Kuću neću - odgovorio mu je Dučić - ali ću steći svoju ulicu. A Vi već 
imate nekoliko kuća, ali ulicu nikad nećete steći!“

U kancelariji Jevrema Tadića, generalnog političkog direktora Ministar-
stva inostranih dela, u ormanu, bilo je jedno ogledalo u drvenom ramu 
s hartijom na poleđini. Tadić je uvek pred tim ogledalom nameštao svoj 
šešir i doterivao šišku. Kad je Dučić to video, napisao je sledeća dva 
stiha na poleđini ogledala: 
„Ogledalo nekad ovo beše 
Horizonat direktora Ješe!“

Dopala se Dučiću Ljubica Ćirkovićeva. Vrlo često odlazi njoj na čaj i 
svaki put zatiče docenta, docnije profesora Miletu Novakovića, koji se 
njom i oženio. Neko će od drugova reći Dučiću: 
„Šta se Vi tamo muvate kad znate da je devojka već begenisana?“ 

Anegdote
„Ne mislite, valjda, da mi može da bude takmac onaj Mileta, na čijoj 
glavi svakog jutra proklija nova bubuljica?“

KONCERT 
Na jednom koncertu ispred velikog ruskog pisca Lava Tolstoja sedele su 
dve dame koje su sve vreme glasno razgovarale i tako ometale susede. U 
razgovoru jedna od njih upita drugu: 
„Da li si ikad probala da slušaš koncert zatvorenih očiju?“ 
Tolstoj, kome je razgovor veoma smetao, iskoristi priliku i upita: 
„Oprostite, poštovane dame, da li ste ikada probale da slušate koncert 
zatvorenih usta?“

ŽENIDBA 
Kad je čuveni nemački filozof Imanuel Kant bio već u poodmaklim 
godinama, prijatelj ga je upitao zašto se nije oženio. 
„Vidiš, to je ovako: u mladosti, kad mi je žena bila potrebna, nisam 
imao čime da je hranim, a sad, kad bih mogao da je hranim, više mi nije 
potrebna.“

VINSTON ČERČIL 
Engleskog državnika Vinstona Čerčila (1874-1965) molio je njegov 
mladi rođak da mu objasni šta ustvari znači diplomata. Čercil se najpre 
duboko zamisli, a zatim reče: 
- „Diplomata je Čovek koji svoje vreme troši na to da miri sporove kojih 
nikada ne bi bilo da nije diplomata!“ 
 
Jedne večeri Čerčil je trebao da govori preko radija. Pošto se mnogo 
žurio, pozvao je prvi taksi. Šofer, koji ga u tami nije prepoznao, reče da 
nema vremena. 
- A zašto ne? - upita ga stari političar. 
- Zato jer će sada preko radija govoriti Čercil, a voleo bih da ga čujem. 
Čerčil je bio, naravno, zadovoljan s tom šoferovom izjavom. Zavuče 
ruku u džep i dade mu pet funti napojnice. Vozač uze novac, a zatim 
odsečno reče: 
- Neka đavo nosi Čerčila. Uđite, gospodine, odvešću vas. 

GETE (GOETHE) 
Pisac i pesnik Goethe sedeo je jedne večeri u gostionici i pio vino s 
vodom. Kod susednog stola sedelo je društvo obesnih studenata koji su 
pili vino. Jedan od njih upita Goethea:- Zašto mešate vino s vodom i 
time ga kvarite? Pesnik im objasni: - Sama voda čini živa bića nemima. 
To dokazuju ribe. Samo vino vodi u glupost. To dokazujete vi, mlada 
gospodo. A pošto ne želim biti ni jedno ni drugo, mešam vino s vodom.

DŽOZEF ADISON (1672-1719) 
Engleski pisac, političar i novinar svojevremeno je pozajmio svom 
prijatelju Templu Stanganu, veću sumu novca, a ovaj, pošto je novac 
primio počeo je da se, kao neki mlakonja, slaže sa svime što bi Adison 
rekao. Prestao je da se raspravlja sa njim kao što je to prije stalno radio. 
Taj odnos se, na Adisonovo veliko nezadovoljstvo ponavljao iz nedelje u 
nedelju, sve dok jednoga dana više nije mogao da izdrži, pa je prsnuo: 
„Do vraga, čovječe, ili mi se suprotstavi ili mi vrati moje pare!“ 
 
DVAJT AJZENHAUER 
Američki državnik general Dvajt Ajzenhauer (1890-1969) jednom je 
prilikom u užem krugu svojih prijatelja ovako definisao rat: 
„Rat je razdoblje u kojem se međusobno ubijaju ljudi koji se uopšte ne 
poznaju, i to po zapovijesti onih koji se međusobno veoma dobro pozna-
ju, pa se ipak ne ubijaju.“ 
 
DANILO KIŠ 
Parizu Danilo Kiš imao je svoj omiljeni bistro u kojem je radio konobar 
Japanac. Kiš je u trenucima dokolice Japanca učio naš jezik, ali s crno-
gorskim akcentom. Prijatelji bi dolazili u posjetu velikom piscu, pričalo 
bi se o svemu, najviše o Balkanu, a konobar, lik iz Kurosavinih filmova, 
uveseljavao bi ih pitanjima tipa: „A, što ćeš piti, avetinjo?“
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Mlad može, a star mora umreti 
Šta kolevka zaljulja, to motika zakopa 
Govori malo sa drugima, a mnogo sa sobom 
Ako i ne možeš baš sve učiniti, ipak nemoj sve 
ostaviti 
Onoga dana kad je majka umrla, počela je starost 
Ko se previše klanja, taj stražnjicu pokazuje 
Brod sa više kapetana često je u opasnosti 
Pio ili ne pio, ako dvoje kažu da si pijan, idi spavaj 
Od noći napravi noć, a od dana dan, pa će ti život 
biti radostan 
Mnogo ašova treba dok se istina sahrani 
Čovek sve daje za obraz, a obraz ni za šta 
Siromaha ne žele ni ljudi ni Bog 
Vuk svoje meso liže, ali tuđe ždere 
Blaga reč zove prijatelje; ona teši i miri neprijatelje 
Šta je tvrđe od gvožđa, pa ga opet rđa izije 
Drvo se na drvo oslanja, a čovek na čoveka 
Jedan bednik može da upita više nego što devet 
mudrih zna da odgovori 
Lepa reč i gvozdena vrata otvara 
Ne ispreda pauk mrežu radi jedne muve 
Ko na dug pije, dva puta se opija 
Vatra i slama ne mogu blizu stajati 
Pobegoh od vuka, naiđoh na zmiju 
Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde 
ćemo umreti 
Reči su kao pčele, one su istovremeno i med i žaoka 
Dok srce ne zaboli, ne može oko zaplakati 
U sud možeš kad hoćeš, ali iz suda tek kad te puste 
Dok sreća podupire i uz vodu se plivati može 
Ničija sveća do zore nije gorela 
Nemoj nikad do dna razotkrivati svoje srce ni 
svoju dušu 
Ko svoje skrovite misli drugom ispoveda, postaje 
njegov sluga 
Teži je jedan kilogram bola, nego stotinu kilogra-
ma radosti 
Obećati je gospodski, ispuniti čovečno 
U poštena čoveka i reč je kapara 
Suvoj zemlji i slana je voda dobra 
I životinje se svojoj kući vesele 
Tuđa nesreća i po našoj glavi puca 
Badava je najjeftinije i najskuplje 

Mudre misli 
Dva lažna svedoka vešaju čoveka 
U nuždi ljudi bivaju pametniji, u bogatstvu polu-
de. Od slanine i pseto pobesni 
Bogatstvo sa zlatom, a siromaštvo sa veseljem 
Bogatstvo je veliki greh pred bogom, a siromaš-
tvo pred ljudima 
Gde se krade, tu bogatstva nema 
Lasno je govoriti, al; je teško tvoriti 
Ko zavisi od drugog, treba i njegovom psu da se 
umiljava 
Gde se krade, tu bogatstva nema 
Bez dece ne raste kuća 
Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći, nego 
svojoj sreći 
Nije sramota biti dužan, već dug ne vratiti 
Šta nije lepo gledati, nije lepo ni ljubiti 
Ljubav ima četiri oka, a opet je slepa 
Kad siromaštvo uđe kroz vrata, ljubav izađe kroz 
prozor 
Onaj ko te u suze tera, taj te i voli 
U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi 
Čak i kad spavaju na istom jastuku, muž i žena 
različito sanjaju 
Koja žena poštenja nema, sramotom se diči 
Bez žene nema sreće ni nesreće 
Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći 
da ništa ne drži 
Lakše je zapovedati šačici buva, nego jednoj ženi 
Jedna žena je pola vraga, dve su žene deset vragova 
Bolje nekome reći u oči nego gledati ga popreko 
Bog te sačuvao od besna psa i plašljiva čoveka 
Ako si bogat, svakome si kriv 
Puna ruka svačija druga, a prazna ničija 
Piće izvlači novac iz džepa i pamet iz glave 
Bolje mrtav pijan, nego pijan mrtav 
Novci kad odlaze imaju sto nogu, a kad dolaze 
samo dve 
Jedi koliko imaš, radi koliko možeš 
Lenjost je đavolje leglo 
Lenština je uvek gladan 
U tuđoj ruci uvek je komad veći 
Jezik može gore poseći nego mač 
Nema većeg zla od zle pameti 
Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima




